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Fotografia Christian Aranda 
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TELÈFONS D’INTERÈS (EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS) 

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

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

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

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

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

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

Escola  973 796335 agora.xtec.cat/ceipcarrassumada 

Llar  d’Infants 973 792319  

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

Fusteria (Utxesa) 973 796394 utxesa.org 

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

9:30 - 13:30h (dissabte) 

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

Emergències 112 Emergències  Mèdiques        061 

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

  
 

HORARIS AUTOCAR  «Lleida – Torres de Segre» 122 
 

Dilluns a dissabtes feiners Dilluns a divendres feiners 

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

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

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

6:45    18:30    
20:30 

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

12:30       
15:15 

18:00      19:25 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 
 
 

El nom de setembre prové de ‘septem’, que és set. Com 

sabem el calendari actual ha patit variacions al llarg de 

la història fins a arribar als nostres dies. En l'època 

romana aquest mes estava en la posició set en el 

calendari i d’aquí aquest nom, que ara poc té a veure ja 

que correspon al novè mes i es caracteritza, entre 

altres, pel canvi d'estació, de l'estiu a la tardor.  

Un canvi que, com és d’esperar, ha suposat també una 

variació rellevant en quan al temps que hem tingut i a 

la durada d’hores de llum diürna. Tot i viure jornades de 

bonança amb calor, les temperatures han baixat 

progressivament durant el dia però, sobretot, per la nit. 

Pels estudiants, mestres i d’altres veïns i veïnes, 

s'acaben les vacances d'estiu i s’enceta una època de 

nous projectes. El retorn a la feina, al col·legi, a realitzar 

cursos i activitats..., és una cosa així com iniciar un nou 

any però sent el trimestre final de l'any. 

Pot arribar a ser una època una mica depressiva però 

motivadora per nous projectes que es perfilen. És el 

moment d’establir els nous propòsits que ens 

acompanyaran a la nova etapa que comença.  

Aquest renaixement de l’activitat habitual també s’ha 

notat amb les propostes celebrades a la vila, on el 

sentiment, l’alegria i la bona participació han estat 

presents. La celebració de la Diada Nacional de 

Catalunya, l’impuls de la Llar de Jubilats en diverses 

activitats organitzades, el retorn a l’escola en un curs 

marcat per les novetats, l’inici dels entrenaments i les 

competicions esportives, entre altres... són el mirall del 

començament d’aquest nou període al municipi al que 

hem fet referència anteriorment. 

L’edició d’aquest mes, ha volgut dedicar també un espai 

a l’Antònia Serra, la torressenca centenària que ens 

explica en detall relats de la seva vida i bons consells per 

arribar en el seu òptim estat de salut. 

Tanquem el butlletí, amb un altre reportatge de la 

història dels antics establiments de Torres, en aquest 

cas, la segona entrega de la zona de Les Casetes.  
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CULTURA 
Torres de Segre, un poble sense simbologia franquista ni borbònica; 

Carrassumada resplendeix com a seu cultural; Diada Nacional de Catalunya; 
Continuem donant la benvinguda als nous torressencs i torressenques;  

Els premiats de la II edició ‘Compra i Descobreix Catalunya’ fan efectius els 
premis, Sortida a Guissona i cinefòrum de la Llar de Jubilats;  

L’Escola Sardanista de Torres clou la XVII Volta Comarcal; Imminent estrena de 
l’actuació ‘De dones sàvies a bruixes heretges’; Sortides del pubillatge; 

Reordenació i posada a punt de l’arxiu municipal; El parc de ‘Les Casetes’ s’omple 
de rialles; Tornen les propostes d’activitats de cursos culturals.  

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Taller de ioga a Utxesa; Assistència de TDSNaTur a un congrés de bioeconomia; 

L’astúcia del ‘cucut’ (Josep Marsellés); Jornades tècniques de turisme ornitològic; 
Formació de fons de la Unió Europea; Reunió amb els representants d’Endesa; 

Associació Leader Ponent; L’animal del mes: l’escorpí groc. 

ESPORTS 
Podi torressenc a la final de lliga PRS a Tardienta;  

Començament dels entrenaments de futbol sala i pretemporada a futbol onze; 
Reconeixement a esportistes i entitats esportives de Lleida amb representació; 

Activitats esportives resultants pel curs 2022-23;  
Acord per posar fi a la vaga de caçadors i inici de temporada de caça. 

  

ACTUALITAT 
Fi de la temporada de bany; Consell d’Alcaldies del Consell Comarcal del Segrià; 

Torres de Segre al costat de la comunitat LGBTI+; Assemblea ordinària de la 
JAEC amb renovació de la seva Junta; Un bisbe colombià visita Torres; 

Representació del comerç torressenc a la Fira de Sant Miquel de Lleida;  
Víctimes violència de gènere durant el setembre;  

Descens progressiu de les temperatures amb sol i poca pluja.  

LA FOTOGRAFIA DEL MES 

Josep Manel Prada 

LA NOTÍCIA MES DESTACADA 

El retorn a un nou curs escolar ple d’il·lusió i novetats  

LA VEU DE LES MESTRES I L’ALUMNAT 
 

ACTUACIONS 
 

L’ENTREVISTA 

Antònia Serra Gort -100 aniversari- 

SABIES QUE 
Establiments antics – Les Casetes (segona part) 

 

 

Text i fotografia de Quim Estadella 
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TORRES DE SEGRE, UN POBLE SENSE SIMBOLOGIA FRANQUISTA NI BORBÒNICA 
 

Torres de Segre ja no disposa de la 

simbologia franquista que hi havia als 

blocs de ‘Les Casetes’ i que va ser 

col·locada a la paret de l’entrada dels 

habitatges, quan aquests es van construir 

a mitjans dels anys 50. 

La simbologia del franquisme, és el 

conjunt de símbols que es van utilitzar 

com a referent icònic per a identificar 

visualment el règim franquista i les 

persones i institucions que s'identificaven 

amb ell, i marcar l'apropiació simbòlica de 

llocs emblemàtics, molts d'ells utilitzats 

com a espais de la memòria. Es va utilitzar 

massivament, seguint les modernes 

tècniques de propaganda per aconseguir 

una presència aclaparant en tots els 

àmbits públics i privats: banderes, escuts, 

efígies, monuments, segells, medalles, 

insígnies, uniformes i distintius de totes les 

classes. Fins i tot els seients dels 

transports públics, eren objecte 

d'apropiació simbòlica per perpetuar el 

record de la Gloriosa Croada. 
 

L’Ajuntament de Torres de Segre ha 

procedit a treure aquests símbols, amb 

una actuació d’atorgament de dignitat i 

de restitució moral per a totes aquelles 

persones caigudes a la Guerra Civil 

espanyola, siguin del bàndol que siguin. 

L’actuació està vinculada a la Llei 52/2007 

de memòria històrica, que delega en les 

administracions locals la retirada dels 

símbols franquistes de tots els edificis i 

altres espais públics. En aquest cas, 

l’Ajuntament del municipi és el 

responsable de la retirada dels símbols 

presents en tots els edificis de titularitat 

municipal, places, parcs i jardins del nostre 

poble. 
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Retirada dels símbols franquistes de la façana dels habitatges de ‘les Casetes’ 

Una de les façanes amb els símbols de pedra retirats conservant la nomenclatura 

Consultant la base de dades recollida a la pàgina web 

http://www.espaisdememoria.udl.cat/ i comprovant-ho ‘in situ’, s’ha 

pogut detallar el nombre de plaques amb simbologia franquista que hi 

havia instal·lades en aquests habitatges del nostre municipi i que ja han 

estat tretes. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B2ria_hist%C3%B2rica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escut_(arma)
https://leymemoria.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/LeyMemoria/es/memoria-historica-522007
https://leymemoria.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/LeyMemoria/es/memoria-historica-522007
http://www.espaisdememoria.udl.cat/
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Per altra banda, el dia 23 de juny de 2022 -vigília del la 

Festivitat de Sant Joan-, es van rebatejar els carrers Joan 

Carles I i Príncep d’Astúries, amb els noms de ‘Els Plans’ i 

‘Santa Bàrbara’, respectivament, amb la qual cosa es 

suprimia també, la presència dels noms borbònics dels 

nostres carrers. 

Els reis Borbons, al llarg de la història, no han destacat mai 

per la defensa de les llibertats generals, ni dels catalans, ni 

tampoc per la defensa de la democràcia ‘sinó tot el contrari’.  
 

Durant aquest mes de setembre, s’ha aprofitat l’enretirada 

dels símbols franquistes per acabar de col·locar les plaques 

dels nous carrers, que encara faltaven per col·locar. 

El Consistori, ha donat part d’aquesta substitució a l’Institut 

Nacional d’Estadística, a fi i efecte de poder fer aquest canvi 

al padró municipal.  

Un cop fet, les notificacions administratives ja aniran amb 

l’adreça correcta del veïnat, que només li caldrà canviar 

l’adreça en els documents o cartes de caràcter personal. 

Aquest canvis simbòlics van encaminats a deixar clar que 

Torres de Segre és un poble que aposta per la tolerància, la 

justícia i la llibertat.  

És per aquesta raó, que no podem tolerar cap homenatge 

públic a aquells mandataris que sota el seu mandat han 

tolerat tota mena d’injustícies, morts, espolis i actes 

antidemocràtics. 

 

CARRASSUMADA RESPLENDEIX DE NIT COM A SEU CULTURAL 
 

Dissabte 3 de setembre el cicle ‘Escenaris Singulars’ 

s’ha allotjat a l’ermita de Carrassumada de Torres, 

amb les versions i arranjaments de Pop Piano 

Quartet i un tast de diverses fruites de temporada. 

Com ja sabeu, l’ermita està ubicada dalt d’un turó 

amb magnífiques vistes, i  la nau i el campanar 

d’espadanya amb restes d’antics murs i soterranis 

amb vestigis medievals va ser declarat Bé Cultural 

d’Interès Local, l’any 2002. Ser declarat BCIL, era una 

de les premisses per formar part del cicle ‘Escenaris 

singulars’ que està organitzat per l’àrea de Cultura 

del Consell Comarcal del Segrià, amb la col·laboració 

del Servei Comarcal de Joventut i dels ajuntaments 

participants, i compta amb el suport de la Diputació 

de Lleida, mitjançant l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 
 

 

La nit del 3 de setembre, des de la regidoria de Cultura, s’han posat tots els esforços necessaris per il·luminar 

artísticament l’ermita per tal que les persones que pugessin aquella nit poguessin contemplar la seva vellesa.  

Les diferents plaques d’aquests dos carrers ja han estat 

instal·lades amb els noms escollits, tot retirant les anteriors i 

realitzant els corresponents tràmits administratius pel canvi de 

nom d’ambdós espais de la població 

L’ermita Carrassumada il·luminada i preparada com a ‘escenari singular’ 
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A l’interior de la capella, després de la presentació de la 

tècnica de cultura del Consell Comarcal, el president 

dels Amics de la Mare de Déu de Carrassumada i la 

Regidora de Cultura, ha tingut lloc una magistral 

interpretació del grup musical Pop Piano Quartet. Quatre 

musics professionals que han interpretat peces 

conegudes del pop i del rock internacional amb un violó, 

una viola, un violoncel i un piano. Aquest contrast entre 

els instruments clàssics i l’actualitat de les seves peces, 

ha fet que el públic assistent es quedés gratament 

sorprès tant per la proposta artística com per la seva 

virtualitat musical.  
 

En acabar el concert, tothom ha pogut degustar préssecs 

i nectarines de Torres, fruita servida en suculents pinxos 

que les membres de la Comissió de Cultura han elaborat. 

Tota la fruita consumida aquella nit, ha estat gentilesa de 

Fruites Font, i ha estat maridada amb una copeta de 

cava. 
 

Al llarg d’aquest segona edició, el projecte ‘Escenaris 

Singulars’ ha ofert, des de mitjans d’agost fins ara, sis 

propostes que han tingut lloc en espais patrimonials 

singulars catalogats com a BCIL o BCIN: l’església 

romànica d’Alfés (amb l’actuació de Lauzeta i un tast de 

productes gastronòmics de proximitat salats i dolços); la 

Casa de la Vila d’Almenar (amb la música de Fresc i Cru i 

un tast de coc salat i dolç); els Trullets de Benavent de 

Segrià (amb l’actuació de l’arpista Berta Puigdemasa i un 

tast de coca de recapte); el dipòsit d'aigua circular 

construït per Francesc Macià a Puigverd de Lleida (amb 

el quartet vocal femení EnCantades i un tast de fruita i 

cervesa artesana); i les dos celebrades aquest cap de 

setmana. 

La iniciativa, té per objectiu promoure conjuntament el 

patrimoni arquitectònic, gastronòmic i les arts 

escèniques de la comarca i s’emmarca dins el compromís 

del Consell Comarcal del Segrià per desenvolupar accions 

culturals que contribueixin a preservar i difondre el 

patrimoni i la diversitat cultural, així com oferir suport a 

les administracions locals i als agents culturals del Segrià 

en les seves polítiques culturals i de desenvolupament 

territorial. 
 

Recordem que l’any 2021, Torres de Segre ja va participar 

d’aquest cicle. En aquesta ocasió, amb una actuació de 

dansa a la bassa del antic Molí i Museu de l’evolució, 

catalogat també com a BCIL. 

L’ermita ha esdevingut un espai de cultura i música en directe 

Els membres del grup musical ‘Pop Piano Quartet’ 

La il·luminació interior ha creat un ambient màgic  

Les brotxetes de fruita preparades per la cloenda de l’actuació  
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ACTE DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA A TORRES DE SEGRE 
 

L’onze de setembre, ha estat un dia esplendorós a 

Torres, tan en l’aspecte meteorològic, en el participatiu 

com en el de celebració d’identitat catalana. 

A partir de les 10:30 hores del matí d’aquest diumenge 

festiu, s’ha procedit a l’inici dels actes de la Diada 

Nacional de Catalunya, que com ja sabeu commemora 

el dia en que la ciutat de Barcelona va caure  en mans 

del setge Borbònic l’any 1714.  

Després de la lectura d’unes paraules dels membres 

del pubillatge torressenc, l’alcalde de la vila, en Joan 

Carles Miró, ha llegit un manifest interpel·lant a la 

unitat de les forces polítiques independentistes i a la 

participació en les diferents manifestacions en les que 

el poble surti al carrer per reclamar els seus drets com 

a país lliure que busca la seva independència. 
 

Posteriorment, i ja fa vint-i-un anys, una vintena 

d’entitats, clubs esportius, associacions i formacions 

polítiques han anat dipositant la seva ofrena floral als 

peus del monument a Rafel Casanova. Ha finalitzat 

aquesta ofrena, el ram de l’Ajuntament, que ha estat 

portat per un membre de cada grup municipal que 

conformen el Consistori. 
 

La sardana de ‘la vila de Torres de Segre’ -partitura 

escrita per la compositora Mercè Navarro, que l’Escola 

sardanista va regalar al nostre poble recentment-, ha 

obert el torn d’un seguit de sardanes que s’han ballat 

a la plaça dels Països catalans, a l’espera de l’arribada 

dels Castellers de Lleida que hi havien de fer la seva 

actuació a partir de les 12:00 hores del migdia. 

Arribat el moment, noranta-un integrants de 

l’agrupament casteller lleidatà han encomanat 

d’emoció als i les assistents, amb la construcció d’un 

pilar de 4 d'entrada, seguit d'un 3d7, un de 4d6, per 

acabar amb un 3d6.  

Feia molts anys que no es veia a Torres una exhibició 

castellera, concretament des de la Festa Major de l’any 

1984, amb l’actuació dels Castellers de Vilafranca del 

Penedés, en aquest cas, a la plaça Catalunya. 
 

Aquesta actuació, junt amb el petit refrigeri que ha 

preparat l’Ajuntament per a tothom que ha participat 

en la Diada, amb fruita de Torres cedida per l’empresa 

hortofructícola Fidel Català, han fet cloure una 

celebració del tot lluïda i d’alt component catalanista. 

 

Llistat de les entitats que han fet  

l’OFRENA FLORAL AL MONUMENT 
 

1- Amics Mare de Déu de Carrassumada  

2- Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’ 

3- Associació de Dones ‘Santa Àgata’  

4- Escola Sardanista de Torres de Segre 

5- Coral ‘La Lira’ 

6- Agrària Verge de Carrassumada  

7- AMPA de l’Escola Carrassumada 

8- Club Atlètic Bitlles  

9- Agrupament Escolta Turribus 

10- JAEC 

11- Penya Barcelonista Torres de Segre 

12- Club de Tir Olímpic Torres de Segre 

13- Club Esportiu Pesca Torres de Segre 

14- Club Esportiu Torres de Segre  

15- CUP Torres de Segre 

16- Esquerra Republicana  

17- Junts per Catalunya 

18- Consell Nacional per la República 

19- Ajuntament de Torres de Segre  

La celebració de la Diada ha comptat amb una alta participació 

El monument a Rafael Casanova amb els rams de les entitats locals 

Veïns i veïnes ballant la sardana ‘Vila de Torres de Segre’ 

Un dels castells que han aconseguit aixecar l’agrupament casteller lleidatà 
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CONTINUEM DONANT LA BENVINGUDA ALS NOUS TORRESENCS I TORRESENQUES 
 

Al llarg d’aquest 2022, i  tal com ja es va fer l’any passat, l’alcalde Joan Carles 

Miró, en representació de tot el poble, visita als recent nascuts empadronats a 

Torres de Segre, com a símbol d’acollida i per desitjar-los prosperitat. 

Durant el mes de setembre, s’han visitat quatre noves llars. A la família dels nous 

infants, se’ls ha obsequiat amb un llibre -per fomentar la cultura en català-, i un 

targetó amb un poema d’un arbre -que serà bescanviat per un plançó-, inculcant 

així el respecte per al Medi Ambient en les futures generacions.  

Aquests arbres petits que representaran tots els nens i nenes nascuts a la vila 

durant l’any, es plantaran a principis del 2023, tots ens una mateixa zona del 

poble, perquè els nascuts durant aquest 2022 puguin ser conscients de la 

importància de cuidar-los i els vegin créixer com ho faran ells i elles.  
 

Així doncs, en aquesta ocasió, felicitem a l’Arwen, la Yassine, el Kristian i el Liam, 

nascuts entre el mesos de juliol i agost. 
 

Cal destacar que aquesta iniciativa, impulsada des de la regidoria de Cultura, està tenint molt bona 

acceptació en les famílies visitades. Totes elles han rebut molt amablement al nostre alcalde i han mostrat 

el seu agraïment i felicitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arwen Yassine 

Kristian Liam 
L’alcalde de Torres de Segre amb les famílies dels torressencs nounats els darrers mesos 
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ELS PREMIATS I PREMIADES EN LA II EDICIÓ DE “ COMPRA A TORRES I DESCOBREIX CATALUNYA”, 

COMENCEN A FER EFECTIUS ELS SEUS PREMIS. 
 

Un cop fet el sorteig, durant el mes de juliol, de la segona edició de la campanya ‘Compra a Torres i 

Descobreix Catalunya’, que organitza i patrocina l’Ajuntament, els premiats i les premiades amb una visita 

a un indret de Catalunya, ja han començat a fer aquestes visites turístiques. 
 

▪ PREMI D’OSVALD FERRETERIA --- Raül Esteve        -Ulldecona   10/09/22- 
 

 

És el cas del comerciant Raül Esteve, al que la seva clienta agraciada amb el premi, li ha regalat a ell la visita, 

davant la impossibilitat de fer-la ella mateixa. El Raül, acompanyat de la seva mare la Marlene Doladé, ha 

visitat la bonica vila d’Ulldecona, el dissabte 10 de setembre. Ell mateix ens ha fet un resum d’aquesta estada: 
 

Raül Esteve: 

“La visita s’ha iniciat a l’Oficina de Turisme, situada prop de 

l’Estació de Trens, i davant un bon espai per aparcar. Érem unes 30 

persones, 2 de les quals eren de Les Borges Blanques, i companys 

cantaires. Tot seguit, hem agafat una dotzena de cotxes i ens hem 

desplaçat uns 8 km fins arribar a un espai natural ple d’oliveres 

mil·lenàries. Entre les quals hi ha la de la bona sort, la dels nuvis, la 

de la bona energia i la més mil·lenària amb 1.700 anys d’antiguitat. 

Tot seguit, al mateix lloc, hi ha hagut una degustació d’olis. Hem 

tornat cap a l’oficina de Turisme on hem comprat alguna botella per 

provar el gust mil·lenari de l’or de la mare natura. Des d’allí, hem 

pres un camí cap a l’Ermita de la Verge de la Pietat, que hem visitat 

i ens hem quedat a dinar al primer pis, on de forma molt agradable, 

ens han obsequiat amb uns entrants i paella. Per la tarda, visita a 

les Pintures Rupestres d’Ulldecona. Un camí estret pit amunt fins a 

dalt de tot. Resum, un dia fabulós i molt ben acollits pels guies”. 

 

▪ PREMI DE TORRES ART MOBLE --- Jordi Méndez        -Manresa   16/09/22- 
 

Al Jordi Méndez li ha tocat el Premi de l’establiment comercial, Torres Art Moble, amb visita a Manresa. El 

dissabte 17 de setembre, ell i la Sònia Miranda -la seva esposa-, han viatjat fins aquesta població del Bages. 
 

Jordi Méndez:  

“L’hora de trobada ha estat a les 11:30 hores. Allí, hi havia 23 parelles 

vingudes d’arreu de Catalunya, agraciades amb el mateix premi. Hem 

pogut deixar el cotxe en un pàrquing del casc antic, amb 6 hores 

d’estada gratuïtes. També ens han donat una bossa de record, amb 

alguns productes d’allí. Han dividit el grup en dos i ens han portat a fer 

un bonic recorregut pel casc antic i una visita a la catedral.  

Vull destacar l’amabilitat i la gran professionalitat dels guies que ens 

han explicat, de forma entenedora, tot el recorregut i les diferents 

històries dels carrers més antics. Al migdia, ens han convidat a dinar en 

un restaurant del centre del que cal elogiar el maridatge que han fet 

entre els vins i el menú. Hem pogut conversar amb el responsable de les 

bodegues Grau Grau, que havia servit els vins. A la taula, estàvem amb 

altres parelles i hem establert amistat amb una parella jove de l’Espluga 

de Francolí amb la que hem acabat la visita fent un tomb per la fira.  

Una visita molt interessant, i m’agradaria que l’any vinent, ens toqués 

un altre premi”. 

El Raül i la seva mare davant d’una olivera mil·lenària 

 

El Jordi i la Sònia al carrer ‘del vals’, al casc antic 
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▪ PREMI D’ESTANC I LOTERIES ARES --- Eusebio Rojo        -El Vendrell   16/09/22- 
 

L’Eusebio Rojo, al que li havia tocat la visita a Torres de Segre de la Cooperativa de consum de la campanya 

comercial, va canviar-se el premi amb l’Anna Gispert, guanyadora de la visita al Vendrell de l’Estanc i loteries 

Ares. És per això, que l’Eusebio i la seva esposa l’Anna Ramos, han visitat aquesta població del baix Penedès, 

el dissabte 17 de setembre. Una sortida en la que s’han donat cita una vuitantena de persones, provinents 

de 23 municipis catalans diferents, entre elles, la parella de Torres. 
 

Eusebio Rojo: 

“Hem format part de la visita guiada dels 

vendrellencs il·lustres, hem dinat al 

restaurant ‘el Xarruquell’ i, per la tarda, hem 

anat a visitar el Museu de Pau casals, dedicat 

a la seva figura, que està situat a la casa que 

el cèlebre músic i compositor es va fer 

construir l’any 1909, enfront del mar a la 

platja de Sant Salvador. Un espai que ofereix 

un recorregut per la seva vida professional i 

privada. Aquesta visita, ha estat el millor del 

dia, espectacular! Ho recomano a tothom”. 

 

▪ PREMI TALLERS BALLESTÉ --- Josep Escolà i Sagrario Lasierra  -Juneda  17/09/22- 
 

El 17 de setembre, el Josep Escolà i la Sagrario Lasierra han viatjat cap a les Garrigues per tal de visitar el 

municipi de Juneda. Abans, però s’havien canviat la destinació del premi amb la Tresa Jornet (premiada dels 

Tallers Ballesté), i guanyadora d’aquesta visita, ja que a ells els havia tocat d’anar a Centelles (com a premi 

del Restaurant el Celler del Segre) i consideraven que el viatge era massa lluny. 
 

Josep Mª i Sagrario: 

“Durant el matí hem fet una visita guiada pels llocs més antics del 

poble: el pou de gel, l’antic hospital...  

Abans de dinar, ens han fet una demostració i tast de vins de la 

marca Vilà d’Arbeca, al pavelló, i allí ha tingut lloc també el dinar. 

El guanyador del famós concurs de cassoles de tros de Juneda, ha 

fet una magnífica cassola de tros per a les cent persones que 

s’havien reunit, entre premiats, premiades, autoritats i altres 

persones convidades. 

Després de l’àpat, s’ha lliurat els obsequis als assistents. Per la 

seva part, l’Ajuntament de Juneda ens ha regalat una bossa amb 

productes típics i elaborats a Juneda, i la Diputació ens ha fet 

entrega d’un altre lot de productes de les terres de lleidatanes 

Des de l’Ajuntament de Juneda ens han agraït la nostra visita i 

nosaltres estem molt contents perquè ens han tractat molt bé. 

Com que nosaltres hem tingut la sort que ens ha tocat un premi a 

cada un, encara ens falta fer una altra visita. Aquest cop, serà el 

dia 22 d’octubre a la Sènia”. 

 

Tal com hem pogut constatar, aquestes quatre parelles s’ho han passat molt bé i han gaudit molt de 

l’experiència turística i social que representa aquest premi.  

Estarem pendent de les properes visites per continuar informant-vos del resultat de la campanya ‘Compra 

a Torres i descobreix Catalunya’. 

L’Eusebio i l’Anna, davant de la façana del Museu Pau Casals 

El Josep Maria i la Sagrario, recollint els obsequis de 

l’Ajuntament de Juneda i de la Diputació de Lleida 
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SORTIDA A GUISSONA I CINEFORUM A LA LLAR DE JUBILATS ‘SANT GUARDIÀ’ 
 

 

VISITA A GUISSONA    
 

El dimecres 21 de setembre, els socis i sòcies de 

la Llar de jubilats que ho han desitjat, han visitat 

la vila de Guissona, en una sortida promocional 

i gratuïta promocionada per corporació 

alimentària de Guissona S.A. 

Un total de 53 persones han sortit en un autocar 

de davant la botiga Bon Àrea de Torres de Segre. 

Un cop han arribat a Guissona, han visitat el 

museu i el parc arqueològic, han gaudit d’un 

bon dinar al bufet de Guissona i després hi ha 

hagut una visita guiada a les instal·lacions del 

complex alimentari (complex càrnic i 

panificadora). Evidentment, els visitants han 

hagut de vestir-se amb la bata i els peücs 

obligatoris. Dues guies els han explicat, 

detalladament, els diferents processos de 

producció i comercialització i han anant 

responent tots els dubtes dels i de les assistents. 

La valoració ha estat molt positiva, amb la 

consideració general que ha estat una sortida 

molt bonica i interessant, tot i que els hagués 

agradat disposar d’una mica més de temps ja 

que la vila de Guissona té indrets molt 

interessants per a descobrir. 
 

SESSIÓ DE CINEFORUM A LA SALA D’ACTES 
 

‘El señor Henri comparte piso’, ha estat la pel·lícula seleccionada per la Fundació ‘la 

Caixa’, per tal de ser visionada i després comentada en la sessió del Cinefòrum que ha 

organitzat la Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’ de Torres de Segre, el 22 de setembre.  

Aquest film, ha proposat diferents temes d’actualitat entre el públic, com són el de 

l’habitatge i la solitud amb la que de vegades es troba la gent gran. Una pel·lícula 

d’origen francès que explica la relació entre una jove estudiant que lloga una habitació 

a baix preu en una casa, on hi viu un senyor gran, el senyor Henri. Tot i les dificultats 

inicials, la trama desvela 

els beneficis que tots dos protagonistes 

obtenen de la seva convivència comuna. 

En acabar la visualització, s’ha obert un 

interessant debat entre les persones 

assistents a una Sala d’Actes força plena, ja 

que eren temes que a la majoria els tocava de 

ben a prop. La trobada s’ha finalitzat amb un 

petit refrigeri per a tothom. 
 

La comitiva torressenca fent-se la fotografia de rigor a les instal·lacions de Guissona  

Moments de la visualització d’aquesta interessant pel·lícula  
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L’ESCOLA SARDANISTA DE TORRES, CLOU LA XVII VOLTA COMARCAL DE SARDANES 
 

El cicle 'Sardanes a la fresca al Segrià 2022 - XVII Volta comarcal de sardanes' ha arribat a la fi, el divendres 

16 de setembre, amb la vetllada que ha tingut com a escenari la plaça de l’Església de Rosselló, amb l'actuació 

de la Cobla Vents de Riella, d’Agramunt. 

En aquesta dissetena edició del cicle cal destacar l’èxit de participació, amb 

prop de dos-cents sardanistes en cada ballada. El cicle es va iniciar al juliol i 

ha passat per vuit municipis, a més de comptar amb onze colles sardanistes 

de nou municipis diferents, entre els quals està l’Escola sardanista de Torres 

de Segre. A tots, s’ha fet un agraïment especial durant la cloenda, amb una 

entrega de diplomes. 
 

'Sardanes a la fresca al Segrià 2022 - XVII Volta comarcal de sardanes' és una 

de les iniciatives més emblemàtiques de l’àrea de Cultura del Consell 

Comarcal del Segrià. En l’edició d’enguany, ha estat acollida a La Granja 

d’Escarp, Benavent de Segrià, Massalcoreig, Alfés, Alcoletge, Puigverd de 

Lleida, Vilanova de Segrià i Rosselló. 

Durant el setembre, la colla torressenca ha ballat a Puigvert de Lleida, Vilanova de Segrià i Rosselló. 

 

  

 

 

 

 

“La Junta de l’Escola 

Sardanista dona les gràcies 

a tots els que ens heu 

acompanyat a les sardanes 

a la fresca del Consell 

Comarcal del Segrià. Crec 

que junts podem fer moltes 

coses, esperem que l’any 

que bé puguem tornar-hi”. 
 

 

 

Josefina Puigvecino 

 

L’Escola Sardanista de Torres de Segre a la ballada a Puigvert de Lleida, el divendres dia 2 de setembre 

Ballada a Vilanova del Segrià, el divendres dia 9 de setembre 

Ballada a Rosselló, el dia 16 de setembre, entrega de reconeixements a les colles participants en aquesta 17 ena edició i fotografia de grup 
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  IMMINENT ESTRENA DE L’ACTUACIÓ DE: ‘DE DONES SÀVIES A BRUIXES HERETGES’ 
 

 

Els dies 29, 30 i 31 d’octubre 

s’estrenarà a Torres de Segre 

l’acció teatral ‘De dones 

sàvies a bruixes Heretges’, 

que una cinquantena de veïns 

i veïnes del poble hauran 

treballat durant dos mesos.  
 

Una acció impulsada des de la 

Regidoria de Cultura de 

l’Ajuntament que té com a 

objectius principals: 
 

 

1. En primer lloc, l’acció es realitzarà al carrer del Bou, un espai poc transitat, amb poc veïnat i en el que de 

vegades alguns grups de persones poc cíviques es dediquen a fer pintades i a embrutar-lo. 

Amb aquesta acció volem reivindicar el carrer, condicionar-lo, millorar-lo i fer-lo més visible a la gent del 

municipi i a tothom en general. 
 

2. Es pretén també fer una acció conjunta amb la gent de Torres, en la que es senti implicada, motivada i 

conscienciada amb la temàtica, i que alhora es treballi de forma comunitària. És molt interessant i bonic, 

quan un poble fa pinya envers una acció determinada. Això s’ha aconseguit amb la creació d’un grup 

d’una cinquantena de voluntaris i voluntàries que tenen assignada una tasca determinada. Tots i totes 

estan molt motivats de treballar plegats amb els seus companys i companyes d’equip en benefici del 

poble.  A aquest projecte s’hi ha afegit diverses associacions locals com: la Llar de jubilats ‘Sant Guardià’, 

l’Associació de Dones ‘Santa Àgata’, la Coral ‘La Lira’ i els Amics de la Mare de Déu de Carrassumada.  
 

3. Amb tot plegat, és vol conscienciar a tothom que participa de l’acció, com al públic que vindrà a veure-

la, del problema que representa per a tota societat la violència en general i en particular aquella que 

s’exerceix en contra de les dones. Una lacra que la humanitat arrossega al llarg de la seva història i que 

perdura actualment. 
 

4. Volem fer visible que el nostre poble és capaç d’endegar una acció d’aquestes característiques, creada 

per i amb la gent de Torres de Segre, sense emmirallar-nos en cap altra actuació que es pugui fer arreu 

de Catalunya. Una acció genuïna que ompli de satisfacció la nostra gent i que  pugui ser contemplada tant 

pel públic del nostre municipi, com d’altre que vulgui visitar-nos. 
 

5. Una acció que creï precedent i pugui fer-se durant anys. 
 

 

Aquesta acció, recrearà un poble medieval d’Europa del segle XV, època en 

que tota dona que per algun motiu determinat sortia dels canons establerts, 

era rebutjada i, fins i tot, culpada d’heretgia. La majoria de vegades acabava 

cremant a la foguera, penjada a les portes de la ciutat, torturada o decapitada. 

Aquesta recreació històrica es vol lligar també amb el fet que encara en 

l’actualitat, hi ha moltes dones que són víctimes de violència de gènere pel 

simple fet de voler ser lliures o negar-se a seguir el model patriarcal que 

persisteix en la nostra societat.  
 

El fet de fer les diferents actuacions d’aquesta interpretació, pels volts de Tot 

Sants, dona un valor afegit a l’ambient de misteri que es vol crear. 

Alguns dels voluntaris i voluntàries, en una foto de grup al carrer del Bou. 
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Inscripcions ‘De dones sàvies a bruixes heretges’ 

Totes les persones que vulguin assistir a aquesta representació, 

hauran de tenir reserva prèvia, ja que, degut a les dimensions 

dels carrer, els passis seran d’un màxim de 40 persones. 
 

Les diferents representacions tindran lloc: 
 

✓ Els dies 29, 30 i 31 d’octubre. Tres passes cada dia (a les 

18:00h, a les 19:00h i a les 20:00h.)  

✓ Cada actuació tindrà una durada aproximada de 45 minuts. 
 

 

• Els veïns i les veïnes de Torres de Torres de Segre podran fer 

la seva reserva del dia 10 al 28 d’octubre.  
 

• La gent de fora vila, podran fer-ho del dia 17 al 28 d’octubre. 
  

• Les entrades són gratuïtes i les places són limitades. 
 

 

 

 

 Encara no has vist en vídeo promocional de l’acció teatral? 

 Escaneja el QR amb el teu mòbil o tauleta 

 

 

Com fer la reserva? -tres opcions diferents- 

 

 

 

 

 

AGRAÏMENT A TOTHOM QUE HA FET POSSIBLE AQUESTA REPRESENTACIÓ TEATRAL 
 

 

• Veïnat del Carrer del Bou • Voluntaris i voluntàries de Torres de Segre • Coral ‘La Lira’ 

• Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’ • Associació de Dones ‘Santa Àgata’ • Aveca Carrassumada 

• Amics de la Mare de Déu de Carrassumada  

• Ajuntament de Torres de Segre • Diputació de Lleida • Consell Comarcal del Segrià 

• Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

Agraïment especial 

• Família Escolà Gaya  • Família Escolà Pons • Josep Maria Pau 

• Montserrat Trepat • Francesca Marsellés  
 

Des d’aquest espai, convidem a tothom a venir a la representació de ‘De dones sàvies a bruixes heretges’, 

feta de forma totalment altruista i desinteressada per gent de Torres de Segre, amb una gran dosi 

d’emoció i il·lusió. No us la perdeu!. 

Trucant telèfon Ajuntament 

973 79 60 05 

 

Whatsapp (Regidora de Cultura) 

623 048 073 

Omplint formulari que hi figura 

a l’app ‘Vilaconnect’ 
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SORTIDES I ACTES DEL PUBILLATGE TORRESSENC AL MES DE SETEMBRE 
 

 

El pubillatge torressenc continua fent camí i representant el nostre 

poble en molts indrets catalans als que se’ls ha convidat.  

El mes de setembre no ha estat pas una excepció de la resta i han 

recorregut quilòmetres per a participar en actes tradicionals, fer 

amistats i conèixer més sobre aquest element tan significat dins de la 

nostra cultura catalana. 
 

En aquesta ocasió els municipis visitats han estat els següents: 

Tarragona, Piera, Sitges, Alguaire, Almacelles i Olot, així com els actes 

propis de la Diada Nacional de Catalunya celebrats a la nostra vila. 
 

 

 

XI ELECCIÓ DEL PUBILLATGE (TARRAGONA)     dissabte 3 de setembre 
 
 

L'Associació de Pubillatge de 

Tarragona ha convocat pel 

dissabte 3 de setembre, 

l’onzena elecció de la Pubilla i 

l'Hereu de Tarragona, a la sala 1 

del Refugi 1 del Moll de Costa del 

Port de Tarragona.  

L’acte públic s’ha fet a les 18.30 

hores amb la proclamació dels 

electes i hi han assistit la Irene 

Ruestes -Pubilla de Torres de 

Segre-, el Joan Vizcaya -Hereu-, l’Aina Serra -Pubilleta- i les Damisel·les: Irene Ballesté i Cèlia Florensa, junt 

amb la Regidora de Benestar social, Mihaela Balcanu i d’altre pubillatge d’arreu de Catalunya.  

Tot el Pubillatge present, ha pogut visitar les muralles de Tarragona, el moll i gaudir d’una visita del port en 

vaixell, entre altres activitats, i els actes protocol·laris de l’Elecció. 
 

Joan Vizcaya: “A Tarragona, hem anat tot el pubillatge a fer una ruta amb vaixell pel port de la ciutat. 

Posteriorment, hem anat a l’acte de comiat i proclamació, del qual destacaria l’emotivitat dels discursos dels 

que deixaven el pubillatge”. 

 
        PROCLAMACIÓ DEL NOU PUBILLATGE (PIERA)            dissabte 10 de setembre 

 

 

La collita del pubillatge pierenc han penjat les seves 

bandes i faixes, el dissabte dia 10 de setembre, en 

aquesta bonica població del l’Anoia. Ho han fet davant 

del pubillatge català assistent i també de les 

representants de Torres de Segre, la Pubilla, Irene 

Ruestes, i la primera Damisel.la, Irene Ballesté.  

Per amenitzar el dia han organitzat una gimcana infantil, 

una visita guiada al nucli històric, i després del Comiat i 

Proclamació hi ha hagut una cercavila amb la colla 

gegantera Collbató i els Falcons de Piera. 
 

Al port de Tarragona, en vaixell. El Pubillatge torressenc amb la Regidora Mihaela Balcanu 

Foto de grup amb altres membres del Pubillatge  
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Irene Ruestes: “El més bonic de la sortida ha estat poder veure 

l’interior de l’església ja que té un Sant Crist molt antic amb una 

història molt bonica. Per tradició, el 28 d'abril es trau en processó en 

la qual es fa una plegaria demanant que plogui. Els habitants de Piera 

tenen molta devoció per aquest Sant Crist. També hem vist els 

castellers i m’han agradat molt els correfocs ja que els acompanyaven 

amb música. Per acabar, hem tingut l'oportunitat d'anar a veure el 

concert de Búhos. Ha estat un dia espectacular!”. 

 
 

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA (TORRES DE SEGRE)           diumenge 11 de setembre 
 

El Pubillatge de Torres de Segre en ple -llevat del Joan Vizcaya i la Júlia Prunera, que per motius laborals i 

de salut no han pogut assistir-hi-, ha tingut un paper molt destacat en els actes de celebració de la Diada 

Nacional de Catalunya que s’han organitzat al nostre poble. 

En primer lloc, la seva figura, representant a una de les tradicions més arrelades al nostre país com són la 

Pubilla i l’Hereu, era del tot indispensable en una jornada en que els símbols d’identitat, com el pubillatge, 

la sardana, els castellers i la figura d’en Rafel Casanova han pres el protagonisme. 

D’altra banda, després d’adreçar unes paraules als assistents, el Pubillatge torressenc, també ha acompanyat 

a les diferents entitats, associacions i formacions polítiques en les seves ofrenes al monument d’en Casanova. 
 

Albert López: “El Passat 11 de setembre, hem celebrat la Diada on hem tingut l’honor de parlar i acompanyar 

les diferents entitats a fer les ofrenes. Tot seguit, hem cantat el cant dels Segadors i hem gaudit d’un espectacle 

dels castellers de Lleida. Un dia molt bonic”. 

 

        COMIAT I PROCLAMACIÓ DEL PUBILLATGE (SITGES)            divendres 16 de setembre 
 
 

 

La programació de la Festa Major de Santa Tecla de Sitges, ha 

començat el divendres 16 de setembre amb una vetllada 

emocionant per al pubillatge: la Nit de les Pubilles i els Hereus, 

al Casino Prado. Durant la vetllada, Judith Vallverdú i Lucas 

Estruch -Pubilla i Hereu de Sitges 2021-, han passat les seves 

respectives banda i faixa, a la Lola García i l’Adrià Samuel parella 

successora, escollida d’entre un total de 15 representants de 

diferents entitats sitgetanes. Fins a Sitges, s’hi ha desplaçat el 

Joan Vizcaya -Hereu de Torres de Segre i Hereu Comarcal del 

Segrià-, la Irene Ruestes -Pubilla- i la Irene Ballesté -Damisel·la-. 
 

La Irene Ruestes amb altres representants catalans   

Les Pubilles de Torres, la Primera Dama i l’Hereuet, adreçant unes paraules als assistents en el seu torn de paraula. Fotografia del grup assistent al complet 

Els nostres representants amb altres companys/es, entre 

els quals la Marta Ferret, Pubilla Nacional de Catalunya. 



 
 

 
14 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE SETEMBRE – Octubre 2022 

Irene Ballesté: “Estava molt il·lusionada d’anar a la trobada del 

pubillatge a Sitges, entre altres coses, perquè tenim molta 

amistat amb la Marta, la Pubilla Nacional de Catalunya, i per 

aquest motiu no m’ho volia perdre.  

Hem estat visitant moltes coses d’aquesta població. En 

definitiva, ha estat una nit carregada d’emocions i he quedat 

encantada!”. 

 

COMIAT I PROCLAMACIÓ DEL PUBILLATGE (ALGUAIRE)           divendres 23 de setembre 
 

Durant el primer dia de Festa Major, la localitat 

d’Alguaire ha fet el seu acte de Comiat i Proclamació 

del Pubillatge. Després de la recepció del pregoner de 

la festa, el Doctor i Catedràtic de química de la UB, 

Jaume Puy, ha tingut lloc un ‘corre-bars’ per la vila, i 

l’acte de renovació del Pubillatge a l’Esbart Bell-Camp. 

Allí, s’hi han presentat representants del Pubillatge 

d’altres municipis, entre els que hi havia l’Hereu de 

Torres i del Segrià, Joan Vizcaya, i la Primera Dama, 

Tània Santacatalina. Cap dels dos, s’ha pogut quedar 

als actes de la ‘Nit jove d’Alguaire’, ja que han volgut 

també estar presents a la Proclamació d’Almacelles. 
 

Tània Santacatalina: “El passat 23 de setembre, hem assistit a l'acte d'Alguaire on hem dit adeu als nostres 

companys i hem donat la benvinguda als nous representants. Tot això ho hem fet amb la companyia de tot el 

poble ja que era Festa Major. Esperem que gaudeixin molt d'aquesta nova experiència!”. 

 

        PROCLAMACIÓ I COMIAT DEL PUBILLATGE (ALMACELLES)          divendres 23 de setembre 
 

Els actes de la renovació del Pubillatge 

almacellenc, han començat amb una 

benvinguda i una cercavila a la plaça de la 

Vila i un tast d'elixirs de Ponent, al Casal. 

Després d’un sopar per a prop de vuit-

centes persones que ha tingut lloc al 

pavelló, degut a les inclemències 

meteorològiques, s’ha fet l’acte de 

proclamació i comiat, al que ha seguit el 

Pregó de Festa Major i la festa del Latro. 

Aquest dia, la Pubilla Irene Ruestes, la 

Dama Tània Santacalina, l’Hereu Joan 

Vizcaya, la Pubilleta Aina Serra i les Damisel·les Irene Ballesté i Cèlia Florensa, han representat al Pubillatge 

torressenc, mentre que l’Alcalde Joan Carles Miró, la Regidora de Benestar social, Mihaela Balcanu i la 

Regidora de Cultura, Pepita Ruestes, donaven la representació institucional. 
 

Pepita Ruestes: “Ha estat un dia passat per aigua, ha plogut tant, que hi havia goteres al pavelló i ens hem 

mullat el cap al fer les entrades. Malgrat això, que és un fet totalment anecdòtic, m’he sentit molt honrada i molt 

satisfeta, ja que el Pubillatge de Torres era dels més nombrosos d’aquell acte”. 

El Joan Vizcaya i la Tània Santacatalina  

amb els representants sortint i entrant del pubillatge d’Alguaire 

Foto del grup de Torres de Segre amb altres membres del Pubillatge present a Almacelles 
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COMIAT I PROCLAMACIÓ DEL BARRI DE SANT MIQUEL D’OLOT      dissabte 24 i diumenge 25 de setembre 
 

 

L'acte de Comiat i Proclamació del barri de Sant Miquel d’Olot, s’ha fet el 

dissabte 24 de setembre durant la tarda i el diumenge 25 de setembre pel 

matí, dins el marc de la Festa Major, en una festa extensiva al pubillatge 

d'arreu de Catalunya i Andorra, tant vigent com caducat. 

Ha estat el moment d'acomiadar l'Àlex -Hereuet-, l'Èlia -Pubilleta-, el Joan -

Hereu- i la Carla -Pubilla- i donar pas als nous representants de l’any 2022. 

Durant el dia 24, s’ha programat una ruta a peu i visita guiada pel centre 

d’Olot, la ciutat dels volcans i també a l’Espai Cràter (una mostra interactiva, 

amb audiovisuals, experiències immersives, realitat virtual...). 

Per la tarda, hi ha hagut una desfilada de vestits de paper i tot seguit l’acte 

de Proclamació dels nous representants del barri de Sant Miquel d'Olot 

2022 i un concert. 

L’endemà, Trobada d'Hereus i Pubilles i acte de Comiat dels representants 

del 2021. Tot seguit, ball dels Gegants i del Gat de Sant Miquel i, a 

continuació, cercavila fins a la capella per fer l'ofrena a Sant Miquel. 
 

Val a dir que el Joan, l’Hereu sortint, va fer la seva primera sortida a Torres de Segre l’any passat, i ha estat 

un molt digne representant del seu barri, ja que, malgrat la distància ha estat en la majoria de sortides del 

Pubillatge d’aquest 2022. 
 

L’Hereu caducat de Torres de 

Segre, Marcel Barberà, ha 

col·laborat en la presentació 

dels actes del Pubillatge. Fins 

a Olot, s’han desplaçat també 

la Pubilla de Torres, Irene 

Ruestes, la Pubilleta, Aina 

Serra i la Damisel·la Irene 

Ballesté, acompanyades de la 

mare d’aquesta darrera i 

Regidora de Benestar social 

de l’Ajuntament de Torres de 

Segre, Mihaela Balcanu. 
 

Aina Serra: “El dissabte, l’Hereu i la Pubilla d’allí ens han fet una visita guiada pel barri, hem anat a l’Espai 

Cràter i al sopar de Festa Major, acompanyats amb la música “Buena Onda” i un Dj.  

L’endemà, s’ha fet l’acte de comiat i proclamació dels nous i les noves representants, una desfilada de vestits de 

paper fets per les cosidores del barri, el ball de gegants amb el gat de Sant Miquel i l’ofrena floral a Sant Miquel. 

Hem passat un cap de setmana remullat però molt divertit”. 
 

 
 

Aquí s’acaba aquest article resum del recorregut que els i les nostres representants del pubillatge han fet 

durant aquest setembre. Com heu pogut veure, Torres de Segre és present en molts indrets del territori català 

i és un dels municipis amb més presència, sempre al costat d’aquesta bonica tradició catalana. 

Esperem que el nostre Pubillatge continuï gaudint d’aquesta experiència tan enriquidora i d’un any que 

esdevé especial pel retorn a la normalitat a nivell sanitari. Gràcies per dur el nom del nostre poble per tot 

Catalunya i per fer-lo conegut i reconegut allà on aneu.  

El Marcel Barberà fent la funció de presentador conjuntament amb la Pubilla del barri de Sant Miquel 2019. 

Les membres de Pubillatge de Torres i la Regidora, amb el Joan (Hereu sortint del barri de Sant Miquel d’Olot). 

El ball del Gat i els Gegants  

de Sant Miquel d’Olot 
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RE ORDENACIÓ I POSADA A PUNT DE L’ARXIU MUNICIPAL 
 

Després d’una reunió de membres del Consistori, amb la Directora de 

l’Arxiu Històric de Lleida, Glòria Vilella, s’ha arribat a un acord entre les 

dues entitats, per tal de re ordenar i posar a punt els documents de 

l’arxiu municipal que es troba ubicat en diferents sales de l’Ajuntament 

de Torres de Segre. 
 

A partir del mes de setembre, fins al desembre, el Joan Lluís Salvador -

tècnic superior en arxivística  de l’Arxiu Provincial-, contractat pel Consell 

Comarcal del Segrià, gràcies al suport del Departament de Cultura, 

s’encarregarà de la neteja i la re distribució dels documents existents. 

Aquestes tasques començaran per la destrucció d’aquells documents 

que segons la Llei Documental es poden eliminar al cap d’uns anys 

determinats. D’aquesta manera es pretén guanyar espai per 

emmagatzemar més documents burocràtics i incrementar l’efectivitat 

administrativa del mateix Ajuntament. Així doncs, si qualsevol vilatà o 

vilatana necessita algun paper de l’arxiu, serà molt més fàcil trobar-lo. 
 

La netejar dels documents, té un procediment establert. 

Primer s’envia la proposta i un formulari del que es vol 

eliminar al Comitè Nacional, que és qui n’autoritza o no la 

destrucció. L’eliminació dels papers es fa mitjançant 

empreses especialitzades. D’aquesta manera, el Consistori 

compleix amb la llei establerta alhora que guanya lloc i 

dinamisme en la recerca de documents. 
 

Durant els tres mesos que el tècnic arxivístic treballi a l’arxiu 

de Torres, educarà en aquesta tasca a una de les 

administratives de l’Ajuntament, per a que pugui 

continuant fer aquesta labor i puguem seguir disposant d’un 

arxiu municipal net, ordenat i ben actualitzat. 

 

EL PARC DE ‘LES CASETES’ S’OMPLE DE RIALLES 
 

Amb la ferma intenció de l’Ajuntament, des de la seva regidoria de 

Cultura, de dur a terme com a mínim una actuació cultural durant l’any 

en cada una de l es places o zones de Torres, el dia 12 d’octubre a les 

11:00 hores del matí, el grup teatral ‘Sac d’espectacles’ portarà el seu 

espectacle “Trak a Trak”, obert a tothom, al parc infantil de joc que hi ha 

ubicat a la zona de ‘Les Casetes’. 

Així doncs, convidem a 

grans i petits a gaudir d’un 

espai, potser no massa 

freqüentat per molta 

gent, i al que se li ha de 

donar la importància que 

li pertoca, car és un lloc 

més del nostre poble. Us hi esperem!. 

L’arxivista seleccionant i ordenant documents  

El procés de revisió, selecció i ordenació resulta una tasca força 

laboriosa que ha de seguir un procediment establert i guiat 
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TORNEN LES PROPOSTES D’ACTIVITATS I CURSOS CULTURALS 
 

Amb el mes de setembre, comença el nou curs escolar i també les diferents propostes culturals i esportives 

que es gestionen des les diferents Regidories de l’Ajuntament de Torres de Segre.  
 

Tot seguit, detallem els diferents cursos que des de la Regidoria de Cultura, es posen a disposició de tothom 

que hi estigui interessat:  
 

CURSOS DE CATALÀ                                   Informació i inscripcions, contactar a l’Ajuntament 973 79 60 05 
 

o Alfabetització en català:  

Dimecres i divendres de 15:00h a les 17:00h.  
-Sala 2 de l’annex del pavelló poliesportiu- 
(Curs subvencionat pel Consell Comarcal del Segrià). 

 

o Perfeccionament del català:  

Dimarts de les 17:00h a les 19:00h. 

-Sala 2 de l’annex del pavelló poliesportiu-  
(Curs subvencionat per l’Ajuntament) 

 

CURSOS D’ANGLÈS ‘Mister English’    Informació i inscripcions, contactar amb l’acadèmia 973 27 10 17 
 

o  Ensenyament de Llengua anglesa:  

Impartit per l’acadèmia Mister English. 

Horaris de migdia i tardes   
-Escola Carrassumada i Sala 1 de l’annex del pavelló poliesportiu- 

 

CURS DE ROBÒTICA                     Informació i inscripcions, contactar amb l’Eva Vidal  609 27 41 82 
 
 

o Activitat de Robòtica en anglès 

L'empresa Smart School, especialista en robòtica educativa, 

s'encarregarà de dinamitzar l'activitat extraescolar de robòtica en 

anglès. A tal efecte, l’empresa ha fet una reunió informativa i una 

petita demostració, el passat 7 de setembre a la Sala d’Actes. 
 

-Escola Carrassumada- 
 

CLASSES DE PINTURA    Informació i inscripcions, contactar amb l’Eva Escolà 620 76 31 18 
 

o Classes de Pintura artística i de Dibuix  

L’artista local Eva Escolà impartirà classes de pintura i dibuix, per a 

totes les edats. 

Tots els dissabtes al matí. 
- Antic pis de la casa del metge, sobre l’actual Consultori mèdic- 

 

AULA MUNICIPAL DE MÚSICA                     Informació i inscripcions, contactar amb l’Escola 973 26 39 06 
 
 

o Aula municipal de música 

Ja fa anys que l’Escola l’Intèrpret s’encarrega de 

l’ensenyament musical a Torres, i disposa de 

diversos grups de treball. El 22 i 29 de setembre, 

ha organitzat unes classes obertes a l’Escola 

Carrassumada per iniciació, de P3 fins a P5. 

Curs d’alfabetització  Curs de perfeccionament 

Jornada de portes obertes a l’Escola Carrassumada per part de l’Intèrpret 

http://www.smartschool.es/
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TALLER DE IOGA A L’EMBASSAMENT D’UTXESA 
 

El diumenge 18 de setembre ha estat la data escollida 

per un nou taller de Ioga a l’embassament d’Utxesa. 

Els més de vint assistents han pogut gaudir de la 

pràctica del Ioga de la mà de la Carolina Herrera, 

l’habitual monitora i acompanyant a Utxesa i Torres. 

La pràctica d’aquesta disciplina connecta el cos, la 

respiració i la ment, en la que s'utilitzen postures 

físiques, exercicis de respiració i meditació per 

millorar la salut en general. 

El Ioga es va desenvolupar com una pràctica 

espiritual des de fa milers d'anys.  

Actualment, a Utxesa hi ha un espai habilitat vora 

l’aigua que es va condicionant per aquesta pràctica, 

un lloc idíl·lic per a tothom que xala d’aquestes 

jornades a l’aire lliure. 

 

ASSISTÈNCIA DE TDSNATUR EN UN CONGRÉS DE BIOECONOMIA A LLEIDA 
 

El dijous 29 i el divendres 30 de setembre s'ha celebrat a Lleida el 1r Congrés BIT, coincidint amb la Fira de 

Sant Miquel. L'edifici de la Llotja ha acollit aquesta trobada amb l'objectiu de ser un espai per a conèixer 

tendències, innovacions i projectes empresarials entorn la bioeconomia: un model econòmic circular i 

sostenible basat en l’ús de recursos biològics renovables i locals per produir béns i serveis en tots els sectors 

econòmics.  

Durant aquests dos dies, 60 ponents i 400 assistents han coincidit amb l’objectiu que les empreses que 

lideren la bioeconomia a Catalunya donessin a conèixer projectes i negocis, per poder-los a aplicar localment. 
 

Per part de l'Ajuntament de Torres de Segre, hi ha assistit per prendre nota de tot plegat la regidora de Medi 

Ambient, Bianca Pop; i l'equip tècnic de TDSNaTur, Adrià Pujol i Maria Tost. 

La representació torressenca valora positivament haver-hi estat, ja que han conegut amb més detall les 

experiències i les oportunitats que ofereix la 

bioeconomia, i sobretot, com aplicar-la al 

nostre municipi. En el cas de Torres de Segre, 

s'ha prestat una especial atenció a la taula 

rodona de bones pràctiques liderades per 

administracions locals.  

En aquesta intervenció, s’ha donat a conèixer 

projecte Biolab Baix Segre, que entre altres 

tasques, és un model de gestió conjunta i 

investigació d'aprofitament de la biomassa 

dels vuit municipis que hi formen part: Torres 

de Segre, Alcarràs, Almenar, Albatàrrec, 

Seròs, Soses, Sudanell i Montoliu de Lleida. 
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L’espai de l’antic campament de La Canadenca a Utxesa,  

ha esdevingut el punt habitual de realització dels tallers de Ioga 

Maria Tost, Bianca Pop i Adrià Pujol han assistit al 1r Congrés BIT Lleida, 

per a conèixer el present i el futur de la bioeconomia 
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L’ASTÚCIA DEL ‘CUCUT’   - article d’en Josep Marsellés- 
 

“El cucut (Cuculus canorus), és un ocell peculiar, que pon ous però 

no fa niu, no incuba ni alimenta als seus pollets, heus aquí la seva 

originalitat. 

Les garses, perfectes arquitectes en fer nius, els revesteixen de 

fang armat de ‘rametes’, donant-li una gran resistència. A més a 

més, a l'interior el doten de motllura de fines ‘arreletes’, on ponen 

els set ous de la niuada, tot cobert de rames espinoses, tan sols 

deixen un forat d'accés per entrar i sortir.  

L'astut cucut, vigila quan la garsa marxa després de pondre i, 

abans d'incubar, aprofitant la seva absència..., com que és de 

mida semblant, s'introdueix al niu per l’única entrada. Tira un dels 

ous de la garsa fora i pon el seu, una mica més gros i blanquinós.  
 

Quan la garsa incuba la niuada, aquest ou neix un o dos 

dies primer que els altres, pel qual també és el primer en 

alimentar-se de la becada de la garsa, que li aporta 

l’aliment. Aquest avantatge, el fa superior i més fort. Tan 

és així que les garsetes acabades de néixer, estan 

indefenses i mal alimentades, perquè tenen el golut que 

s'apodera de la gran part de l'aprovisionament. Tan aviat 

cop pot, amb les potes, empeny fent fora del niu a les 

titulars, quedant-se amo i senyor de la situació. Com que 

tot l'aliment és per a ell, es desenvolupa molt ràpid. 

Desconec a quants nius aplica aquesta tàctica, però tots 

els que he pogut presenciar sempre ha estat un sol ou 

diferent.  
 

Quan el cucut és sorprès per la garsa, s'entaula una 

persecució que és digna d'admirar, en la que és veu la 

valentia que es mostra defensant-se d'aquest 

depredador natural. Les garses previsores, busquen llocs 

més amagats per tal d'evitar aquest intrús.  
 

Compte!, no s’ha de confondre el cucut amb la puput!. 

Així com el primer fa dos cants (cu-cuuut, cu-cuuut), la 

segona en fa tres (pu-pu-put)”. 
1 

 

 

 

 

Josep Marselles i Gort 
 

 

 

 
 

 

 

Un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat de Cambridge i publicat en la revista Nature 

Ecology & Evolution, aporta noves dades sobre el comportament del cucut del que ens parla en Josep. 

Sembla que les femelles d'aquests ocells distreuen a més als propietaris del niu imitant el cant d'un 

depredador. Després de deixar els ous, la femella distreu al propietari del niu, espantant-lo en imitar el 

cant de l'esparver, un potencial depredador d'aquesta altra espècie. També s’ha comprovat que per a 

evitar que la descobreixin, la qual cosa suposaria que l'ou impostor seria tirat fora del niu, el cucut ha desenvolupat 

diversos ardits, com pondre del mateix color que els de l'espècie triada. Un autèntic ‘trampós’ de la natura. 

Exemplar adult de cucut comú  

Niu de garsa ‘ocupat’ pel poll de cucut que ha estat el primer en 

néixer  

cucut puput 



 
 

 
20 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE SETEMBRE – Octubre 2022 

 

JORNADES TÈCNIQUES DE TURISME ORNITOLÒGIC 
 

Del 15 al 17 de setembre des de la Diputació de Lleida, 

Turisme de Lleida i l'Ornithology & Birding School, han 

organitzat unes jornades de turisme ornitològic. 

Aquestes, en realitat són tot un taller pràctic i avançat 

per a professionals del món del turisme i dels serveis, 

també per biòlegs, intèrprets del medi natural, 

estudiants i tot aquell que es vulgui focalitzar en aquest 

àmbit, òbviament, pels amants dels ocells i de la natura.  
 

Tres dies de jornades a les quals els tècnics de TDSNaTur -la Maria i l’Adrià-, hi han pogut assistir a dues 

d'elles. Totes elles propulsades i organitzades pel Guillem Chacón, exdirector de l'Oficina Catalana de Turisme 

Ornitològic que actualment es dedica a realitzar una expedició ornitològica cada mes pels diferents països 

d'Amèrica, Àfrica o Àsia per a impulsar la creació de programes de conservació i recerca als països en vies de 

desenvolupament. 

El primer dia, el 15 de setembre, ha estat una 

jornada excepcional on s’ha dut a terme una 

classe magistral del probablement millor guia de 

turisme ornitològic del país del món amb més 

diversitat d'ocells, en Diego Calderón, de 

Colòmbia. En aquesta ocasió, s’ha presentat als 

presents una part del seu treball desenvolupat 

en els darrers anys al seu país, descrivint un 

turisme de conciliació. 

Ha acompanyat la jornada en Francesc Kirchner, 

director del Birdfair de Catalunya -la més 

important de la mediterrània, el 

Delta Birding Festival-, en Carles Barriocanal, un dels més grans experts d'Europa en migració d'ocells i 

actualment professor de Canvi Global/Canvi Climàtic de la Universitat de Barcelona, i per acabar, en Martí 

Boada, científic ambiental, geògraf i el naturalista català més universal i guardonat.  
 

Un total de quatre xerrades interessantíssimes i excepcionals, des del punt de vista d'un expert naturalista i 

les seves reflexions sobre el passat i el futur, l'organitzador d'una de les fires més rellevants ornitològiques 

del país, un professor que ens va parlar del Canvi Global 

que està patint el planeta i com afecta les migracions 

d'ocells i un guia turístic colombià de gran prestigi, 

científic i amant de la naturalesa que va ser segrestat 

per les FARC a Colòmbia, i que va estar privat de la seva 

llibertat durant tres mesos.  
 

Colòmbia és el primer país del món en aus, 

on hi compten amb més de 2000 espècies i cada any 

se’n descobreix de noves, a Espanya n'hi ha unes 500 

espècies, i a Catalunya unes 400 i hem de pensar que 

a Utxesa n'hi ha unes 250, si més no la meitat de tot el 

territori espanyol. 

Una de les xerrades que s’han fet durant la primera jornada d’aquest certamen  

Colòmbia és el país amb més espècies d’ocells del món  
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Aquestes jornades han estat el pas previ per a la celebració 

l'any vinent a Lleida del Congrés Internacional de Turisme 

Ornitològic, 'Birding Congress'.  

Per a Lleida i els Pirineus esdevé una primera presentació 

pública de cara a aquest esdeveniment que els situa com a 

focus del turisme ornitològic i constituirà una oportunitat 

per al foment del turisme d'observació d'ocells en particular 

i el de natura en general. A més, el desenvolupament d'aquesta tipologia turística representa una magnífica 

ocasió perquè hotelers, tècnics de l'administració i emprenedors incorporin el turisme d'ocells a la seva oferta 

o als seus territoris. 

Les següents jornades han estat més pràctiques i han mostrat experiències de particulars i empreses que han 

invertit en aquest tipus de turisme. Des d’un anellament a Raïmat Natura fins a la fotografia feta des d’aguaits 

(hides) especialitzats per a això a Buseu, al Pallars Sobirà.  
 

En síntesi, un seguit de ponències que han aconseguit mostrar les oportunitats que tenim a la província de 

Lleida en aquest sector i que també han estat profitoses pels nostres tècnics per a establir contactes entre 

experts, amb el propòsit de poder establir sinèrgies conjuntes i promocionar el territori amb una altra visió. 
 

 

Si algun emprenedor amb la voluntat d’ampliar el seu camp econòmic ens llegeix l’animem 

a informar-se sobre aquest tema. Arrel d’aquestes jornades, des de TDSNaTur estem 

treballant i establint contactes per a fer que el Birding Congres, que es realitzarà l’any 

vinent, visiti o faci alguna de les seves jornades o tallers a Utxesa i a Torres de Segre. 

 
 

FORMACIÓ EN FONS DE LA UNIÓ EUROPEA 
 

 

Durant aquest mes de setembre, s’ha 

engegat un conjunt de formacions 

per a tècnics, una de les que s’està 

assistint és el curs online "Eines i 

oportunitats de finançament 

europeu per a la conservació de la 

natura", organitzada per la Xarxa de 

Conservació de la Natura, a la qual 

Torres de Segre hi està adherit, 

juntament amb el Departament 

d’Acció Exterior i Govern Obert. 
 

 

 

La voluntat és adquirir coneixements necessaris per a poder optar a ajudes a nivell de l’administració però 

també per tal de poder orientar a altres persones i entitats del municipi que tinguin algun projecte en ment 

i vulguin optar a aquests tipus de finançament. 
 

 

Si esteu interessats en aquest tema podeu consultar la pàgina web: 

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/ 

o bé posar a qualsevol cercador “Fons europeus a Catalunya” i us durà a aquest portal, 

on s’hi troba actualitzat setmanalment el recull de fons europeus disponibles.  

Una altra opció, és donar-se d’alta al butlletí #FonsUECat! per tal de rebre la informació 

més destacada directament al vostre correu electrònic. 

 

La Maria Tost -tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament- participant al curs formatiu online  

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/
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REUNIÓ AMB ELS REPRESENTANTS D’ENDESA  
 

El dimarts 20 de setembre, 

després de tornar a contactar 

amb Endesa durant l'estiu, s'ha 

fet una important reunió amb 

representants de l’Ajuntament 

de Torres de Segre i del 

Departament de Patrimoni de l’Empresa.  

Els objectius han estat presentar-nos al nou responsable de 

la UT de Lleida però, sobretot, reprendre converses i mirar 

de tancar negociacions ja engegades en els darrers anys per 

tal d’encaminar un projecte comú per la millora de la gestió 

dels diferents espais i infraestructures d’Utxesa. 

 

ASSOCIACIÓ LEADER PONENT 
 

Des de març d’aquest any, Torres de Segre ha estat 

inclòs en l’àmbit territorial d’aplicació de la 

metodologia Leader, en el marc del proper Pla 

estratègic de la PAC 2023-2027.  

Això comportarà que els seus promotors privats i 

públics tinguin accés als ajuts Leader a la 

diversificació econòmica de les zones rurals, i 

també puguin participar en els projectes de 

cooperació que desenvoluparan els grups d’acció 

local Leader de Catalunya, creant xarxa amb els 

altres municipis Leader.  
 

Com a exemple, en el període anterior, les entitats privades 

podien sol·licitar ajudes de fins un 40% per a inversions d'entre 

12.000€ i 100.000€. 
 

Durant aquest mes de setembre l’Associació Leader Ponent ha 

organitzat uns tallers participatius per a entitats, empreses i 

particulars dels municipis dins l’àmbit Leader, per tal que tothom 

pugui participar en la procés participatiu en el marc del Pla 

Estratègic Nacional de la Política Agrària Comunitària (PEPAC) 

2023-2027.  
 

L’Adrià Pujol i la Maria Tost -tècnics de TDSNaTur-, han assistit i 

participat en un dels tallers proposats per tal de vetllar pels 

interessos de Torres de Segre.  
 

 

 

Des d’aquest espai, si encara no ho heu fet, us animem a 

contestar l’enquesta online que trobareu escanejant el QR o al 

link: bit.ly/Enquesta_EDL, perquè pugueu donar el vostre punt 

de vista, avaluar la tasca que es ve fent i, sobretot, aportar idees 

i suggeriments per les futures línies de treball. 

Un dels tallers participatius on hi ha participat els tècnics de TDSNaTur 
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L’ANIMAL DEL MES: L’ESCORPÍ GROC 
 

Cada mes es parla d’un animal que viu vora o 

proper del nostre municipi. Fins ara, s’ha dedicat 

la majoria d’aquest apartat per donar a conèixer 

algunes de les moltes aus i mamífers que habiten 

a casa nostra però, pensem que cal tenir en 

compte també altres espècies d’animals, que els 

ubiquem amb nosaltres i que resulten molt 

interessants, entre ells el protagonista d'aquest 

mes, l'Escorpí Groc (Burthis occitanus). 
 

Aquest tipus d’escorpí, és un aràcnid que pot 

arribar a fer els 8 cm de llargada i és de color groc. 

El seu cos està dividit en dues parts: el 

cefalotòrax (que és la part dels aràcnids formada 

per la unió del cap i del tòrax en una única unitat 

funcional, a més a més es troben 8 ulls simples i no tenen antenes ni ales, però, en canvi, tenen pedipalps i 

nombrosos pèls sensitius al seu cos) i l'abdomen. Al cap hi té els ulls, la boca i les urpes (els pedipalps) 

acabades en pinça. Té un parell d'ulls situats al mig del cap i dos parells més laterals a cada costat. Té quatre 

parells de potes i la cua més llarga que el cos i, al final, té un agulló amb el qual pica i injecta el verí. 
 

S'alimenta principalment d'insectes, que els agafa amb les pinces i se'ls menja directament, però si són més 

grans els hi clava l'agulló per matar-los o paralitzar-los abans de cruspir-se’ls. 
 

És un animal ovípar (s'entén que els ous estan dins de la femella fins al moment de l'eclosió), la gestació dura 

uns quinze mesos i neixen entre 30 i 60 cries, i una vegada neixen pugen damunt de la mare i s'hi queden fins 

que són capaces de moure's per elles mateixes.  

Després de l'aparellament, la femella acostuma a menjar-se al mascle. 

També muden la pell com molts altres animals, per arribar a fer-se adults hauran de passar per 7 mudes, i 

després de cada muda, la pell seca queda a terra, així que si tenim sort podem trobar-nos-en una. 
 

Viu a tota la regió mediterrània però, sobretot, en zones molt seques i assolellades. A Catalunya, també hi 

ha dos escorpins més, l'Escorpí cec (Belisarius xambeuí) que viu al Pirineu i Prepirineu i l'Escorpí negre 

(Euscorpius favicandis) que viu a les zones humides. 
 

Durant el dia està amagat sota les pedres i de nit surt a caçar. Aquest és el motiu que sempre que hi ha alguna 

visita amb grups escolars al nostre terme, els tècnics de Medi Ambient de l’Ajuntament dediquen esforços a 

indicar i explicar de la importància de no aixecar pedres, ja que ens podem trobar una no molt grata sorpresa. 

La picada de l'Escorpí groc per als humans és molt dolorosa i provoca una forta inflamació però no és 

mortal, només mal de cap, vòmits i febre. 

 

Què cal fer si ens pica algun escorpí? 
 

Si algú és víctima d'una picada, sobretot no feu coses estranyes 

com les que de vegades es veuen a les pel·lícules. Ni xucleu el 

verí, ni feu torniquets!. Simplement, netegeu la ferida amb 

aigua i sabó, i traslladeu de seguida el ferit a l'hospital més 

proper. Intenteu que es mogui el mínim possible per tal que el verí no 

s'escampi. Ah, i recordeu que el telèfon d'emergències mèdiques és el 061!. 

Exemplar d’Escorpí Groc, en el que s’hi pot apreciar l’agulló al final de cua  

amb el qual injecta el verí quan pica 
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PODI TORRESSENC A LA FINAL DE LLIGA PRS I LA TIRADA LA RESISTENCIA A TARDIENTA 
 

El cap de setmana del 17 i 18 de setembre, s’ha celebrat a la localitat aragonesa de Tardienta, la final de la 

lliga PRS i la tirada ‘La Resistencia’, amb protagonisme dels tiradors del Club de Tir Torres de Segre. 

La competició ha consistit en un total de 8 exercicis, amb distàncies que han oscil·lat des dels 360 als 870 

metres, des de diferents posicions i límit de temps -normalment 120 segons per tirar 10 trets-. 

Acabades les tirades, les diferents puntuacions finals obtingudes han tornat a posicionar el Club de Tir 

torressenc com un referent a nivell nacional, ja que els 4 primers llocs han estat ocupats per a socis del Club: 

Jordi Ribes, Marcel Roca, Edgar Cabrera i Aleix Lari). 

Ara toca continuar entrenant i preparar bé l’inici de la propera temporada que s’iniciarà en els propers mesos, 

amb la garantia de tenir molt bons tiradors entre els membres de la família del Club de Tir Torres de Segre. 

Enhorabona pels resultats! 

 

 
 

COMENÇAMENT DELS ENTRENAMENTS DE FUTBOL SALA I PRETEMPORADA A FUTBOL 11 
 

Si en l’anterior edició de la revista s’informava de l’inici de la pretemporada de l’equip de futbol camp, en 

aquesta ocasió ha estat la secció de futbol sala local la que també es posa en marxa, amb els primers 

entrenaments preparatius per l’inici de les diferents competicions a les que participaran els equips que s’han 

acabat de confeccionar.  

Enguany, el Club Esportiu Torres de Segre de 

futbol sala compta amb un total de 4 equips 

(Sènior, Cadet, Infantil i Benjamí) que acullen 

uns 40 jugadors del municipi. 
 

Els primers en iniciar la pretemporada han estat 

els nois de l’equip Sènior, que enguany estrenen 

categoria després de l’ascens la temporada 

anterior, i ho han fet amb diferents 

entrenaments des de principis de mes i la disputa 

de partits amistosos -Alcarràs, juvenil Balaguer i 

Almacelles ‘B’-, amb un balanç de dues victòries i 

un empat.  

 

ES
P

O
R

TS
 

 

Els representants del Club de Tir Torres de Segre amb el diploma que els han atorgat al podi de la tirada celebrada a Tardienta 

Escalfament del conjunt sènior abans de la disputa del primer amistós al pavelló 
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A mitjans de mes, ha estat el torn de la resta dels equips 

Cadet, Infantil i Benjamí, que han començat entrenant-

se al pavelló i que seran dels primers en debutar en 

competició oficial, a principis d’octubre. Pel que sembla, 

l’equip Benjamí no podrà continuar endavant per no 

assolir un nombre d’inscripcions raonable per competir. 

L’equip Cadet ha començat força bé la pretemporada ja 

que han obtingut una victòria en el primer partit amistós 

davant l’Alcoletge i amb tant sols uns dies de preparació. 
 

L’inici imminent de les competicions oficials fa 

incrementar el nivell dels entrenaments dels conjunts 

torressencs que esperen fer un debut positiu i una temporada plena d’èxits i esportivitat. 
 

 

 

Tal com vam exposar en l’anterior butlletí, l’equip de futbol 11 de camp ja fa dies que s’està preparant per 

aconseguir arribar en forma a l’inici de la competició a la Quarta Catalana i, al llarg d’aquests dies ha 

completat un total de cinc partits amistosos, la majoria amb rivals de superior categoria per a mirar 

d’incrementar el nivell d’exigència per ser el 

màxim de competitius possible. 

Quatre derrotes i una victòria ha estat el balanç 

del conjunt torressenc en pretemporada, que ha 

donat una molt bona imatge i que presenta una 

plantilla renovada i amb opcions d’aspirar als 

llocs capdavanters. 

Diumenge 2 d’octubre s’ha iniciat la competició 

oficial al camp de l’Alfés amb una important 

victòria del Torres per 1 a 2 que esperem sigui la 

primera de moltes. 
 

 

 

En endavant resten molts partits per a disputar-se en un campionat 

que es preveu apassionant.  

Des del Club, s’ha donat el tret de sortida a la campanya de captació 

de socis i sòcies per aquesta temporada 22/23. 

Com a novetat, es presenta l’opció de formar part de la ‘grada 

d’animació’, un espai reservat a l’aficionat més jove de Torres de 

Segre (fins als 30 anys) que pretén omplir de color i ambient el 

municipal de futbol i el poliesportiu els dies que els equips de Torres 

juguin a casa. A més a més, els que formin part d’aquesta ‘grada 

d’animació’ rebran una samarreta que hauran de dur als partits per 

tal d’animar i obtenir, alhora, descomptes al bar que posa a 

disposició el Club els dies de partits. Per la resta, els preus i el 

procediment d’associar-se al Club són els habituals de sempre. 
 

Des d’aquesta secció, volem encoratjar i donar empemta a tots els jugadors torressencs d’ambdues 

seccions de futbol, per aconseguir èxits esportius i, sobretot, per gaudir de l’esport lluint els colors del 

nostre poble. Que tingueu molt bona temporada. Ara, més que mai... 1, 2, 3 Torres! 

Gran debut amb victòria 3 a 4, en l’amistós jugat a Alcoletge 

Primera victòria del campionat al camp de l’Alfés que suposa els 3 primers punts 
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RECONEIXEMENT A ESPORTISTES I ENTITATS ESPORTIVES DE LLEIDA AMB REPRESENTACIÓ 
 

La Generalitat de Catalunya ha reconegut, el dijous 22 

de setembre, 139 esportistes i clubs de Lleida que 

durant l’any 2021 van assolir un èxit destacat en les 

seves respectives especialitats, tant en competicions 

catalanes, estatals com internacionals.  

D’entre els guardonats hi ha hagut representació 

torressenca, tant a nivell de Club com a títol 

particular. Per un costat, el Club de Tir Torres de Segre 

ha rebut la distinció com a Club amb millors resultats 

del campionat d’Espanya de l’any 2021. A nivell 

particular, el Raül Charles, el David Lozano i l’Antonio 

Hernández -tiradors socis del mateix Club-, també han 

estat premiats per haver quedat els tres primers 

classificats en la mateixa competició de tir nacional. 
 

També s’ha entregat un premi al Club Ares Dance 

Studio d’Alcarràs que l’any passat va destacar en FC 

Ball Esportiu, en el Campionat de Catalunya 

Multidisciplinar, dins la disciplina de Performing Arts 

– Show Dance. Entre les components del grup de 

dansa guanyador hi ha la torressenca Queralt Pérez 

Curcó que va ser part important del conjunt per assolir 

aquesta fita a nivell de Catalunya. 

A cadascun dels guardonats se’ls ha lliurat una 

reproducció de la litografia “Laurus. La metamorfosi 

del llorer” de l’artista plàstic lleidatà Jordi Bresolí. 

El XVI Acte de Reconeixement dels Esportistes i Entitats de Lleida, celebrat a l’Auditori Municipal Enric 

Granados, ha comptat amb la presència d’autoritats diverses de l’àmbit de l’esport català. 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES RESULTANTS PEL CURS 2022 - 2023 
 

Passat el període d’inscripcions a l’oferta esportiva proposada des de la Regidoria d’Esports, les activitats que 

han sortit després d’assolir el mínim d’inscrits i que s’han iniciat a primers d’octubre són:  
 

 SPINNING (Dimarts i dijous de 20 a 21 hores): Pavelló poliesportiu / Sala annexa costat allotjament 
 

 

 HIPOPRESSIUS - PILATES (Dilluns i dimecres de 20 a 21 hores): Pavelló poliesportiu / Sala annexa costat allotjament 
 

 

 CROSSFIT (Dilluns i dimecres de 21:15 a 22:15 hores): Pavelló poliesportiu / Sala Tatami Plaça Catalunya 
 

 

 IOGA (Dilluns i dijous de 20 a 21 hores): Sala Tatami Plaça Catalunya 
 

 

 

 PATINATGE INFANTIL (Dijous de 16:45 a 18 hores): Pavelló poliesportiu / Pista exterior Escola Carrassumada 
 

 

 

 HIP HOP – DANSA URBANA (Divendres de 17 a 18 hores): Pavelló poliesportiu / Sala annexa costat allotjament 
 

 

 GIMNÀSTICA MANTENIMENT (Dilluns i dimecres de 16:30 a 17:30 hores): Sala Tatami Plaça Catalunya (exclusiu Llar Jubilats) 
  

 

Les classes dirigides ja s’han iniciat en els diferents espais assignats mentre durin les obres al pavelló, a excepció 

de Zumba i Fitness Street que no ho han fet per manca d’inscripcions. Les inscripcions resten obertes en les 

activitats resultants. 

Al centre, representants del Club de Tir Torres de Segre  

La Queralt -primera per la dreta- recollint el premi amb el seu grup de ball  

Per a més informació podeu contactar al telèfon 610 404 121  
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ACORD PER POSAR FI A LA 'VAGA' DELS CAÇADORS I INICI DE LA TEMPORADA 
 

El dijous 8 de setembre, la Generalitat de Catalunya, les Federacions de Caça catalanes 

i l’associació de societats de caça Agrupcat han arribat a un acord per posar fi a la 

vaga de caçadors que va començar a primers de mes, just a l’inici de la temporada de 

caça major, i que suposava deixar d’abatre senglars en un moment en què aquests 

animals causen danys a l’agricultura i provoquen accidents. Una protesta que es deu a 

l’exigència del Govern de comunicar on i quan s’organitzaran les batudes, i la solució 

pactada passa per suavitzar aquesta nova obligació als caçadors. Segons les Federacions, l’acord preveu que 

només es comunicaran les batudes quan es facin en reserves nacionals, en zones de caça controlada i en 

espais protegits com parcs naturals. No serà necessari fer-ho a les àrees privades de caça, que suposen la 

major part dels terrenys on es cacen senglars. Segons les entitats esportives, aquest acord també inclou 

multes de fins a 5.000 euros per als que obstaculitzin la caça i no respectin la senyalització en les batudes.  
 

Desencallada la negociació, s’ha pogut iniciar la temporada de caça major que ha de permetre als caçadors 

de les diferents demarcacions catalanes continuar fent la tasca de control del senglar, una espècie que s’ha 

convertit en plaga arreu i provoca danys i incidents remarcables. 

El grup de caçadors de Torres de Segre, celebren 

també l’entesa a la que s’ha arribat per dignificar 

i millorar un col·lectiu que encara avui no és prou 

considerat com a element important de 

seguretat dins el territori. 

D’aquesta manera, el diumenge 18 de setembre 

s’ha iniciat la temporada de caça al nostre 

municipi amb un primer control cinegètic en el 

que han participat unes 12 persones. L’actuació 

en concret s’ha dut a terme en un camp de blat 

de moro de la zona del ‘Solibernat’, en el que s’ha 

aconseguit abatre només un exemplar mascle de porc senglar d’uns 70 quilograms, tot i detectar-ne més. 

Al nostre terme municipal, aquesta espècie porcina que no té enemic natural, ja fa temps que prolifera amb 

gran facilitat ja que hi troba aliment en abundor, sobretot en les plantacions de ‘panís’, i espais de refugi, a 

les zones humides del riu i del pantà d’Utxesa. Un fet que és la conseqüència directa de l’augment de la 

població de porc senglar i de l’augment d’hectàrees de conreu arrasades i d’accidents. 
 

 

Fa molts anys que el col·lectiu caçador se sent menystingut per 

l’Administració, pels mitjans de comunicació públics i per una part de 

la gent que enlloc d’informar-se, opina lliurement sense saber i sense 

voler conèixer. Sovint, es mostra al públic, una imatge ‘animalista’ i 

es defuig d’informar la funció essencial que fan els caçadors dels 

pobles com el nostre pel control d’espècies que han esdevingut 

plagues i que provoquen incidents i desequilibri natural. 

La feina de la nostra Societat de Caçadors, en els darrers temps, ha 

esdevingut important pel nostre municipi i cal valorar aquesta tasca. 

Els caçadors tenen permís per estar on són, paguen per fer-ho, estan 

regulats i disposen d’assegurança. I molt important, la seva afició 

beneficia a tothom, perquè caçant s’equilibren poblacions, s’afavoreix 

a la biodiversitat, es redueixen els danys a l’agricultura i els accidents 

de trànsit i es manté un control de la proliferació de la ‘pesta porcina. 

Preparatius del primer control cinegètic de la temporada a Torres de Segre 

Imatges de danys causats per senglars 
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FI DE LA TEMPORADA DE BANY 
 

L’Onze de setembre, les instal·lacions de les 

piscines municipals han tancat portes després 

d’estar gairebé tres mesos obertes al públic. Es 

pot afirmar que enguany les piscines han estat 

ben aprofitades pels banyistes ja que ha estat un 

estiu calorós, des del segon terç de maig fins ben 

bé el final d’agost.  

La temporada que deixem enrere també serà 

recordada per l’aixecament de les restriccions i 

mesures que es van haver d’aplicar els darrers 

estius per a evitar la propagació de la Covid. 

Durant tots aquests dies, també han estat moltes 

les activitats que s’hi ha dut a terme i que han ajudat a gaudir d’aquest espai municipal d’una manera més 

divertida i refrescant. L’habitual jornada del Mulla’t, parcs aquàtics per a infants i joves, activitats del 

FesTorres, cursets de natació a diferents nivells o aquazumba... han estat algunes de les propostes que han 

acollit les piscines amb una alta participació del veïnat. 
 

Tenint en compte que sempre hi ha aspectes del servei que es poden millorar, ja s’ha començat a treballar 

per a preparar la nova temporada amb actuacions que s’encaminaran a la substitució de la gespa, força 

malmesa per la calor i els productes de l’aigua, i la remodelació de les diferents dependències interiors. 

 

CONSELL D’ALCALDIES DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ 
 

 

El Consell de les Alcaldies del Consell Comarcal 

del Segrià, entre els quals hi ha el batlle de 

Torres de Segre, en Joan Carles Miró, ha 

celebrat una reunió telemàtica, el dijous 22 de 

setembre, per a tractar temes significatius com:  
 

✓ La recollida del residu tèxtil a la Comarca del 

Segrià.  

✓ La presentació de les novetats del Contracte 

Programa de Drets Socials i convenis entre el 

Consell Comarcal del Segrià i els 

ajuntaments.  

✓ L’acord de finançament del Departament d’Igualtat i Feminismes.  

✓ L’informe del Servei de transport escolar del nou inici de curs 22/23.  
 

El Consell d’Alcaldes és integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i el convoca el president del 

Consell Comarcal perquè informi de les qüestions que siguin d’interès pels municipis abans de sotmetre-

les a aprovació del Ple. El Consell d’Alcaldes pot presentar per a que es puguin debatre propostes 

d’actuació que siguin d’interès per la comarca.  
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Les piscines municipals el dia del tancament de temporada 

Representants municipals del Segrià en una reunió del Consell d’Alcaldies 



 
 

 
29 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE SETEMBRE – Octubre 2022 

TORRES DE SEGRE AL COSTAT DE LA COMUNITAT LGBTI+ 
 

Com a Ajuntament adherit al conveni ‘Al Segrià, iguals’, el 23 de 

setembre, en motiu del Dia de la Visibilitat Bisexual, s’ha volgut 

reivindicar i recordar el treball que el Consistori torressenc està 

duent a terme juntament amb el Consell Comarcal del Segrià, per 

erradicar l’LGBTIfòbia a la nostra comarca i per garantir els drets de 

totes les persones. 

El Dia de la Visibilitat Bisexual és celebrat aquest mes per membres 

de la comunitat LGBTI+, especialment bisexuals. És una jornada de 

reivindicació contra la bifòbia i els estereotips que se'n deriven. 

La celebració d'aquest dia en particular, en oposició a la resta de 

jornades en suport de la diversitat sexual, respon al sentiment de 

marginació que alguns membres d'aquest grup senten tant per part 

d'heterosexuals com per part de les grans comunitats LGBTI+. 
 

Amb independència de la seva identitat de gènere,  

la seva orientació sexual o la seva expressió de gènere! 

 

 ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE LA JAEC AMB RENOVACIÓ DE LA SEVA JUNTA 
 

La nova Junta de la JAEC s’ha donat a conèixer 

el dijous 29 de setembre durant l’assemblea 

ordinària de l’associació celebrada a la Sala 

d’Actes de la plaça Catalunya. 

La sessió ha reunit una vintena de veïns i veïnes 

que han pogut conèixer tant l’estat econòmic 

de l’entitat com les activitats previstes pel 

pròxim curs (Festa del Soci, carnaval, festa 

Precassoles, Festorres…). Finalment, hi ha hagut 

temps per a poder compartir idees i aportar 

propostes i intercanviar idees. 

Una de les novetats d’aquesta temporada és 

que tothom qui vulgui pot adquirir samarreta 

d’anteriors anys a un preu de 5 euros cadascuna (consulteu talles disponibles).  
 

 
 

Recordar que el període d’inscripció per fer-se soci/sòcia finalitza el diumenge 16 

d’octubre. Les persones interessades poden fer-ho de dues maneres: 

 Omplir la butlleta amb les dades personals i entregar-la als membres de la JAEC. 

 Online, escanejant el codi QR que s’adjunta a la part dreta. 
 

 

 

 

COMPOSICIÓ DE LA NOVA JUNTA DE LA JAEC 
 

 

Presidència 

Aina Companys 

Paula Prim 

 

Tresoreria 

Ares Domènech 

Francesc Miarnau 

Anna Roca 

 

Secretaria 

Anna Bisús 

Tània Santacatalina 

 

Vocals 

Aina Florensa 

Anna Quilez 

Ariadna Panadés 

Eduard Escolà 

 

 

Júlia Prunera 

Nerea Martín 

Núria Roca 

Winona Olivera 

Fes-te soci/sòcia 

de la JAEC 



 
 

 
30 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE SETEMBRE – Octubre 2022 

UN BISBE COLOMBIÀ VISITA TORRES DE SEGRE 
 

Durant el mes de setembre, la parròquia de 

Torres de Segre ha rebut la visita de 

Monsenyor Farly Giovany Gil Betancur -Bisbe 

de Montelibano, Còrdoba (Colòmbia)-.  

Montsenyor Farly, a més de visitar l’església i 

interessar-se pels diferents altars i indrets del 

temple, s’ha informat de les celebracions i 

costums litúrgiques del nostre poble.  

Les membres de la Junta parroquial i 

catequistes, Pepita Aldavert i Mª Tresa Fuertes, 

l’han acompanyat en la visita i l’han obsequiat 

amb tota mena de detalls, tant del temple com 

de les activitats que s’hi duen a terme. 

Montsenyor Farly, que anava  acompanyat de 

Mossèn Luís Adán Monsalve, de la mateixa 

diòcesis, ha animat als presents a seguir fidels a la vida cristiana i al compromís de la fe. Mossèn Casildo 

Rodríguez, ha estat molt content d’aquesta visita tant especial, perquè tots dos havien coincidit amb ell en 

els seus estudis religiosos i havien instaurat una gran amistat. 
 

La regidora de Cultura, Pepita Ruestes ha estat la representació de l’Ajuntament que ha donat la benvinguda, 

als religiosos colombians, tot instant-los a retornar sempre que ho creguin convenient. 

 

REPRESENTACIÓ DEL COMERÇ TORRESSENC A LA ‘FIRA DE SANT MIQUEL’ DE LLEIDA 
 

Un any més, Torres de Segre ha estat present en 

la 68a Fira Agrària de Sant Miquel i Eurofruit, en 

aquesta ocasió amb la presència del comerç 

torressenc d’Osvald Ferreteria.  

L’establiment regentat pels germans Raül i 

Osvald Esteve Doladé, ha presentat en 

l’esmentada Fira de Lleida, una nova tisora de 

poda elèctrica: Electrocoup F3020. Una tisora 

d’innovació tècnica superior a les anteriors i que 

es caracteritza perquè és més lleugera, més 

potent, més compacta i més ràpida. 
 
 

Raül Esteve: “Enguany hi hagut molta més 

gent que l’any passat visitant la Fira. Estem 

contents per la gran acceptació que ha 

tingut aquest nou model, entre els 

professionals agraris”. 
 

 
 

Amb l’estand d’Osvald Ferreteria, el nostre municipi es fa visible una edició més dins d’aquest certament, 

donant a conèixer el poble i les iniciatives empresarials emergents.  

L’alcalde de Torres, en Joan Carles Miró, que ha representat institucionalment al nostre poble durant els dies 

que ha durat la Fira, ha volgut saludar als germans Esteve, i els ha felicitat en persona per la seva empenta, 

diversificació i visió comercial. 

Els germans Raül i Osvald Esteve, juntament amb l’alcalde, Joan Carles Miró,  

a l’estand que han muntat a la Fira, d’Osvald Ferreteria 

Dins l’església de Torres de Segre, mossèn Casildo, Montsenyor Farly,  

la Pepita Ruestes, la Pepita Aldavert i la Mª Tresa Fuertes 
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 VIOLÈNCIA DE GÈNERE DURANT EL MES DE SETEMBRE 
  

La violència de gènere segueix fent acte de presència un 

mes més. En aquesta ocasió, en tant sols 24 hores, tres 

dones han estat víctimes d'aquesta lacra. El Ministeri 

d'Igualtat condemna els tres nous assassinats per 

violència masclista a les províncies d'Alacant, Màlaga i 

Palència. 
 

El primer dels casos, ha estat una dona de 67 anys 

assassinada, presumptament, pel seu cònjuge el passat 25 

de setembre. La víctima no tenia filles i fills menors i no 

existien denúncies prèvies contra el presumpte agressor. 
 

El segon cas confirmat ha passat a Palència, el passat 26 de setembre. La víctima, una dona de 32 anys, tenia 

una filla i un fill menors. En aquesta ocasió, sí que existia denúncies prèvies per violència de gènere. 
 

La víctima del tercer assassinat és una dona de 39 anys, assassinada presumptament pel seu marit dos dies 

després a Màlaga. Tenia dues filles menors i antecedents de denúncies prèvies. 
 

 

Amb la confirmació d'aquests casos, el nombre de dones assassinades per violència de gènere al tot el 

país puja a 33 (any 2022) i a 1.163 des del 2003, quan es van començar a recopilar dades. 
 

Així mateix, el nombres de menors orfes per violència de gènere a l’estat espanyol puja a 24 (any 2022) 

i a 361 des del 2013. 

 
 

DESCENS PROGRESSIU DE LES TEMPERATURES AMB SOL I POCA PLUJA 
 

El descens progressiu de les temperatures, tan diürnes com nocturnes, així com la minsa precipitació 

acumulada als llarg dels trenta dies de setembre ha estat la síntesi d’un mes que ha coincidit amb el canvi 

d’estació. Jornades de bon temps, amb dies de sol i cel radiant, han estat les predominants amb algun dia 

ennuvolat que ha deixat anar les quatre gotes que s’han acumulat, un total de 17,2 mm de precipitació, 

menys de la meitat de l’anterior període.  

La mitjana de temperatura màxima ha estat de 28,4 graus -set graus menys que l’anterior mes- i una mitjana 

de temperatura mínima de 16,3 graus -gairebé tres punts inferior al seu antecessor-.  
 

 

 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA «SETEMBRE 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 

01/09/22 33,5°C 16,4°C 0 mm 12/09/22 34,5°C 19,3°C 0.4 mm 23/09/22 27,7°C 14,8°C 0 mm 

02/09/22 31,9°C 19,9°C 0 mm 13/09/22 25,2°C 18,5°C 9 mm 24/09/22 23,7°C 14,5°C 0.8 mm 

03/09/22 31,2°C 19,5°C 0 mm 14/09/22 27,9°C 17,7°C 6.8 mm 25/09/22 21,6°C 11,4°C 0 mm 

04/09/22 33,5°C 18,5°C 0 mm 15/09/22 30,3°C 18,1°C 0 mm 26/09/22 23,6°C 10,9°C 0 mm 

05/09/22 34,0°C 20,3°C 0 mm 16/09/22 28,9°C 17,8°C 0 mm 27/09/22 23,0°C 12,8°C 0 mm 

06/09/22 33,7°C 19,9°C 0 mm 17/09/22 26,1°C 14,3°C 0 mm 28/09/22 24,4°C 13,5°C 0 mm 

07/09/22 31,1°C 18,3°C 0 mm 18/09/22 27,1°C 14,9°C 0 mm 29/09/22 22,0°C 13,7°C 0 mm 

08/09/22 26,8°C 18,7°C 0.2 mm 19/09/22 29,6°C 15,3°C 0 mm 30/09/22 23,4°C 11,1°C 0 mm 

09/09/22 31,0°C 19,0°C 0 mm 20/09/22 28,0°C 15,4°C 0 mm     

10/09/22 32,0°C 17,1°C 0 mm 21/09/22 27,6°C 13,5°C 0 mm  

11/09/22 35,9°C 19,4°C 0 mm 22/09/22 25,3°C 16,2°C 0 mm 
 

Temperatura màxima mitjana (mes): 28,4°C                                    Temperatura mínima mitjana (mes): 16,3°C  
         

Total precipitació acumulada (mes): 17,2 mm 
 

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

 

 

“Imatge feta a Carrassumada. El gira-sol, és l'alegria de l'estiu amb la seva mirada 
penetrant al sol. Una planta que arriba assolir una alçada considerable de fins a tres 
metres d'alçada, de la que sobresurt la seva flor principal, d'intens color groc, que és 
coneguda pels usos variats que se'n deriven dels seus fruits i el seu oli”. 
 

 
 Josep M. Prada 

Característiques de la fotografia 

FOCAL: 6.3 

EXPO: 1/1600 

ISO: 100 
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EL RETORN A UN NOU CURS ESCOLAR PLE D’IL·LUSIÓ I NOVETATS 
 

 

S’acaba l’estiu i tornem a la rutina. El setembre acostuma 

a ser el final de les vacances per molta gent, també per la 

canalla. Els nens i nenes de Torres també s’acomiaden 

d’unes setmanes de descans i d’esbarjo per a encetar un 

nou any escolar.  
 

El curs 2022-2023 ve acompanyat de moltes novetats. Ha 

començat més aviat que mai, el dilluns 5 de setembre per 

a infantil i primària i s'acabarà el 22 de juny, a les portes 

de Sant Joan. Per als alumnes d'ESO i batxillerat s’ha 

iniciat dos dies més tard, el dimecres 7 de setembre, i 

acaba dos dies abans, el 20 de juny.  

Aquest curs hi haurà un dia més de lliure disposició a les 

escoles i les vacances de Nadal seran més llargues -del 22 

de desembre al 8 de gener del 2023-, per compensar 

mestres i professors per l'avançament del curs. 
 

 

Tornen a classe prop d'1.600.000 alumnes: 700.000 a infantil i primària i 890.000 a secundària. Pel que fa al 

professorat, amb l'increment pactat amb els sindicats, ara hi haurà un total de 76.406 mestres i professors. A 

partir del gener s'incorporaran 1.463 docents a primària i 2.009 a secundària. 
 

La gratuïtat de P2, menys alumnes per classe a P3, 

currículums nous i un batxillerat per competències són 

algunes altres de les novetats que presenta aquest curs, en 

què es vol avançar cap a una educació menys memorística i 

més competencial. A diferència del curs passat, aquest 

comença gairebé sense mesures anticovid. No cal fer grups 

bombolla ni quarantenes ni cribratges massius si hi ha un 

positiu a classe i només es manté la mascareta al transport 

escolar, però ja no cal ni a les aules ni als patis. La mascareta 

només segueix sent obligatòria al transport públic. 

L’inici de curs ha estat controvertit, especialment per l’anunci 

del Departament d’Educació sobre l'avançament del primer 

dia de classe. Des que va fer-se públic, al juny, les crítiques 

per part de professorat i sindicats han sigut constants. En les 

tres versions de l’espot -una per cada etapa educativa- es 

posava en valor que els principals beneficis d'avançar el 

retorn escolar són la millora de l'aprenentatge, l'equitat 

social, la conciliació familiar i la transformació feminista.  

Bona part del món educatiu encara busca explicació a aquests 

suposats beneficis que intenten vestir aquesta novetat. 
 

Polèmiques a part, és moment de repassar com ha estat la tornada als nostres centres educatius. Ens hem 

fixat amb en com ha arrencat el curs en l’etapa infantil, primària i secundària. 
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https://www.ccma.cat/324/mascareta-al-transport-public-espanya-un-dels-pocs-paisos-a-europa-on-es-obligatori/noticia/3180927/
https://www.ccma.cat/324/mascareta-al-transport-public-espanya-un-dels-pocs-paisos-a-europa-on-es-obligatori/noticia/3180927/
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LLAR D’INFANTS CARRASSUMADA 

▪ INFANTS TOTALS: 24 

▪ NOVES MATRÍCULES: 7 

▪ 2 NADONS A L’AULA INFANTIL 0 

El primer dia de curs a la Llar d’Infants 

Carrassumada ha estat el dilluns 5 de setembre.  

Aquest any un total de 24 nens i nenes formen part 

del centre educatiu municipal, mantenint les tres 

línies (Infantil 0, 1 i 2). La xifra és lleugerament 

superior a la del curs passat, ja que s’han inscrit 7 

nous infants.  

La gran novetat és que per primera vegada, 

l’alumnat d’Infantil 2 no ha de pagar res. Fins ara, 

el cost es dividia en tres vies de finançament del 

servei entre les famílies, ajuntaments i Generalitat. 

A partir d’ara, la Generalitat es farà càrrec de la 

quota mensual que paguen les famílies per infant en 

les escoles bressol públiques, havent d'abonar les famílies només la part no subvencionable (taxa de matrícula, 

acollida i servei de menjador).  

A més, en una segona fase, segons ha informat el Departament d'Educació, la previsió es que a partir del 2023, 

la cobertura es farà extensible a l’Infantil 1 i l’Infantil 0 amb l’objectiu de que l’escolarització dels 0 als 3 anys 

sigui gratuïta en els centres de titularitat pública. 
 

ESCOLA CARRASSUMADA 

▪ ALUMNES: 166 (79 NENS I 87 NENES) 

▪ INFANTS AL CURS INFANTIL 3: 17 

El curs a l’Escola Carrassumada també ha començat 

el dia 5 i amb diferents novetats. Com dèiem, 

aquests cursos són els que per primera vegada estan 

fent classes de manera intensiva durant tot el 

setembre. L’horari reduït comença a les 9:00 hores 

del matí i acaba a les 13:00 hores. Si es queden a 

dinar al menjador de l’escola, en acabar poden 

continuar al centre, sense cost extra, fins les 16:30 

hores en un període de monitoratge gratuït. El 

Departament d'Educació destinarà quatre milions 

d'euros a subvencionar el servei de monitors d'oci a 

l'escola concertada durant el setembre. 
 

Aquest curs, hi haurà menys alumnes a les aules de 

P3. La ràtio baixa de 25 a 20 alumnes en el 86% dels 

centres públics i en el 37% dels concertats. A la pública hi ha 58 grups més, mentre que a la concertada hi ha 

una reducció i n'hi ha 33 menys. Per tant, amb la baixada de ràtios s'incrementen el nombre de classes, amb 

25 més, tot i que hi haurà uns 3.400 alumnes menys que el curs passat. 
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Què opines de l’avançament del curs escolar? Quins avantatges i quins 

inconvenients té la jornada intensiva al setembre?  

“L’avançament del curs ha suposat haver de preparar-ho tot en molt poc temps. 

Els mestres hem hagut de fer en dos dies el que normalment fèiem en 7 o 8. Tot 

i que ja vam deixar molta feina avançada al juliol, hi ha coses que s’han de fer a 

l’inici de curs. Hi ha moltes tasques a fer i hem tingut la sensació de que no 

arribàvem a tot. Ha set una mica estressant. Cal dir, però, que quan ha arribat 

el moment les classes, el material, els espais, etc. estaven a punt per a començar 

les classes i donar la benvinguda als nostres alumnes.  

A final de curs va fer molta calor i es feia difícil treballar a les aules, sobretot a 

les tardes. Al setembre encara pot fer bastanta calor, i la jornada intensiva ha evitat fer classe en les hores més 

caloroses. Per altra banda, el rendiment dels nens i les nenes és millor al matí. A la tarda, després de dinar estan 

més cansats i el seu rendiment baixa. Els canvis de calendari o d’horari sempre afecten a l’organització familiar. 

Potser els inconvenients serien més aviat els derivats de la conciliació laboral i familiar”. 
 

Quins beneficis aporta la tornada a l’escola sense mesures Covid?  

“Tant petits com grans hem agraït tornar a la normalitat d’abans de la pandèmia. Hem pogut recuperar activitats 

que havíem hagut de deixar de banda, podem fer treballs amb alumnes de diferents grups, una escola més oberta 

a les famílies, hem recuperat  espais, etc. A final de curs passat ja es van relaxar les mesures covid, però iniciar el 

curs sense restriccions és genial.  
 

 

 
 

 
 

 

 

Què opines de l’avançament del curs escolar? Quins avantatges i quins 

inconvenients té la jornada intensiva al setembre?  

“A nivell d’organització ha costat una mica avançar el curs escolar, ja que 

solament hem tingut dos dies sense alumnes per fer el que els altres anys fèiem 

amb una setmana: reunions d’inici de curs, organitzar horaris, planificar 

tasques, recollida del material i llibres dels nostres alumnes, preparar l’aula... 

Començar el curs amb la sensació que les coses no estan tancades, ha sigut una 

mica ‘angoixant’.  

La jornada intensiva; sobretot la calor, ja que durant els mesos de maig i juny 

en vam patir molta, per les tardes, concretament, costava realitzar les tasques 

escolars. Al setembre també acostuma a fer molta calor, per aquesta raó es un avantatge fer les classes només 

pel matí.  Un inconvenient que veig de fer jornada intensiva seria l’organització per part de les famílies, ja que 

s’han hagut de planificar activitats extraescolars, etc. A nivell de mestra i d’escola crec que no en suposa cap”.  
 

Quins beneficis aporta la tornada a l’escola sense mesures Covid?  

“Tot i que a finals de curs passat ja s’havien relaxat les mesures Covid, el gran avantatge és que tornem amb total 

normalitat i podem realitzar totes les actuacions que fèiem abans de la Covid com: reunions de pares presencials, 

fer activitats barrejant els alumnes de les diferents classes (tallers), compartir material i espais, patis junts, etc. El 

gran benefici, doncs, és la socialització entre alumnat de diferents nivells i poder gaudir de tots els espais de 

l’escola i totes les seves possibilitats”.  

ALÍCIA ROCA  Directora de l’Escola Carrassumada 

 
MAITE CURCÓ 

Mestra Educació Infantil 

de l’Escola Carrassumada 
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Què opines de l’avançament del curs escolar? Quins avantatges i quins 

inconvenients té la jornada intensiva al setembre?  
 

“L'avançament del curs escolar ha estat una mesura controvertida des del seu 

anunci. Aquest curs, els infants han tingut menys vacances d’estiu i tindran més 

descansos durant l’any.  

Els avantatges que suposa per a les famílies, que moltes d’elles ja fa dies que 

treballen quan comença l’escola i han de buscar alternatives de Casals d’estiu 

o tallers, familiars, els primers dies de setembre, no compensa el daltabaix que 

ens ha suposat als mestres. Tot i que ja vam avançar moltes tasques la primera 

setmana de juliol, hem hagut d’intentar planificar el curs amb molta pressa, 

adequació de les aules, concreció d’activitats, sortides… Tot i així, ens en sortim i tirem endavant.  

També cal dir que aquests primers dies de setembre ha fet molta calor i les aules no estan condicionades per 

aquestes altes temperatures.  
 

Personalment, crec que és molt aviat per parlar d’avantatges i/o inconvenients de la jornada contínua o partida a 

l’educació Infantil i Primària, ja que tot just a Catalunya portem uns dies fent la contínua. El que sí puc dir és que 

aquest començament de curs ha estat ple de novetats que ens han vingut imposades, en aquests canvis no han 

tingut en compte l’opinió ni dels docents ni de les famílies.  
 

La jornada contínua pot estar molt bé, tot i que no hi ha cap estudi científic que avali quin model és millor respecte 

al rendiment acadèmic. Sí que existeix algun estudi que afirma que a última hora (de la tarda) l’alumnat de la 

partida està molt més cansat que el d’última hora del matí de la contínua.  
 

La jornada contínua permetria fer les activitats acadèmiques durant el matí i, per la tarda, activitats més de lleure, 

extraescolars, poder tenir més temps per passar-lo en família, més temps lliure, però cal donar a les activitats 

extraescolars la importància que es mereixen i que estiguin molt ben organitzades. Cal millorar els recursos 

econòmics i educatius, i fer que aquestes activitats donin resposta als interessos i necessitats de l’alumnat i de les 

famílies. Cal que siguin més assequibles econòmicament per tal d’arribar a tots els infants”. 
 

 

 

 

 

 

Quins beneficis aporta la tornada a l’escola sense mesures Covid?  
 

“Venim de dos anys complicats de pandèmia en què les escoles i els mestres ens vam haver de transformar i 

adaptar a una realitat impensable. En aquest curs escolar que iniciem, no s'aplica ni una sola mesura anticovid i, 

la veritat és que és fantàstic.  

Poder tornar a gaudir, sobretot a educació Infantil, del contacte amb els infants, poder estar tots junts al pati, 

recuperar activitats que fèiem conjuntament amb els altres cursos d’Infantil (tallers), amb els cursos de Cicle Mitjà 

(padrins lectors) els quals venen a les nostres aules i ens expliquen i fan representacions de contes, ens 

acompanyen en les sortides, poder gaudir de les festes tots plegats infants i famílies.  

En definitiva... una meravella!”. 
 

 

  

   

 

 

ANTONIETA MESALLES   
Mestra Educació Infantil 

de l’Escola Carrassumada 

La veu de les mestres i l’alumnat 
 



 
 

 
37 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE SETEMBRE – Octubre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Què opines de l’avançament del curs escolar? Quins avantatges i quins 

inconvenients té la jornada intensiva al setembre?  

“Quan les coses es planifiquen amb recursos, temps i totes les peces del puzle 

es posen en joc, sovint encaixen a la perfecció. Aquest curs, les peces s’han 

hagut d’encaixar a contratemps, sense saber ben bé de quina manera s’havia 

de fer i el puzle s’havia de recolzar sobre una taula amb petites escletxes on tots 

els agents educatius han hagut de fer mans i mànigues per donar resposta a un 

nou repte.  
 

Els avantatges els veig des del punt de vista de les famílies treballadores, que 

han de deixar als fills a càrrec de familiars o entitats de lleure i amb aquest 

avançament de curs, han pogut canviar l’emplaçament de casa dels padrins, casa de colònies o casals per l’escola. 

El servei de menjador escolar ajuda a complementar aquest allargament de l’horari escolar intensiu de matí i com 

a novetat d’aquest curs, ha estat el servei de monitoratge de tarda fins a les 16:30h com si es tractés d’una jornada 

escolar sencera. Per això, ha calgut augmentar la plantilla de monitoratge o allargar la jornada laboral una hora 

més, als que ja fan el servei de menjador. Pel que fa als alumnes, penso que començar l’escola els fa il·lusió per 

retrobar-se de nou amb als seus companys de classe després de les vacances, conèixer les novetats del curs i 

estrenar el material escolar. I un últim avantatge és, que aquesta jornada intensiva repercuteix sobretot a un 

col·lectiu acostumat a readaptar-se, a afrontar canvis constants i imprevistos. És el col·lectiu de docents i 

professionals que a la vegada vetllen per l’educació i aprenentatge dels alumnes. 
 

Pel que fa als inconvenients, podríem dir que les infraestructures de les escoles d’arreu, no estan preparades 

tèrmicament per rebre una atenció educativa a temperatures elevades com ja vam tenir al juny i ara es repeteix 

al setembre. Per altra banda, els mestres, tot i dedicant més dies de treball a l’escola durant el mes de juliol per 

programar el nou curs escolar, sovint ens trobem amb impediments en arribar al setembre, que amb dos dies, es 

fa difícil de solucionar-los tots. No tenir la plantilla definitiva dels mestres al juliol, ja que recentment s’han 

incorporat professionals nous al centre, això afecta a l’organització dels horaris i aquests, necessiten d’una bona 

coordinació posterior per distribuir els espais i recursos del centre d’acord a les necessitats de cada grup.  

Amb això, s’hi suma el temps de preparació de les aules per l’arribada dels nous alumnes a cada curs, tan pel que 

fa a la neteja del material com a la personalització dels espais per treballar la seva autonomia un cop arriben a 

l’escola i també cal tenir en compte l’agilitat en que les editorials puguin respondre a la demanda dels centres”. 
 

 

Quins beneficis aporta la tornada a l’escola sense mesures Covid?  

“Poder tornar a veure els somriures dels alumnes omple d’alegria l’escola. El treball de lectoescriptura amb els 

alumnes es fa molt més fàcil sense la mascareta, ja que et permet fer una millor detecció i correcció de les 

dificultats de producció fonètiques.  

Ens agrada poder recuperar la proximitat amb els alumnes i amb les companyes, sense haver de preocupar-nos 

per la salut de cada un de nosaltres ni incomodar a ningú. Poder compartir els diferents espais, aules i pati, amb 

llibertat, interrelacionant-nos amb els altres i fent activitats conjuntes: jocs, activitats, tallers intercicle, sortides 

conjuntes… També és d’agrair tornar a fer les reunions del claustre o les tutories amb les famílies, assentats a la 

taula i no haver-nos de comunicar a través de la pantalla. D’aquesta manera, millora la comunicació, la complicitat 

i la confiança mútua; tot sembla més proper i més fàcil”.  

NEUS LLOBET 
Mestra Cicle Inicial 

de l’Escola Carrassumada 



 
 

 
38 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE SETEMBRE – Octubre 2022 

La veu dels nens i les nenes 

 

 
 T’agrada haver començat abans el curs i no anar a l’escola a la tarda 

durant el setembre?  

“Sí, m’agrada molt haver començat l’escola abans ja que així he tornat a 

veure als meus amics i aprenc més coses. Jo sí que vaig a la tarda a l’escola, 

ja que els meus pares treballen. M’agraden molt les activitats que fem amb 

l’Anna i l’Olga i tots els nens i les nenes però encara fa una mica de calor”. 
 

 Com has viscut la tornada a l’escola sense mesures Covid?  

“Bé. Tenia moltes ganes de no portar la mascareta perquè podia respirar 

més. També perquè així podem jugar amb altres companys i companyes 

d’altres cursos. Les mestres ja no porten mascareta i les podem entendre 

millor”. 

 

 
 

 T’agrada haver començat abans el curs i no anar a l’escola a la tarda 

durant el setembre?  

“Per un costat, sí que m’ha agradat començar abans per veure als meus 

amics i amigues, però per una altra banda no, perquè prefereixo tenir més 

dies de vacances d’estiu. Quan vaig a l’escola, m’agrada anar-hi al matí i a 

la tarda perquè així podem fer totes les assignatures de l’horari i no ens en 

perdem cap i també passem més estona amb els amics”. 
 

 Com has viscut la tornada a l’escola sense mesures Covid?  

“Estic molt content de no haver de seguir les mesures Covid que vam fer el 

curs passat. No m’agradava gens portar la mascareta i al pati podem estar 

tots els nens i les nenes junts, sense separar-nos”. 
 

 

 

 

 T’agrada haver començat abans el curs i no anar a l’escola a la tarda 

durant el setembre?  

“Sí, perquè tenia moltes ganes de començar el nou curs i també per 

retrobar-me amb els meus amics i les meves amigues. El no anar a l’escola 

per la tarda, tinc més temps lliure per poder jugar, descansar (ja que aquest 

setembre ha fet força calor) i fer les activitats extraescolars”. 
 

 Com has viscut la tornada a l’escola sense mesures Covid?  

“La veritat és que ha sigut un descans començar les classes amb la 

normalitat que hi havia abans de la pandèmia, sobretot era molt incòmode 

estar a classe amb la mascareta posada. Quan sortíem al patí, estava dividit 

en diferents parts i no podíem estar tots els cicles junts. Ara sí i m’agrada”.  
 

CESC MIARNAU         (1r curs de primària) 

IAN COMPANYS         (2n curs de primària) 

MARTINA MÉNDEZ        (3r curs de primària) 
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 T’agrada haver començat abans el curs i no anar a l’escola a la tarda 

durant el setembre? “M’ha agradat començar una setmana abans els curs, 

en tenia moltes ganes i sobretot poder retrobar-me amb els meus 

companys i companyes i els mestres. Alguns amics ja els he vist durant 

l’estiu però d’altres no i m’ha fet il·lusió poder estar junts de nou. Per una 

banda, se’m fa estrany venir a classe només pel matí, ja que estic 

acostumada a anar-hi tot el dia, però com que només és el setembre també 

em serveix per agafar poc a poc la rutina del dia a dia de l’escola i més 

després de les vacances d’estiu. Per altra banda, el fet de venir als matins 

està bé ja que així tens la tarda lliure per fer allò que més t’agrada com ara 

manualitats, jugar, sortir al carrer....  

M’ho passo molt bé i em passa ràpid el matí, tot i així tinc ganes de començar les classes tot el dia”.  
 

 Com has viscut la tornada a l’escola sense mesures Covid? “L’he viscut amb il·lusió, sobretot per no portar 

mascareta i tornar a veure’ns les cares després de tant temps. També per poder jugar junts al pati sense haver 

d’estar separats amb el nostre grup bombolla i no haver de desinfectar-nos sovint les mans. Després de dos 

anys de tantes restriccions i mesures, tenia ganes de tornar a la normalitat i viure com era abans l’escola”. 

 

 
 

 T’agrada haver començat abans el curs i no anar a l’escola a la tarda 

durant el setembre?  

“M’ha agradat començar abans el curs, sobretot, perquè ens hem pogut 

retrobar abans tots i totes.  

També m’ha semblat bé no anar a l’escola per la tarda aquest setembre 

perquè així hem tingut més temps lliure... però, hem patit molta calor!”. 
 

 Com has viscut la tornada a l’escola sense mesures Covid?  

“La tornada a l’escola sense mesures Covid l’he viscut bé, perquè ja no hem 

de dur les mascaretes tot el dia, ni posar-nos el gel a les mans i que no ens 

haguessin de separar per cursos al pati”. 

 

 

 

 T’agrada haver començat abans el curs i no anar a l’escola a la tarda durant 

el setembre?  

“Sí, estic content tot i haver començat abans que el dia que tocava. 

D’aquesta manera, hem tingut les tardes més lliures i la tornada a l’escola 

no s’ha fet tant pesada després de les vacances”. 
 

 

 Com has viscut la tornada a l’escola sense mesures Covid?  

“Super bé! Ens ha permès tornar a esmorzar tots i totes junts de nou, i el 

fet de no haver de tornar a posar-nos la mascareta ha estat genial. Les 

mesures Covid no ens deixaven estar a gust a l’escola”.  

ONA CHARLES         (4t curs de primària) 

ALBERT LÓPEZ         (5è curs de primària) 

ROGER MOLINS                 (6è curs de primària) 
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INSTITUT D’ALCARRÀS 

▪ ESTUDIANTS: 554 

▪ ALUMNAT DE TORRES DE SEGRE: 52 (26 nois i 26 noies) 
 

 

A l’Institut d’Alcarràs, el centre públic on els nois i les noies 

de Torres de Segre cursen la secundària i el batxillerat, el 

curs ha començat el 7 de setembre. 

 Des de la Conselleria d'Educació es vol acabar 

progressivament amb la jornada intensiva i implantar 

horaris que permetin a l'alumnat de secundària dinar al 

centre i tenir tardes lectives. Aquest canvi d'enfocament 

encara no té data per als instituts, però començarà a 

implementar-se aquest curs als instituts escola. La mesura 

afecta els 27 instituts escola. La normativa contempla que es facin com a mínim tres dies amb horari partit, és 

a dir, amb classes matí i tarda. Així, els horaris de secundària s'assemblaran més als dels alumnes de primària. 
 

REPRESENTACIÓ TORRESSENCA EN L’ALUMNAT EXCELS DEL CURS ANTERIOR A L’INSTITUT 
 

Com és l’habitual, el primer dia al migdia, s’ha realitzat l’acte inaugural del nou curs escolar 2022-23. 

A banda de donar la benvinguda a tot l’alumnat i professorat, així com transmetre els millors desitjos pels 

pròxims mesos, ha tingut lloc el lliurament dels tradicionals premis a l’esforç i l’excel·lència del curs anterior. 

Uns reconeixements que volen donar relleu als estudiants que van obtenir la millor qualificació en els 

respectius cursos que s’imparteixen al centre. D’entre aquestes, la Xènia Pérez, la Nerea Torrentó i la Marina 

Codina han estat tres de les estudiants que han rebut el distintiu al seu esforç i bones notes. Felicitats!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estic molt contenta que s’hagi 

valorat el meu esforç durant tot 

el curs.  

La veritat és que estava 

preocupada pel primer any a 

l’Institut, però he vist que 

treballant, tot s’aconsegueix.  

Això em dona ànims per aprofitar 

aquest segon curs al màxim”  
 
 

Xenia Perez Curco 

-Alumna 2n ESO- 

 

“He estat premiada a l’expedient acadèmic de 

4t d’ESO, fet que em fa molta il·lusió, ja que és 

en els petits reconeixements on es veu reflectit 

l’esforç de tot un curs. Durant el setembre he 

iniciat una nova etapa, el batxillerat. El 

començo nerviosa, pel fet que són dos anys 

decisius per obrir-me portes en el món 

acadèmic, però amb ganes d’aprendre i 

continuar millorant”  
 
 

Marina Codina Mesegue 

-Alumna 1r batxillerat- 

“Estic molt contenta que hi hagi 

un reconeixement, ja que després 

d’estar treballant tot l’any és 

gratificant que t’arribi una 

recompensa a tot l’esforç realitzat 

durant el curs.  

Enguany, també tinc previst 

esforçar-me per a aconseguir uns 

bons resultats” 
 

Nerea Torrento Roca 

-Alumna 4t ESO- 

 

Xènia Nerea Marina 

https://www.ccma.cat/324/educacio-aposta-per-acabar-amb-la-jornada-intensiva-a-secundaria-a-llarg-termini/noticia/3148054/
https://www.ccma.cat/324/educacio-aposta-per-acabar-amb-la-jornada-intensiva-a-secundaria-a-llarg-termini/noticia/3148054/
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RESTABLIMENT DE DIVERSES FUITES D’AIGUA AL MUNICIPI 
 

Al llarg del setembre, la brigada municipal ha hagut de resoldre un seguit d’avaries en el subministrament 

d’aigua de xarxa en diferents punts de la vila que s’havien detectat per fuites evidents sobre la superfície del 

mateix carrer. En concret, s’ha actuat en diferents pèrdues d’aigua situades a la zona de ‘Les Casetes’, carrer 

Pau Casals i carrer Saladà. El motiu de les pèrdues ha estat el trencament de la canonada antiga d’aigua. En 

tots els casos, s’ha hagut de perforar el terra per cercar l’avaria, reparar-la amb material més resistent i tapar 

el forat tot aprofitant per instal·lar noves escomeses d’aigua pels futurs comptadors. 

 

CONTINUEN LES TASQUES DE NETEJA DE LES HERBES ADVENTÍCIES AL MUNICIPI 
 

Durant el mes de setembre s’ha continuat amb les tasques de neteja de les herbes adventícies -conegudes 

popularment com a «males herbes», perquè són espècies invasores que creixen molt ràpidament-, a 

diferents punts de l’espai públic i del camí verd del passeig del riu.  

És durant els mesos de temperatures càlides com l’època en la qual ens trobem que aquesta vegetació 

salvatge prolifera amb més celeritat. En aquest sentit, cal dedicar-hi atenció per evitar que creixin en excés i 

suposin un perill, sobretot de visibilitat i de pas. 

La neteja d’una part del tram del camí verd que restava per fer, de les sortides dels desguassos de les aigües 

pluvials que desemboquen al riu, de les herbes que creixen al lateral dels camins, d’alguns dels espais 

comuns de dins la vila i l’aplicació d’un tractament per evitar que creixin de nou, han completat una segona 

part de l’actuació que tindrà continuació en els propers dies. 

 

AC
TU

AC
IO

N
S 

 

Les actuacions efectuades han obligat a tallar el subministrament d’aigua a la zona afectada durant uns minuts fins a poder completar l’actuació  

Els desguassos d’aigües pluvials cal que estiguin nets per garantir la seva funció  Aplicació d’herbicida amb el tractor de l’Ajuntament  
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REPARACIÓ DE FORATS SOBRE EL FERM MUNICIPAL 
 

S’han efectuat una sèrie de reparacions sobre el ferm de diferents carrers de la població així com d’alguns 

punts de camins asfaltats del terme municipal. 

Després de detectar i registrar diferents irregularitats sobre el paviment, s’han arreglat alguns dels forats 

més grans que podien suposar un cert risc en la circulació de vehicles rodats.  

Per dur-ho a terme, primerament, s’ha sanejat l’obertura per deixar-la òptima abans d’aplicar el quitrà en 

fred, un material consistent que es solidifica ràpidament i que presenta alta resistència al desgast. 

Aquesta actuació, no deixa de ser un recurs provisional que serveix per resoldre els desperfectes més 

rellevants i urgents, a l’espera de les tasques més precises i acurades que es fan anualment en la reparació 

de camins municipals. 

 

INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT LED A L’EXTERIOR DEL PATI DE L’ESCOLA 
 

Des de fa uns dies, la porxada del pati 

de l’Escola Carrassumada que dona 

accés a l’interior de l’edifici, disposa 

de nou enllumenat ‘led’ que 

substitueix l’anterior que funcionava 

amb bombetes al·lògenes.  

Aquests llums integrats, són els que 

il·luminen, durant tota la nit, l’entrada 

al centre i van regulats per un 

programador. És per aquest motiu 

que aquest canvi del tipus 

d’enllumenat representarà un 

consum energètic més reduït, amb el 

corresponent estalvi i garantirà, 

alhora, una il·luminació superior. 
 

També s’ha aprofitat l’actuació per a reparar alguns dels sensors que hi ha instal·lats al serveis de l’esbarjo 

i que activen i desactiven la llum en el cas d’entrada o sortida de l’alumnat, evitant que es quedi oberta i 

estalviant en consum. 

Alguns dels trams de carrers i de camins municipals que s’han reparat aquests dies  

Els nous llums led que il·luminen durant la nit l’exterior del centre suposaran un estalvi energètic 
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INSTAL·LACIÓ DE LES CISTELLES DE MINI BÀSQUET A LA NOVA PISTA ESPORTIVA EXTERIOR 
 

 

L’equip de la brigada ha instal·lat 

les dues cistelles de mini bàsquet 

de la nova pista poliesportiva 

exterior del costat de l’Escola.  

Dues cistelles de dimensions més 

reduïdes que les altres i que són 

ideals perquè puguin practicar 

aquest esport de manera més 

proporcional a la seva alçada.  

Una col·locació que ha necessitat 

una preinstal·lació amb formigó per 

seguretat i que completa 

l’equipament esportiu d’aquest 

espai donant opció de joc a 

diferents edats. 

 

MILLORA DE L’AÏLLAMENT I L’ENLLUMENAT DEL SOSTRE DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU 
  

A primers d’octubre s’han iniciat les obres de 

millora del sostre del pavelló poliesportiu. En 

concret, s’han de substituir les plaques existents 

del sostre per unes adaptades a normativa amb 

aïllament i s’instal·larà nova il·luminació LED. 
 

Aquesta actuació es farà gràcies a una subvenció 

sol·licitada per l'Ajuntament i que la Generalitat 

va adjudicar dins del Pla Únic d'Obres i Serveis 

de Catalunya (PUOSC). 

L’objectiu d’aquest Pla és impulsar accions per tal 

de fer possible implementar les estratègies 

territorials que han de permetre als ens locals 

consolidar els criteris de desenvolupament, amb 

l’objectiu de cooperar en el finançament de les 

obres i els serveis de competència municipal. 
 

 

Des de l'Ajuntament celebrem que per fi es pugui dur a terme aquesta modernització d’aquest espai 

municipal perquè el veïnat el gaudeixi amb millor qualitat i ofereixi una major eficiència energètica així com 

un estalvi econòmic en el consum d’electricitat. 

Els treballs s'executaran a partir de la primera setmana d'octubre. Inicialment, les tasques  s'havien de fer a 

l'agost, però malauradament els actuals retards en l'entrega de material han alterat les previsions. 
  
 

En la propera edició de la present revista detallarem més l’execució d’aquesta important obra, que es 

preveu que tingui una durada aproximada d’unes 3 setmanes. Esperem poder ampliar també  la notícia 

amb imatges del sostre nou ja completat d’una de les instal·lacions municipals més emprades i que acull 

més activitat diversa de la vila. 

 

Procés de col·locació d’una de les cistelles de dimensions més reduïdes 

Imatge del sostre existent que es substituirà per un de nou 
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CONDICIONAMENT SALA ANNEXA PER ACOLLIR ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

Coincidint amb l’actuació important que s’ha de fer al 

sostre del pavelló, explicada anteriorment, que el 

mantindrà tancat unes tres setmanes, així com l’inici de 

les activitats esportives, l’Ajuntament ha condicionat 

la sala annexa polivalent que hi ha situada al costat de 

l’allotjament municipal, per a poder emprar aquest 

espai com alternativa provisional per les sessions 

d’spinning, hipopressius i pilates i dansa urbana. 

L’actuació en concret s’ha centrat en la reparació de 

diferents desperfectes en l’enllumenat i els serveis, la 

col·locació de la quinzena de bicicletes estàtiques i la 

neteja a fons de tota la instal·lació. Una neteja que es 

farà de manera periòdica mentre durin les obres al 

poliesportiu i es reubiquin les activitats. 

 

INICI DE LES TASQUES D’ESPORGA A L’ARBRAT DEL POBLE 
 

Tal com es fa habitualment per aquestes dates, 

abans que el procés de caiguda de fulles de l’arbrat 

caducifoli del municipi s’incrementi, membres de la 

brigada municipal han començat a fer les primeres 

tasques d’esporga dels arbres que tenim per 

diferents espais de la població. 

Amb l’ajuda d’una màquina elevadora i considerant 

els elements de seguretat necessaris per fer 

l’actuació, s’ha procedit en primer terme a tallar i 

retirar les branques dels arbres de la plaça dels 

Països Catalans i del voltant del pavelló poliesportiu 

i l’Escola, un dels llocs més freqüentats.  

En els propers dies, es preveu que l’esmentada tasca es vagi estenent a la resta de places de la vila: Plaça 

Catalunya, de l’Ajuntament i Plaça del Castell, així com d’altres indrets com ara el Passeig del Segre, Vinyes 

de Dalt o la zona de ‘Les Casetes’, entre altres, per acabar de completar-ho tot. 

 

REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT  
 

 

Durant aquests dies s’han anat reparant un seguit de senyals 

de trànsit que estava malmeses o trencades dins el municipi. 

La majoria d’elles presentaven cops produïts per vehicles de 

gran tonatge que les havien tocat de manera accidental, com 

la que apareix a la fotografia de la circumval·lació de la Creu 

del Terme. La reparació en algunes d’elles i la substitució dels 

elements de suport o panells informatius en d’altres, ha 

permès restablir-les i poder donar garantia que les indicacions 

estiguin de nou correctament visibles pels conductors, 

garantint així la seguretat viària dins de la població. 

Esporga dels arbres de la Plaça dels Països Catalans 

Imatge de la sala polivalent preparada per acollir provisionalment  

algunes de les classes dirigides que comencen al mes d’octubre 



 
 

 
45 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE SETEMBRE – Octubre 2022 

ALTRES ACTUACIONS DIVERSES DUTES A TERME 
 

A més de les principals actuacions que s’han fet al llarg del setembre, 

explicades en bona part fins ara, n’hi ha hagut d’altres que destaquem en 

format més reduït, d’entre les quals destaquem: 
 

• Reforç dels cargols de l’estructura del nou parc infantil. S’han revisat i 

reforçat els cargols que subjecten els elements de joc del parc infantil 

del costat del pavelló per garantir al màxim la seguretat dels més 

menuts que gaudeixen d’aquest nou espai de joc. Una actuació que s’ha 

fet després de detectar l’arrencament de dos cargols d’una de les 

figures, en una nova acció vandàlica que no s’ha quedat només aquí 

sinó que també ha afectat a la nova tanca perimetral que delimita la 

pista esportiva recent estrenada i que durant els propers dies es mirarà 

de reparar i reforçar. 
 

 

• Reparació d’un guarda-rail. S’ha reparat un guarda-rail que estava 

trencat, del conegut com ‘camí del Polvorí’. Aquest darrer tram 

d’aquesta barrera de seguretat, situada en el lateral del pont que passa 

per sobre l’autopista, presentava un fort impacte i no estava en 

condicions per garantir la seva tasca. 
 

 

• Tasques de reparació i de manteniment dels serveis de l’annex del 

pavelló poliesportiu. S’han efectuat diferents feines de reparació i 

posada a punt de les sales superiors del pavelló que des d’ara fins a 

l’estiu acolliran diferents reunions, cursos i activitats.  

Entre altres, s’han netejat els espais d’ambdues aules i els lavabos, 

s’ha substituït un maniguet malmès així com fluorescents fosos per 

uns de nous. 
 

 

• Reparació de forats a voreres. S’ha anat reparant algun dels forats 

detectats en voreres del poble que suposaven un risc per a vehicles i 

vianants, tal com és el cas de la reparació que es mostra a la imatge del 

començament del carrer dels Plans.  

Tot i que aquest mes no s’ha pogut dedicar massa temps en resoldre 

aquestes irregularitats, serà una actuació important en els propers dies. 

 

PREPARATIUS PELS TALLERS DE ‘CAIXES NIUS’ 
 

Aquest mes, els tècnics de TDSNaTur, han començat a preparar la 

logística d'alguns tallers mediambientals que es fan amb les escoles que 

visiten el nostre espai natural.  

Un d'ells és la construcció i fabricació de caixes niu, una proposta que 

agrada força i genera un bon impacte en l’entorn per l’aixopluc que dona 

a una gran varietat d’ocells. 

Aquesta activitat en concret precisa d’un temps anterior de preparació 

dels materials. Una tasca que estan duent a terme a dia d’avui, la Maria 

i l’Adrià -tècnics de Medi Ambient de l’Ajuntament-, per tenir-ho llest de 

cara a l’inici de les visites escolars. L’entorn del riu Segre i de l’embassament 

disposa de diferents caixes instal·lades 
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Aquests darrers dies, també s’aprofitarà l’avinentesa per anar 

reparant les caixes niu que actualment hi ha instal·lades dins els 

espais naturals del terme, ja que resulten punts molt importants 

perquè les aus que venen al nostre municipi, l'any vinent trobin la 

casa neta, per tal de poder fer el niu un altre cop. 

Així doncs, amb les fustes que s’acostumen a tenir als magatzems de 

‘La Fusteria’ i amb d’altres que ens han donat l'empresa 

Envasos Matjes, gràcies a la figura del seu encarregat en Josep 

Maria Matjes, es disposa 

 

NOVETATS EN LES PRINCIPALS OBRES MUNICIPALS 
 

Aquest mes de setembre, s’ha continuat avançant en les obres més rellevants al municipi. De fet, en una 

d’elles gairebé ja s’ha finalitzat. Unes actuacions que com cada mes us ampliem els seus detalls: 
 

 

• CENTRE CÍVIC DEL CARRER VALL 

Continuen avançant les obres a l’interior de l’edifici. Les tasques més destacables de les últimes setmanes 

corresponen a la planta baixa, on s’ha col·locat més ‘pladur’ al sostre -després de completar-hi les diferents 

instal·lacions-, s’han finalitzat les tasques de fontaneria i s’ha enrajolat els banys. També s’ha continuat amb 

els treballs de pintura a la planta primera i amb la instal·lació de la il·luminació. 
 

Pel que fa a la rehabilitació de la façana, que es va treure a licitació pública per un import de 113.040,16 

euros, es varen presentar ofertes de tres empreses diferents (Lluís Puigdevall SA, Kreum SA i Artea 

Mediambient SL), sent aquesta última la que ho ha fet amb una oferta més avantatjosa, i per tant, 

adjudicatària de les obres a executar. Les tasques concretes a fer consisteixen en, la totalitat de la façana, el 

repicat i el sanejament de tota la façana de l’edifici, l’arranjament d'obertures, la neteja de la pedra 

existent, l’arrebossat i el pintat. La previsió és que aquesta fase de l’obra hauria de durar uns dos mesos. 

 

Sobre l’estat de la calçada de carrer Vall, avui dia s’està pendent, per part de l’Emeetds, del trasllat del 

quadre de llum i la canalització de l’electricitat que hi circula en aquesta zona. Una vegada es completi aquest 

pas i s’estableixin les noves connexions -actualment força obsoletes-, es procedirà a construir una nova 

vorera que envoltarà tot l'edifici: carrers Vall, Sinogues i Joan Miró. El següent pas seria tapar el forat de 

terra que ara és visible i es tornaria a obrir la via al pas, inicialment als vianants, i posteriorment als vehicles. 

L’última actuació seria urbanitzar amb prioritat per a vianants, tal com ja s’ha fet davant de l’Ajuntament i 

l’església, tot aquest encreuament i enllaçar la Plaça Lluís Pelegrí (consultori mèdic) amb la Plaça Catalunya. 

Imatge d’una de les sales de reunions de la primera planta, amb les tasques 
de pintura i il·luminació ben avançades.  

 

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

L’Adrià -tècnic de TDSNaTur-, preparant fustes pels 

tallers d’elaboració de ‘caixes niu’  
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• PISTA ESPORTIVA I PARC INFANTIL DEL COSTAT DE L’ESCOLA CARRASSUMADA 

La zona d’esbarjo del costat de 

l’Escola Carrassumada, formada 

pel parc infantil i la pista 

esportiva polivalent ha 

incorporat dues novetats aquest 

mes. Dues cistelles de 

minibàsquet -tal com hem 

explicat a l’apartat d’Actuacions- 

i tres papereres -repartides 

entre el parc infantil i la vorera 

del costat de la pista- que 

ajudaran a mantenir l’espai més 

net i lliure de residus.  
 

El nou equipament municipal, 

que des de fa unes setmanes ja 

és obert al públic, en els últims 

dies ha patit diferents destrosses. S’han detectat alguns trencaments a les tanques a causa de forts 

impactes, però també d’altres que clarament són conseqüència d’un ús inadequat i, fins i tot, de 

vandalisme. Malauradament, no hauríem d’explicar aquests successos en una instal·lació estrenada de 

poc, però els fets obliguen a l’Ajuntament a prendre nota per a reforçar el muntatge allà on calgui. A més, 

fem una crida a respectar l’espai -com qualsevol altre públic- perquè el puguem gaudir durant molts anys.  
 

El punt positiu, és que l’espai seguirà millorant, tal com vam explicar en l’anterior revista, i està previst 

tant com la col·locació d’il·luminació LED per a una major visibilitat en ser fosc com la pintada d’un mural 

de grans dimensions a la paret que donarà un toc artístic i de color, en una zona que fa força goig i que 

ha esdevingut un punt d’encontre de joc de moltes generacions de joves de la vila. 
 

• AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI 

Amb l’obra prevista acabada, ara es pretén fer més agradable l’espai. Es plantarà vegetació i la previsió 

és fer-ho durant els pròxims dies, deixant-ho enllestit perquè llueixi per Tots Sants, l’1 de novembre, una 

jornada en què és tradició visitar el cementiri per a recordar a familiars i amics estimats. 

En acabar els treballs amb l’electricitat i el clavegueram, es construirà una vorera al voltant de l’edifici i,  
segons està projectat, la calçada es pavimentarà amb l’objectiu de donar prioritat als vianants. 

La nova pista esportiva exterior ja disposa de tot l’equipament esportiu, un total de dues porteries i 
quatre cistelles de bàsquet. La instal·lació de les papereres i l’enllumenat completarà aquest espai 

un espai de treball personal i de descans   
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És un autèntic honor per aquesta secció de la revista ‘El 

Pregoner de Torres’, poder entrevistar a una vilatana que 

acompleix 100 anys d’edat.  

L’Antònia, ens ha rebut amb els braços oberts a casa seva 

i ens ha explicat coses de la seva vida que volem compartir 

amb tots i totes vosaltres. Un seguit de relats que a més a 

més de personals, formen part de la història del nostre 

estimat poble.  

Esperem que gaudiu de les seves paraules, de la mateixa 

manera que ho hem fet nosaltres conversant amb ella.  

 
 

 

Què recordes de la teva infantesa? 

Quan era petita anàvem a les monges. Estudiàvem en 

una classe en la que hi feia ‘un fred que pelava’, sense 

foc ni res, al carrer del Bou. Quan ens preguntàvem 

on estàvem,  dèiem: ‘Al cartel dels burros’, perquè hi 

havia tot de cartells penjats per a ensenyar-nos a 

llegir. Quan érem petites anaven nois i noies 

barrejats. Ens emportàvem de casa un braseret amb 

una mica de foc i encara les monges, de vegades, ens 

prenien el carbó. 

A les monges hi vaig anar fins que elles van marxar. 

Després vam anar a repàs amb un professor que es 

deia Virgili, allà on hi havia el forn de la vila. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com us vàreu conèixer amb el Francisco, el teu 

marit? Tots dos érem de Torres, ja ens coneixíem. 

El Francisco, el meu home, anava a Lleida als Maristes, 

però no li agradava massa estudiar. Va marxar de casa 

als divuit anys perquè el van cridar a files, i va tornar 

als vint-i-set, havent  passat una Guerra i la segona 

mili. Durant el temps de la mili, ens vàrem començar a 

escriure cartes i postals. 

Ens vam casar el dia 11 d’agost del 1945, al ‘Cafè del 

Tadea’, perquè l’església encara estava en 

reconstrucció després de la desfeta de la Guerra Civil. 

Vam menjar xocolata cuita i coca. 

Durant els anys que hem viscut junts, ens hem estimat 

molt. Ell, sempre em deia que li sabria greu que jo em 

quedés vídua, i jo li deia que tampoc voldria deixar-lo 

viudo a ell. Quan va morir, ell tenia 65 anys i jo 61, ens 

portàvem quatre anys. Quan em vaig quedar vídua, 

vaig viure amb el meu fill Sergi fins que aquest es va 

casar, llavors em vaig quedar uns anys sola.  

Sempre m’he relacionat amb la gent del poble: anava 

a cantar a la Coral, d’excursió amb els jubilats, a la 

gimnàstica, vaig estar a la junta parroquial. Ara, ja no 

faig res de tot això. 

 

 

EN
TR

EV
IS

TA
 

“La vida és així, fins que em voldran, he d’estar aquí” 
 

 
 

 

Va néixer el 6 d’octubre de l’any 1922 a 

Torres de Segre, per tant, té 100 anys.  

Filla del Josep Serra Ruestes i de la Teresa 

Gort Cilisi.  

L’Antònia, es va casar amb el Francisco Prim 

Miró, també de Torres. El matrimoni ha 

tingut tres fills/es: la Pepita, la Teresa i el 

Sergi. Té sis nets/es: la Pili, l’Anna Betlen, la 

Magda, el David, el Jordi i la Paula.  

La Núria, ha estat la seva primer besnéta, 

que ara ja té 23 anys. Al 2020, va néixer el 

segon besnét l’Aran i, segons els pronòstics 

mèdics, un altre besnét que està en camí, 

naixerà el dia 6 d’octubre amb la qual cosa 

es portarà cent anys amb l’Antònia. 

De joveneta, va ajudar als seus pares a la 

botiga, més tard va ajudar a la seva tieta de 

‘Cal Xeric’, que estava malalta, i també va 

pastar pa a ‘Cal Canxan’.  

Quan es va casar, es va dedicar a la família i 

ajudar a les feines de camp.  

És molt aficionada al cant coral, a fer ganxet, 

a la lectura i a l’oració. 

 

 
 

 
 



 
 

 
49 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE SETEMBRE – Octubre 2022 

Vas passar la Guerra Civil, què recordes? 

Quan va esclatar la Guerra, jo vivia amb el meus pares 

al carrer la Barca. Teníem una botiga que li deien a 

‘Cal Pepito del Molí’. Vam anar cap a Alcanó, on el 

meu pare hi tenia una germana i ens vam quedar allí. 

Quan va acabar la Guerra, vam tornar i ho vam trobar 

tot tombat, i com tothom, vam haver d’arreglar-nos 

com vam poder. 

Nosaltres, vam tornar sans i estalvis, però a la meva 

tieta se li va matar un fill. Va marxar a la Guerra i el 

mateix dia que va sortir, el camió on anava va bolcar 

i es va matar, no va arribar ni al front.  

A Alcanó, no vam passar gana perquè la meva mare 

feia de cuinera, li portaven el pa i la carn de les Borges 

Blanques. Feia com de fonda i hi tenia menjant als 

coronels i altres comandaments militars, primer pels 

republicans i quan van arribar els nacionals també. 
 

 

 

Quina ha estat la teva afició al llarg de la teva 

vida? 

Sempre he anat a cantar a la Coral. Vaig començar als 

14 anys fins que va plegar la Montserrat d’en Prim, 

que jo ja era gran. El primer director que vaig tenir, 

era mossèn Francisco, i quan aquest va marxar, es va 

quedar mossèn Anselmo, amb el que en un principi, 

no hi volien anar a cantar els cantaires perquè 

estaven acostumats al mossèn Francisco.  

Menys ara, sempre he anat a cantar, m’ha agradat 

molt. 
 

Com és el teu dia a dia?  

Jo vaig viure sola a casa fins als 93 anys. Després, vaig 

anar a casa del meu fill Sergi i la Rosa, la seva dona, i 

la Paula, la meva neta, cap a Lleida.  

Allí, passem els mesos de l’hivern i tornem a Torres de 

Segre cada any per a passar l’estiu. 

M’aixeco a les nou del matí, em rento, em pentino, 

esmorzo i em fico a resar. Gràcies a Déu conservo la 

vista, faig una mica de ganxet, encara llegeixo, 

m’agrada molt. Fins fa poc, em llegia un llibre a la 

setmana, però ara se’m cansa la vista. 

Cap al migdia, truco per telèfon a les amigues o als 

coneguts i parlem una estoneta i me n’assabento del 

que passa al poble. Ara vaig amb caminador i faig 

exercici perquè camino d’un costat a l’altre de la casa. 

Per la tarda, sento la missa que donen per la ràdio, des 

de la catedral de Barcelona. 

El menjar i tot ho fa la Rosa que és bona cuinera. Jo 

menjo del que hi ha, tot m’agrada i no tinc problemes. 

De vegades, em fiquem massa menjar, jo menjo poc. 

Alguna vegada, juguem al parxís i molts cops guanyo. 

El que m’agrada molt també, són les coses dolces i els 

pastissos, sobretot els que fa la meva filla Tresa, que 

en sap molt. 

Quan estic a Torres, només surto al carrer si em porten 

amb el cotxe, ahir mateix vaig anar a la perruqueria. A 

Lleida surto algun cop al carrer i camino una mica. 

Cap a les nou sopem a la terrassa i cap a dos quarts 

d’onze vaig a dormir, he de pair una mica abans 

d’agitar-me perquè sinó em fa val l’estómac. 

 

Any 1942. Al costat del riu, amb el pont només amb les pilastres 

Any 1959. L’Antònia amb el Francisco, el seu marit 
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 Dius que reses? Per a qui? Per a què? 

Reso per a tothom, per les persones que estan 

malaltes, per les que tenen problemes... Ofereixo les 

meves pregàries a aquella get que ho necessiti més. 
 

Creus que la vida s’ha portat bé amb tu? 

Crec que sí. Tots hem tingut salut i m’he portat 

sempre bé amb tothom.  

Només quan tenia uns noranta anys, em vaig trencar 

el braç, però em va quedar molt bé, perquè 

m’esforçava molt i feia tots els exercicis que hem 

manaven.  

Darrerament, algú de la meva família no ha estat 

massa bé, però crec que ja està tot controlat. 
 

Tens ganes de marxar cap a Déu? 

Ara ja no faig res, no hi tinc cap feina aquí.  

Fa uns anys se’m va parar el cor i els metges se’m van 

emportar, jo ja em vaig acomiadar com si no hagués 

de tornar. Vaig estar ben prop de morir, però encara 

no hem van voler. Ara, porto un ‘marca-passos’, és 

com un cor postís. 

Sé que he de marxar cap a la pau de Déu, doncs quan 

em cridi, ja tinc el lloc reservat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Antònia Serra Gort 

“Feia molts dies que no veia a l’Antònia, 

l’Antonieta, com tothom la coneix, i no sé perquè 

m’esperava trobar a una dona amb poca força, 

decaiguda i sense massa ganes de ‘cuentos’, com 

de vegades algunes persones et diuen quan els hi 

proposes de fer una entrevista. 

Vaig tenir una agradable sorpresa. Tret de tenir 

cent anys, alguns errors de memòria, que ella 

mateixa corregia, i un caminador que li fa de 

bastó, l’Antonieta està esplendorosa, contenta i 

tranquil·la. És una dona que està en pau, i tot i que 

espera el moment de marxar a la vora de Déu, com 

diu ella, no té cap mena de por, ans el contrari. 

Tan de bo, tothom poguéssim arribar a tenir, ja no 

els seus anys, si no la serenor del seu cor”. 

Pepita Ruestes i Piñol  
       Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 

Any 1945. Casament de l’Antònia amb el Francisco a ‘Cal Practicant’  
del carrer Davant, ja que l’església estava en reconstrucció 

Any 1970. Els tres fills del matrimoni, a la comunió d’un d’ells en Sergi,  
a l’esquerra la Pepita i a la dreta la Teresa 

Any 2019. Celebrant l’aniversari de l’Antònia,  
amb els nets, les netes i la besneta 



 
 

 
51 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE SETEMBRE – Octubre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

         ANTIGUES BOTIGUES I NEGOCIS DE TORRES DE SEGRE -17ª PART- 
 

 

 

 

 

LES CASETES  -segona part-  
 

 

 

Seguint amb el relat de les botigues o negocis antics que es van ubicar a l’espai del municipi conegut amb 

el nom de ‘Les Casetes’ i que avui en dia ja no existeixen, anem tot seguit a relatar la història d’un bar, el 

BAR FLORIDA, que regentaven el Joan Codina i la seva esposa, la Maria Guamis, anomenats popularment 

de ‘Cal Bicicliste’. 

 

 
 

BAR FLORIDA                   (carrer dels Plans, 20)   
 

En l’edició número 73 de la revista ‘El Pregoner de Torres’, ja vàrem donar detalls de la primera ocupació 

del Joan Codina, que arreglava bicicletes a Torres de Segre, a principis dels anys 1950. Una informació més 

extensa que podeu consultar en aquell número del butlletí local.  
 

Tot seguit però, donarem unes petites pinzellades dels inicis 

comercials de la família, per ubicar millor el bar de ‘Les Casetes’, 

protagonista absolut d’aquest relat. 
 

El Joan Codina Felip, conegut com ‘el bicicliste’, era de Rosselló i 

vivia allí, juntament amb la seva esposa, la Maria Guamis Costa i els 

seus 4 fills i filles, la Ramoneta, la Pepita, el Marcel i el Sebastià. 

El Joan, feia de mecànic als tallers de l’empresa Aliers de Rosselló i 

tenia una cosina germana a Torres de Segre. Aquest fou un dels 

motius perquè en Joan va venir a viure a Torres on, en un principi, 

va posar un petit taller al carrer Saladà. Més tard, va portar-hi la 

seva família i va traslladar l’esmentat taller al carrer la Creu. A part, 

en Joan també feia de pagès. 
 

L’any 1955, quan es van construir el grup d’habitatges Hermanos 

Abizanda (‘Les Casetes’), el Joan Codina i la seva família, van ser 

dels primer en viure-hi. Compraren 2 pisos, un al costat de l’altre i 

al bell mig del barri de ‘Les Casetes’, a l’actual número 20 de l’avui 

anomenat i recent inaugurat carrer dels Plans. 
 

 

 

 

Fou l’any 1956, quan el Joan i la Maria van muntar 

un bar en un pis, mentre l’altre el feien servir 

d’habitatge. Van deixar d’arreglar bicicletes per 

dedicar-se exclusivament al bar, al que van batejar 

amb el nom de ‘Bar Florida’. 
 

En aquell temps, al costat del ‘Florida’ hi havia una 

botiga de comestibles ‘Cal Rubio’, i a l’altre costat 

del carrer, hi va haver un bar regentat per un senyor 

andalús i, més tard, per l’Antonio Piñol Escolà.  

espai d’història local 

 

 

Any 1956. Davant de l’Ajuntament, la Maria 

Guamis, el Joan Codina i el Sebastià Codina 

 

Any 1957. Bar Florida Torres de Segre, en una Festa de ‘Les Casetes’ 
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Tant d’un negoci com de l’altre, n’estem cercant 

informació per estendre el relat d’antics establiment, en 

properes edicions. Si algú, en coneix algun detall 

preguem que es posi en contacte amb aquesta redacció. 
 

Al bar dels ‘biciclistes’, com atracció i reclam, hi tenien un 

mono que el Joan va anar a comprar a les rambles de 

Barcelona. Al mono, li van ficar el nom de DYC (com la 

marca de conyac), un nom molt escaient per un mico de 

bar. L’animal, que penjava d’un suport del bar, al cap d’un 

temps es va tornar agressiu i va donar alguna que altra 

mossegada. El Joan se’l va haver de treure i, en el seu lloc, 

hi va ficar un lloro que no parava de xerrar. 
 

Segons la gent, al bar Florida s’hi servia un molt bon cafè 

i tothom elogiava els ‘callos’ de la Maria. Aleshores, els 

‘callos’ no es venien com ara, que ja els venen nets i 

tallats, sinó que cada dijous, el Joan anava a Lleida amb 

la seva moto ‘Guzzi’ a buscar el material pels ‘callos’ i, 

llavors, hi havia una bona estona de feina a netejar-los i 

preparar-los. 
 

La clientela del Bar Florida, era gairebé tot pagesos que 

anaven o venien del camp, passaven al matí a fer un cafè 

i per la tarda quan plegaven. La Maria també feien dinars, 

era molt bona cuinera. 

El bar, era molt petit, abraçava tot el que era un pis de 

‘Les Casetes’. Van tombar un parell de parets d’entre mig 

de les habitacions i hi van construir una arcada. La cuina 

i els serveis del pis, ja eren la cuina i el servei del bar.  
 

L’horari del bar era molt extens, obrien a primera hora 

del matí, fins a la nit, tots els dies de la setmana. De 

vacances no en feien. 

A l’estiu, hi anava molta gent perquè feien terrassa al 

carrer, fins i tot a les festes més assenyalades, com per 

exemple, Sant Joan, el Joan Codina guarnia el carrer i 

organitzava unes bones festes i revetlles. A l’altre costat 

dels blocs on hi havia el bar, s’hi encenien les fogueres. 
 

En els dies de més activitat, a més a més del Joan i la 

Maria, eren tots els seus fills els que donaven un cop de 

mà. El seu fill Sebastià i les seves filles Pepita i Maria 

Codina, contractaven altre personal per ajudar-los. De 

vegades, venia un cambrer de Fraga, la Conxita Pérez hi 

va estar alguna vegada fent de cambrera. 

De fet, qui generalment va ajudar més al bar, va ser el seu 

fill Sebastià, que era qui va viure amb els seus pares, 

metre aquests van estar a ‘Les Casetes’. 
 

Any 1957. Bar Florida.  

La Pepita Codina servint cafès i l'Ermitanyo al fons.  

 

Any 1957. Servint al carrer en una Festa de ‘Les Casetes’ 

 

Maig any 1969. La clientela, assentats i fent petar la xerrada a 

les portes del Bar Florida 

 

Darrere el taulell, en Joan Codina i la Divina Serrate, la seva nora 
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La Ramona Codina Guamis i el Josep Guiu Farran, també van traslladar-se a viure a ‘Les Casetes’. Tenien 

ben a prop el bar dels seus pares i sogres respectius. La Ramona els ajudava de tant en tant, però al tenir 

sis fills, no podia col·laborar massa al Bar Florida. Alguna vegada, hi anava a ajudar a fregar els plats o en les 

festes més assenyalades. La Maria Guamis, per la seva banda, tampoc podia ajudar massa a la Ramona, la 

feina del bar l’absorbia massa.   
 

El Bar Florida, va estar obert al públic des de l’any 1956 fins a principis dels anys 80. 
 

El Joan Codina es va jubilar, però encara ajudava a la Maria fins que aquesta va arribar a la jubilació. Durant 

aquest període de temps, l’activitat del bar ja va anar afluixant i ja no obrien tantes hores com abans.   
 

La Maria Guamis va morir als 93 anys, a l’octubre del 2002, i el Joan Codina amb 96 anys, al juny del 2003. 
 

 

Josep Mª Guiu Codina -net del Joan Codina i la Maria Guamis-: 

“La meva família, després de viure al carrer del Bou, 

va traslladar-se a Les Casetes cap a l’any 1957, 

aproximadament, allí hi van néixer els meus altres 

cinc germans i germanes. 

Hi vàrem estar fins que jo vaig tenir 11 anys, després 

vam tornar a anar a viure al carrer del Bou.  Jo me’n 

recordo del bar dels padrins d’anar-hi amb els amics, 

a fer un beure i a passar l’estona. 

El padrí era molt serio, però també li agradava la 

broma, la meva padrina era molt treballadora, tots 

dos es desvivien pel bar. A la padrina li agradava tenir 

plantes, en tenia moltes al carrer, sobretot lliris i 

hortènsies. 

Al lloc on hi havia el bar, avui en dia, encara hi ha una 

tribuna tancada, la van fer tancar per a que no hi 

entrés tant el fred. Els pisos dels avis, van passar a la 

família, més tard van ser venuts. Encara avui en dia, segons amb qui parlo, hi ha gent gran que recorda que 

ma padrina feia uns callos boníssims”. 
 

 

quí acabem aquest repàs per la història d’un 

bar que va ser molt conegut i freqüentat al 

barri de ‘Les Casetes’, el Bar Florida.  

Esperant poder rebre la informació necessària dels 

testimonis que ens puguin explicar coses de la 

botiga de comestibles i dels altres dos bars que van 

treballar al barri, per poder acabar així el repàs 

comercial i vivencial d’aquesta zona del nostre 

municipi.  

 

Informació i fotografies: Josep Maria Guiu, Maria Roig i Pepita Codina 

 

 

 

*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 

Façana actual de la casa que va acollir el ‘Bar Florida’ 
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Ajuntament Torres de Segre 

“El panís s’asseca i els gira-sols s’inclinen. El dia s’escurça a 

mesura que les darreres varietats de fruita es van collint. 

Ha estat un estiu calorós, encara que els estius d’abans moltes 

persones no els van conèixer, eren nits insuportables, sense 

piscina ni aire condicionat. 

Sí, calorós i sec; molt sec ha estat el nostre estiu. El cel promet 

molt però ens dona vent i, sovint, aiguats.  

Setembre és un temps de reinici a les rutines que havíem deixat. 

Tot torna a funcionar com un rellotge aturat a qui ningú li 

semblava interessar que funcionés. 

Comença la tardor, molt tímidament, però cal renovar l’armari 

i anar pensant que els dies que vindran seran freds i les nits 

eternes. És el cercle de les Estacions que hem conegut de petits.  

Setembre és un temps agradable, ple de celebracions populars. 

La vida és plàcida a la nostra terra. A 3000 km de casa la guerra 

continua activa. La gent mor cada dia i és una incertesa cada 

minut que passa. Va començar al març i ningú sap com 

acabarà. Nosaltres només observem l’encariment de tot i ens 

queixem… 

Setembre acaba i li segueix octubre. Un ú d’octubre on va 

canviar tot. Va començar la farsa i la repressió d’unes idees en 

contra d’unes altres. La llei del més fort, el dret de l’enemic. 

Enemic de qui?. Molta imaginació han de ficar els polítics que 

vindran per convèncer-nos, sense l’ús de la por i de l’engany. 

Quanta, quanta Guerra per uns ideals modelables amb el vent. 

Tot passa a la vida, la infantesa dona pas a la joventut i aquesta 

a la maduresa i a la senectut.  

Els records de l’estiu perduren en la memòria d’una platja, un 

amic o en una nit d’estrelles. Al final, els bons records es queden 

i els dolents se’n van”. 
 

Quim Estadella 

 


