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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 

18:00      19:25 

12:30       
15:15 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 
 
 

Temperatures per sobre de l’habitual, un inici de tardor 

que sembla un ‘estiuet’ i uns registres minsos de pluja 

ens ha trastocat els ideals de sempre i els refranys 

propis de l’època, dibuixant un escenari ben diferent del 

que estàvem acostumats. 

El cicle de la natura s’alenteix però no deixa d’avançar i 

la caiguda de les fulles de l’arbrat ja és evident en molts 

dels camps torressencs, això sí sota uns registres 

positius de prop de 30 graus. Tot plegat, una evidència 

més del que fa temps que sona i ressona com a canvi 

climàtic i que ja fa temps que es va generalitzant a tot 

el planeta.  

Octubre ha passat de llarg, i ho ha fet vestit de gala, amb 

un bon grapat de notícies que ja formen part del 

repertori històric torressenc i que us hem recollit en 

aquest butlletí mensual informatiu. 

Destaquen per sobre de les altres, la realització del 

mural que l’artista lleidatana ‘Lily Brik’ ha pintat a la 

nova pista poliesportiva del costat de l’Escola i que ja 

està completa. Un dibuix que representa un dels punts 

de joc de generacions antigues a la vila com era el riu, la 

cultura, l’esport i els infants, futur del nostre poble. 

També destacable i molt exitosa ha estat la 

representació teatral que s’ha dut a terme al carrer del 

Bou. Sota el títol ‘De dones sàvies a bruixes heretges’, 

un grup d’actors i actrius de Torres de Segre han posat 

cor i ànima per crear una obra sense precedents que ha 

deixat encantat el públic assistent. Un muntatge que ha 

involucrat més d’una cinquantena de veïns i veïnes que 

de manera altruista han aconseguit l’excel·lència. 

L’edició d’aquest mes, ha volgut retre homenatge a la 

Pilar Marsellés -la nostra agent municipal- tot 

reproduint l’entrevista que li van fer des del cos de 

Mossos d’Esquadra. 

Tanquem el butlletí, amb l’últim reportatge de la 

història dels antics establiments de la zona de ‘Les 

Casetes’ que ens posa de manifest que fou fa uns anys 

un punt de lleure i vida social rellevant. 
 

 

 

 

 

Edita: Ajuntament de Torres de Segre 

Dipòsit legal: DL L 1725-2015 

Redacció i maquetació: JOAN COMPANYS CABAU 
 

Col·laboració: CHRISTIAN ARANDA CUBELES i PEPITA RUESTES PIÑOL  

Impressió: Anfigraf S.A. 

Contacte: revistaelpregonerdetorres2@gmail.com

 

CULTURA 
Jocs i rialles al parc de ‘Les Casetes’; Resultat 1r Concurs Fotografia Llar Jubilats; 

Es fan efectius reconeixements del III Premi Literari;  
La Coral ‘La Lira’ canta el cançoner en el Cicle Segrià Corals;  

Èxit total de l’espectacle ‘De dones sàvies a bruixes heretges’;  
Torres renova pubillatge; Celebració del ‘Mai Més’ a l’Ermita de Carrassumada .  

 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Les tasques d’esporga i explicació d’Utxesa amb l’alumnat torressenc; 

Rescat d’una parella de ‘blauets’ a Utxesa; Seguiment dels cavalls de la Camarga;  
L’animal del mes: el cavall de la Camarga;  

Presentació del XVI Concurs de Fotografia ‘Antoni Ribes’ i roda de premsa;  
Visita de l’Institut d’Alcarràs al Museu de l’Evolució. 

ESPORTS 
El Club de Tir Olímpic de Torres de Segre campió d’Espanya de clubs a Granada; 

Tret de sortida a les diferents activitats esportives;  
Segona marató de pesca i classificació general. 

  

ACTUALITAT 
Visita d’aniversari a l’Antònia Serra Gort; 19 d’Octubre, Dia Mundial contra el 

càncer de mama; Informació actual autorització de cremes de restes vegetals;  
Pas de Branca de l’AE Turribus a la Pobla de Segur; L’alcalde visita Irlanda per 

conèixer l’avenç en Bioeconomia; Taller prevenir el deteriorament cognitiu; 
Torres en marxa contra el càncer; Presentació llibre ‘Desde el Corazón’; 

Campanya de donació de sang; La ‘remember party’ de les apol·lònies 2023; 
Torrant castanyes per l’alumnat de l’Escola i la Llar d’Infants;  

Trobada Pla Local Joventut 22-25; Tot a punt per la II cursa familiar orientació; 
Violència de gènere octubre; Mateixa dinàmica i temperatures generoses.  

LA NOTÍCIA MES DESTACADA 
Un mural a l’alçada d’un nou espai. Més novetats en les altres obres principals 

ACTUACIONS 
 

L’ESPORTIU DE TORRES 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES  

Josep Manel Prada 

L’ENTREVISTA 

Pilar Marsellés Ballesté -vigilant municipal de Torres de Segre- 

SABIES QUE 
Establiments antics – Les Casetes (tercera part) 

 

 

Text i fotografia de Quim Estadella  
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JOCS I RIALLES AL PARC DE ‘LES CASETES’ 
 

Més d’un centenar de persones, entre infants i 

adults, s’han aplegat al Parc de ‘Les Casetes’, el 

dimecres dia 12 d’octubre.  

Un dia festiu que ha estat l’escollit per l’Ajuntament, 

des de la regidoria de Cultura, per tal que la 

companyia ‘Sac espectacles’ escenifiqués la 

proposta teatral “Trak a trak”, especialment 

adreçada a un públic familiar. 

Durant més d’una hora, una concertista de 

campanetes i un pallasso una mica mal destre, s’han 

vist obligats a compartir escenari degut a un error 

fictici del seu contracte. 

L’humor, els malabars, la màgia i els jocs participatius 

han aconseguit omplir de rialles i de cançons un parc 

que de vegades resta una mica oblidat. Un indret que 

aquell dia ha servit perquè famílies senceres 

juguessin i nens i nenes de ‘Les Casetes’ i d’altres 

indrets del poble poguessin relacionar-se entre si. 

En definitiva, una acció més que s’emmarca dins de 

la ferma voluntat del Consistori de fer arribar la 

Cultura a les diferents places i espais de Torres. 

 

RESULTAT DEL PRIMER CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA LLAR DE JUBILATS ‘SANT GUARDIÀ’ 
 

El diumenge 16 d’octubre, s’han atorgat els cinc premis del primer Concurs de Fotografia de la Llar de 

Jubilats ‘Sant Guardià’, que ha resultat tot un èxit de participació i ha demostrat un molt bon nivell fotogràfic. 

Aquesta ha estat la deliberació final: 
 

1r Premi 
 

La Pepita Farré Poltor, amb la fotografia “El Mariano als 96 anys de 

pagesia”, ha obtingut el primer Premi, concedit per l’Ajuntament de 

Torres de Segre, de mans del seu primer tinent d’alcalde, Joan 

Companys. Un guardó amb la quantitat de 300 € (menys la retenció 

legal pertinent). 
 

 

 

 

 

 

2n Premi 
 

El Joan Florensa Farran, amb la fotografia “Treballant”, ha aconseguit 

el segon premi. Aquest cop, el Francesc Xavier Miarnau, com a 

representant de l’empresa Miarnau Agritecno, ha estat l’encarregat 

de lliurar-li al Joan un sobre amb la quantitat de 250 €.  

 

CU
LT

U
R

A 

 

L’espectacle infantil ha aportat bones dosis d’humor i diversió i ha fet gaudir 

d’allò més a la quitxalla que ha assistit amb els seus familiars 
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3r Premi 
 

La Regina Sisteré Miarnau, amb la fotografia que duia el nom de “El vigilant”, ha 

estat l’escollida per adjudicar el tercer premi d’aquesta primera edició del 

concurs, amb una quantitat de 200 €, que li donarà, a posteriori, l’empresa local 

Fruites Font. 

 

 
 

4t Premi 
 

El Santiago Puig Vidal ha aconseguit el quart premi amb la fotografia “Ara a dinar”. 

L’empresa Fruites Català concedia a aquest premi la quantitat de 100 €. 

 

 

 

5è Premi 
 

Finalment, el Joan Boqué Pérez ha rebut el cinquè premi amb la instantània “Triant 

lo bo”. Recollia el premi de 50 € el seu fill Álvaro, de mans de la Cristina Torrentó 

-membre de la Junta dels Jubilats-, ja que era precisament aquesta entitat 

organitzadora la que lliurava el cinquè premi. 

 

 

El jurat d’aquest primer certamen que ha estat 

format pel Quim Estadella -fotògraf local-, pel 

Ramon Duaigües -pintor- i per la Pepita Ruestes -

regidora de Cultura de l’Ajuntament-, ha hagut de 

deliberar entre una trentena d’excel·lents 

fotografies, d’un total de 16 participants, que tenien 

com a premissa reflectir el món de la pagesia.  

Després de fer públic el dictamen i l’entrega de 

premis, acte que ha comptat amb una nombrosa 

assistència, la Llar de Jubilats ha convidat als 

assistents a un tastet de coques casolanes que 

algunes membres de la Junta havien elaborat.  
 

Aquesta activitat, que ha estat una proposta de 

l’empresari i també membre de la Junta dels Jubilats, 

Francesc X. Miarnau, busca com a finalitat fer visible 

la vellesa que s’amaga en els nostres camps i que a 

vegades no valorem, així com animar a les persones 

més grans a sortir a la natura i mantenir-se actives. 

Després de l’èxit d’aquesta primera convocatòria, 

ben segur que hi haurà pròximes edicions. 

Membres del Jurat deliberant les fotografies escollides com a guanyadores 

L’exposició de fotografies i les taules preparades per la cloenda 
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ES CONTINUEN FENT EFECTIUS ELS PREMIS I RECONEIXEMENTS DEL 3r PREMI LITERARI 
 

El clàssic del teatre ‘Terra Baixa’, 

d’Àngel Guimerà, ha estat l’obra 

escollida pel Pau Florensa per fer 

efectiu el reconeixement a la seva 

tasca d’il·lustració fotogràfica en 

el III Premi Literari de Torres de 

Segre que organitza la Regidoria 

de Cultura de l’Ajuntament.  

Recordem que tant els 

reconeixements com els premis 

als i les escriptores locals, 

constaven d’unes entrades per 

anar a un esdeveniment Cultural 

de les contrades lleidatanes, 

durant aquest 2022. 
 

Aquest espectacle ha arribat a Lleida en la seva nova i flamant versió que ha 

sorgit del reeixit programa de TV3 ‘El Llop’, dirigit i conduït per Àngel Llàcer i 

que ha comptat amb actors i actrius de Ponent, entre els quals hi havia la 

nostra regidora de Cultura. 

Un cop emesos els vuit capítols del programa i havent transformat la 

companyia d’amateur a professional, Terra Baixa va sortir de gira per 

recórrer el territori, i ha actuat al Teatre de la Llotja de Lleida, el passat dia 1 d’octubre a les 21:00 hores, 

passant també per Cervera i Juneda, entre altres llocs de Ponent. 

 

LA CORAL LA LIRA DE TORRES DE SEGRE CANTA EL CANÇONER EN EL CICLE SEGRIÀ CORALS 
 

El diumenge 16 d’octubre a Seròs, la Coral 

‘La Lira’ de Torres de Segre -dirigida per 

Ramon Curcó-, ha iniciat el Concert del XVI 

Segrià Corals, amb el Cicle de Cant Coral al 

Segrià, juntament amb el ‘Petit Cor 

Cantàtor’ de Torrefarrera -dirigit per Enric 

Navàs- i la Coral ‘El Roser’ de Massalcoreig 

-dirigida també per Ramon Curcó-.  

Aquest Cicle homenatja l’obra del 

Cançoner Popular de Catalunya, en el 

centenari de la seva creació. 

Seròs és un poble que actualment no té cap agrupació coral, però sí que en va tenir una durant molts anys, i 

feia intercanvis amb la Coral de Torres. Potser va ser aquest motiu de la gran afluència de públic al Casal 

Municipal de Seròs, aquell dia. Tots els i les assistents han pogut gaudir d’un magnífic concert i del cant comú 

d'homenatge al Cançoner Popular de Catalunya. 
 

 

El Cicle de Cant Coral del Segrià és una iniciativa de l'àrea de Cultura del Consell Comarcal del Segrià amb 

el suport de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), els ajuntaments adherits al projecte i una quinzena 

d'agrupacions corals de la comarca, entre la que es troba la del nostre poble. 

L’espectacle a la Llotja ha despertat una gran expectació entre una sala plena a vessar de gent 

 

  

Pau Florensa:  

“Ho van fer molt bé els i 

les protagonistes, tota la 

Llotja de peu!. L’obra ha 

estat super xula!”. 

 

Els i les cantaires de la Coral ‘La Lira’, a l’escenari de Seròs, sota la batuta de Ramon Curcó 

 

 

https://www.facebook.com/CCSegria?__cft__%5b0%5d=AZUwZ6T8S2Hv7uYxmU1Y0l1y6QoZjTPPE8lAIZFW8bPCBUg9qglv7pxt-iP8KOTrgHPdpqW5eh_PQxjLpor0va7BxzYXXLJKuS4kxcngWZi_XMFRKWcC2acjzn9XWfsM-5Tjnjuqg8MeFZVk9UlNol9cwFqgMCuV9PMrN8w93gDS_fmZNexUT8-uIxyjIIMeWB1cpLgd0Qu5Z1rxONFa34IB&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/IEILleida?__cft__%5b0%5d=AZUwZ6T8S2Hv7uYxmU1Y0l1y6QoZjTPPE8lAIZFW8bPCBUg9qglv7pxt-iP8KOTrgHPdpqW5eh_PQxjLpor0va7BxzYXXLJKuS4kxcngWZi_XMFRKWcC2acjzn9XWfsM-5Tjnjuqg8MeFZVk9UlNol9cwFqgMCuV9PMrN8w93gDS_fmZNexUT8-uIxyjIIMeWB1cpLgd0Qu5Z1rxONFa34IB&__tn__=-%5dK-y-R
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ÈXIT TOTAL DE L’ESPECTACLE ‘DE DONES SÀVIES A BRUIXES HERETGES’ 
 

L’espectacle teatral ‘De dones sàvies a Bruixes heretges’ 

que s’ha representat durant el cap de setmana de Tots 

Sants, entre el carrer del Bou i el carrer Major de Torres 

de Segre, ha esdevingut un èxit total. 
 

Prop d’una seixantena de persones voluntàries, entre 

actors i actrius, encarregades del vestuari, creadors 

d’espais, ambientació, organització i logística, han pogut 

fer possible, de manera totalment altruista, que el carrer 

del Bou es convertís en un carrer de l’Edat Mitjana i que 

el carrer Major encabís una protesta contemporània en 

contra de la violència de gènere. 

Tot plegat no hauria estat possible sense els 

professionals encarregats de la il·luminació, el so, el 

vestuari i els efectes especials que han creat el caliu 

necessari i han propiciat que tot el públic pogués seguir i 

entendre perfectament la trama de l’espectacle. 

Cal fer una menció especial als veïns i a les veïnes 

d’ambdós carrers, per la seva acceptació i predisposició 

immediata  a col·laborar en el que fes falta i a cedir el seu 

espai en el carrer, malgrat això els pogués privar d’alguna 

manera de la seva llibertat de moviment i d’accessibilitat 

a les seves cases de forma puntual. 
 

La majoria dels estris, utillatges i elements decoratius 

dels espais de l’Edat Mitjana, han estat cedits per veïns i 

veïnes del poble, però cal destacar la col·laboració 

especial de la família Escolà Gaya, que ha obert les 

portes de l’espai on encara s’hi guarda els objectes antics 

i d’un gran valor de la col·lecció del Francesc Escolà 

Filella. Gràcies a aquesta ajuda s’ha pogut recrear 

fidelment algunes escenes que d’una altra manera 

hagués estat del tot impossible. 
 

Així doncs, del 29 d’octubre a l’1 de novembre, 

mitjançant un total d’onze representacions, unes 500 

persones han pogut gaudir d’aquesta proposta inèdita i 

pionera que ha tingut un gran ressò, tant a dins, com a 

fora del nostre poble. L’interès ha estat tant, que les 

entrades s’han exhaurit en pocs dies i s’ha hagut 

d’ampliar les representacions que inicialment estaven 

determinades. 
 

Tot va començar a mitjans del mes d’agost, quan des de 

la regidoria de Cultura i de la d’igualtat de gènere es va 

fer una crida a tothom que volgués participar, o de forma 

individual o de forma col·lectiva, en una proposta que 

Presentació a la Diputació de l’obra de teatre dies abans de l’inici 

 

 

Imatges de les diferents escenes que conté la representació teatral 

‘De dones sàvies a bruixes heretges’ 
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aniria al voltant de la violència que han patit i pateixen moltes dones al llarg de la història, pel simple fet 

d’anar en contra dels canons socialment establerts per a elles. Tot això, es va voler lligar amb la festivitat de 

Tots Sants, car aquestes són unes dates en què es recorden els difunts i són adients per a fer una acció 

simbòlica de restitució de la justícia històrica cap aquestes víctimes femenines. 

L’èxit de la convocatòria va sorprendre i motivar alhora, a la regidora de Cultura, Pepita Ruestes, que ha estat 

la promotora i la directora artística d’aquesta proposta teatral, esperonant-la a perfeccionar fins al més 

mínim detall per a que tot plegat fos un èxit. 
 

A part de la conscienciació de les injustícies comeses en contra de les dones, s’ha intentat també crear un 

vincle col·lectiu com a poble, pel fet de treballar de manera conjunta amb un projecte participatiu i obert a 

tothom.  

Donar visibilitat al carrer del Bou -una via del nostre poble més aviat poc transitada i moltes vegades víctima 

d’actes vandàlics i escampament de brossa per part d’algunes persones-, ha estat un dels altres motius per 

triar aquest espai que, un cop net, pintat i condicionat donava tota la imatge d’un carrer de la d’Edat Mitjana 

i ha servit, sense cap mena de dubte, per donar més valor a l’encant que pot tenir aquest indret del nucli 

antic del nostre poble. 
 

El fet que aquesta acció fos genuïna de Torres de Segre, escrita i creada especialment per l’ocasió, sense 

emmirallar-se en cap altra iniciativa que pogués dur-se a terme en cap altre indret, ha cridat l’atenció dels 

mitjans de comunicació. Després de fer una roda de premsa a la Diputació de Lleida, alguns mitjans han 

accedit en alguna de les representacions i han donat el ressò mediàtic que aquesta interessant i bonica 

iniciativa mereix. 

Per tot plegat, des de l’Ajuntament de Torres de Segre vol donar les gràcies a tothom que ha participat 

de l’èxit d’aquesta bonica iniciativa, tot esperant que aquesta sigui la primera de moltes altres edicions. 

 

 

 

 

“Jo només vull agrair que tothom hagi cregut en mi i en el projecte. Em sento afortunada 

de posar a disposició de Torres, la meva experiència teatral i cultural”. 
 

Pepita Ruestes -Actriu, directora teatral i regidora de Cultura- 
 

 
 

          

Els actors i les actrius amb membres de l’organització i la logística. Una part important de l’èxit junt amb el voluntariat que hi ha treballat i no surt a la foto 
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orres de Segre ha estat testimoni d’una representació teatral sense precedents, en el que podríem dir 

que resulta el cor del municipi. Una proposta que s’ha gestat a foc lent i amb la participació altruista 

i desinteressada d’un bon grapat de veïns i veïnes que han dedicat esforços i molta il·lusió per 

confeccionar una obra que ha estat molt ben valorada tant pel públic assistent com per tot l’engraellat 

responsable de la composició. A continuació us mostrem algunes de les reflexions que ens han fet arribar: 
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“Ha estat una idea fantàstica aprofitar els carrerons del nucli antic 

per crear un espectacle tan bonic i tan ben acollit. Estic sorpresa de 

la fantàstica decoració que s’ha aconseguit. Ha estat important 

també la il·lustració que es fa del que passava antigament amb les 

dones i com continua en l’actualitat”. 

Mercè Pons  

(veïna del carrer Major i carrer la Palla) 

 

 
 

“Estic molt orgullosa de ser del carrer del Bou. Aquest 

carrer sembla que estigui considerat de segona 

categoria, però no ho és així. Tot això ha estat molt 

bonic, tota una novetat. El dia de l’assaig general, jo 

tenia més nervis que els que actuaven”. 

Anna Gispert  
(veïna del carrer del Bou) 

 
 

 

“Estem molt contents d’haver obert les portes a 
la gent que hi ha col·laborat, nosaltres també 
hi hem participat. Tot això ha donat molta vida 
al poble i especialment al nostre carrer”. 
 

Mari Carmen Molins  
(veïna del carrer del Bou i col·laboradora d’ambientació) 

 

          

 

 

“Per mi ha estat una experiència 

boníssima, el teatre forma part de mi i ara 

feia temps que el tenia aparcat.  

Tenia un “rau rau” dins que he pogut 

treure. A més he congeniat amb gent amb 

la que tot just havia parlat. Tot el grup 

hem fet una pinya i m’ha agradat molt!”. 
 

 

Elisabet Companys  

(actriu del carrer del Bou) 
 

 

“Per a mi ha estat el retrobament amb 

l’ambient, els amics, les emocions del 

teatre i com no, amb el meu estimat 

grup "Turribus", que tan he recordat 

aquests anys. M'ha fet reviure la 

màgia i la il·lusió de poder formar part 

d'aquest projecte. Gràcies a tots el 

que l'heu fet possible”. 

Tresa Prim  

(actriu del carrer del Bou) 

 
 

 

 

 

“Per mi ha estat una 
experiència molt interessant, 
perquè el que es viu dins del 
carrer del Bou, que és la força 
del poble, tot i que no pugui 
tombar la foguera de les 
Bruixes, em representa la 
força del poble de Torres 
preparant amb molt il·lusió 
aquest espectacle”. 
 
 

Montserrat Trepat  
( actriu del carrer Major) 

 

 

 

 
 

“Ha estat una experiència que m’ha 

omplert molt. He conegut persones 

amb les que mai havia parlat. M’he 

emocionat en cada actuació. Una 

experiència que formarà part de la 

meva col·lecció de “moments de vida”. 
 

Olga Bustos 
 (actriu del carrer del Bou i el carrer Major) 

 

 
 

 

 

“Per mi ha suposat fer coneixença amb gent del 

poble amb la que no tenia molt contacte, i molts 

riures sobretot quan ens preparem pels passes”. 
 

Sílvia Goixart  
(actriu del carrer del Bou) 

 
 

“El poder interactuar amb gent del poble i fer-se 
unes rialles tots junts era una experiència que feia 
temps que no revivíem. Hem après a treure 
emocions no mostrades. Donem les gràcies per 
haver confiat en nosaltres”. 
 

Mercè Duaigües i Marcel Barberà  
(actors del carrer del Bou i ambientació parades) 
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‘De dones sàvies a bruixes heretges’ 

 

“Per mi ha estat una experiència 

molt positiva i gratificant. Treballar 

en equip amb altres veïns, que 

d’altra manera només els saludes 

pel carrer amb un ‘hola i adéu’.  

Ha estat una bona oportunitat per 

fer pinya, per fer poble. 
 

Olga Vidal 
 (col·laboradora d’ambientació) 

 

 

“Hem estat molt satisfets d’haver pogut col·laborar 

amb aquest nou projecte del poble. Hem passat 

moltes bones estones en els preparatius. Hem estat 

sorpresos per la bona organització, direcció i 

interpretació dels artistes. Un èxit total”. 
 

Ramon Duaigües i Cristina Torrentó  
(col·laboradors ambientació) 

 

 
 

“Ha estat una experiència molt  
emocionant. Tots els integrants 
hem fet pinya  per  fer possible que 
sortís a la llum”. 

Tresa Jornet  
(actriu carrer Major i encarregada vestuari) 

 

 

“Un cop iniciat els passes, m’ha agradat 

veure les cares del públic amb les ganes 

abans d’entrar, sorpresa al començar a 

caminar (observant tots els detalls alguns 

d’ells)… i la cara de satisfacció un cop 

acabada l’actuació. Vull agrair a la Pepita 

Ruestes tota la seva organització teatral i 

d’ambientació, impecable!!”.  

 Raül Esteve 
 (ambientació de la parada i logística d’entrades) 

 

 

 

 

“M’ho he passat genial 
preparant el carrer del 
Bou, les entrades, les 
sortides. He estat molt a 
gust amb la gent que ha 
format part d’aquest 
projecte. Estic molt orgullós 
de com ha quedat tot. Tant 
de bo l’any que ve puguem 
tornar a repetir-ho. 

Xavier Ricart  
(col·laborador d’ambientació) 

 

 

“El que més valoro és el treball que han fet la 
gent de manera voluntària, en aquest aspecte dono 
un deu. Per l’obra: els actors, l´ambientació, la 
música, la llum, tot fantàstic, fico un sobresalient. 
Dono gràcies per gaudir d’aquests moments”. 
 

 Enric Pujol  
(grup encarregat de la plaça de les fogueres) 

“Una experiència màgica, la pell de gallina des 

del minut 1. Prens consciència de les barbàries 

que es va cometre i es continuen cometent en 

contra les dones. Tot ha estat espectacular, 

espero que l’any vinent continuï”. 

Laura Pagà  
(col·laboradora d’ambientació i maquillatge) 

 

“Per mi ha estat una experiència 

molt bonica i vull destacar el 

gran companyerisme que hi ha 

hagut entre tots. Si es torna a 

fer, vull repetir”. 

Rosa Masgoret 
(col·laboradora d’ambientació) 

 

“És un dels nostres privilegis, viure dia a dia el 
naixement d´un projecte fet per tot el poble. L’èxit 
és el  fruit d’un esforç comunitari”. 
 

Ramon Caballol  
(actor i tècnic en pirotècnia. Sac Espectacles) 

 

          

 

“Tenim moltes idees per millorar l’espectacle tècnicament, si l’any 
que ve es torna a fer, ho mirarem. A mi m’agrada fer ‘bolos’ així”. 
 

Xavier Morell 
(so, llum i personal tècnic. Sonaktrona) 

 

          

 

“Participar en qualsevol acte reivindicatiu feminista en 
contra de les agressions masclistes i en pro de la igualtat 
de gènere és sempre una satisfacció personal”. 
 

Eloi Ponce (actor. Vermut teatre) 

 

          

 
“Em va agradar molt tot perquè 

sortia gent del poble. Sortia la Iona, 

que és amiga meva i ho va fer molt 

bé. Espero que es faci molts anys 

més. Em vaig emocionar i tot!”. 

Carla Montoy 
(11 anys -públic) 

 

“Em va agradar moltíssim 

l’actuació, al meu marit també. 

Hem vaig sentir molt 

acompanyada per totes les 

persones que hi havia allí i em van 

ajudar, ja que no puc anar tant de 

pressa com altres persones. La 

ubicació del carrer del Bou, molt 

encertada”. 

Beatriu Mesalles (públic) 

“Ens ha encantat!! Des de l’obra, 

l’ambientació, el vestuari, els actors i 

actrius, el so, el passeig pel bressol del 

poble, el missatge...Tot!”. 

Maria Peribáñez (públic) 

 

“Una representació molt ben feta i plena 

de sorpreses. Gràcies a tots/es els actors 

i participants van fer possible que les 

emocions i les reflexions estiguessin 

presents fins a l’acabament de la 

representació”. 

Anna Drudis (públic – Vilanova de la Barca) 

 
“Una meravella, tot molt encertat!!”. 
 

Juanita Cabau (públic) 

 

          

 

“La gent de Torres sou únics, 
que preciós!”. 
 

Dolors Rodríguez  
(públic – Lleida) 
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TORRES DE SEGRE RENOVA EL PUBILLATGE 
 

Ben aviat, el nostre poble renovarà els seus representants d’aquesta tradició catalana tant bonica i 

entranyable com és el Pubillatge.  

És hora de donar una nova oportunitat a què joves i infants del poble puguin agafar aquest relleu i portar 

amb orgull el nom de Torres de Segre, tant en els actes més representatius del nostre municipi com als que 

puguin ser presents arreu de Catalunya. 
 

A tal efecte, el passat 20 d’octubre s’ha celebrat una reunió a la Sala d’Actes de la Plaça Catalunya, on hi han 

estat convocades totes les persones empadronades a la vila i nascudes l’any 2013 (pubillatge infantil) i l’any 

2004 (pubillatge adult). 

Un cop des de la Regidoria de Cultura se’ls ha fet l’explicació del que el Pubillatge comporta i les directrius a 

seguir, s’ha deixat un termini d’una setmana perquè tothom que volgués tingués l’oportunitat de presentar-

s’hi.  Aquesta representació, tan lligada tradicionalment al fet català, no és pas un acte que s’hagi d’imposar, 

ans al contrari, ha de ser un pas de lliure elecció per a poder representar amb dignitat aquesta tradició. 
 

Finalment, s’han presentat 4 noies i 4 nenes i, des de la comissió de pubillatge, s’ha considerat que totes 

elles conformin el nou pubillatge femení perquè cap quedi exclosa. Pel que fa al pubillatge masculí, tan sols 

un nen s’ha presentat al pubillatge infantil, per tant, serà l’Hereuet 2022-23. 
 

 

 

 

Persones candidates al Pubillatge torressenc 2022-2023 
 

Pubillatge Adult 
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Pubillatge Infantil 
  

Presentades a Pubilla i Dames  Presentades a Pubilleta i Damisel·les  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentat a Hereu  Presentat a Hereuet i Fadrinet  
 

 

 

 

▪ Sense candidat 

 

 

 

La votació per tal d’elegir els quatre títols (Pubilla i tres Dames, Pubilleta i tres Damisel·les) es farà el 

diumenge dia 13 de novembre, de les 9 a les 13 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament. 

Ares Domènech Pallarés 

 

Ariadna Panadés Palau 

Nerea Martín Plana 

 

Aina Florensa Trullas 

Clàudia Companys Puigvecino 

 

Paula Palau Puigvecino 

 

Xènia Florensa Solà 

 

Georgina Falceto Salas 

 

Joel Rojo Ramos 

Únic candidat i Hereuet 22-23 
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Prèviament, s’hauran repartit per les cases les butlletes amb el nom de les participants.  L‘ordre classificatori 

anirà en consonància amb el nombre de butlletes que hagi obtingut cada candidata. Recordem que és una 

butlleta per casa i aquesta l’ha de dipositar a l’urna un/a empadronat/da de l’habitatge en qüestió. 

Membres de la Comissió de Cultura s’encarregaran tant de controlar la votació com del posterior recompte. 

Ambdues accions seran públiques i, el mateix dia, tant per l’app mòbil Vilaconnect com per les xarxes socials 

del Consistori, es farà ressò del resultat.  
 

Volem acabar agraint a la Irene Ruestes, la Tània, la Júlia i el Joan (Pubillatge adult sortint), a la Cèlia, l’Aina, 

la Irene Ballesté i l’Albert (Pubillatge infantil sortint), la seva digna representació del Pubillatge. Esperem que 

els bons records del seu pas pel pubillatge local perdurin en la seva ment i recordin amb un somriure el temps 

que van representar al poble que els ha vist i els veurà créixer. 
 

Dit això, us instem a votar el diumenge 13 de novembre, a assistir a la Proclamació del nou Pubillatge el 

dia 3 de desembre i a assistir a la missa del dia 4 de desembre on podreu gaudir de l’entranyable imatge 

del Pubillatge sortint i entrant, junts i venerant a Sant Bàrbara. 

 

CELEBRACIÓ DEL ‘MAI MÉS’ A L’ERMITA DE CARRASSUMADA 
 

El diumenge dia 30, el darrer d’octubre, tal 

com marca la tradició s’ha realitzat la Festa 

del ‘Mai Més’, que ha tornat a prendre tot el 

protagonisme a l’Ermita de Carrassumada. 

La cerimònia ha iniciat amb el mossèn Víctor 

Martínez, ja que mossèn Casildo es troba en 

aquests dies al seu país, Colòmbia. 

A continuació, s’ha dut a terme un merescut 

homenatge al senyor Josep Curcó Novell, a 

causa de tota la seva dedicació a la fusteria 

de l’Ermita, teulada i cor de la capella, taules, 

cadires i mobles del menjador, entre altres. 

També se li ha fet l’agraïment per la donació 

de la maqueta, feta a escala, amb la 

distribució interior en tres pisos 

desmuntables, construïda amb paciència 

durant molts anys. Li han recollit el pergamí 

de nomenament com a Soci Honorífic, la seva 

dona Mercè i filla Teresa. 

Tot seguit, ha tingut lloc la xerrada ‘Reptes de 

l’antiracisme’, a càrrec del Serge, Emmanuel 

Serge Thierry Moukouang, provinent del 

Camerun. A més de parlar dels reptes 

antiracistes, Thierry ha detallat la seva pròpia 

experiència com a estudiant vingut a Lleida 

l’any 2002, la seva tasca com a defensor dels 

drets dels més vulnerables i les dificultats que 

s’ha trobat pel simple fet de ser de color. 

Per finalitzar la celebració, els assistents han visitat el monument ‘Mai Més’ i han dedicat unes paraules amb 

relació al panorama actual de crisi i conflictes bèl·lics, esperant que no es torni a produir mai més una Guerra. 
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LES TASQUES D’ESPORGA I L’EXPLICACIÓ D’UTXESA AMB L’ALUMNAT DEL POBLE 
 

Octubre és un mes que, entre altres coses, es caracteritza per l’inici de les tasques d’esporga. Aprofitant 

l’actuació que els membres de la brigada han estat duent a terme, els tècnics de TDSNaTur han acompanyat 

a l’alumnat a veure com es fan aquests treballs. Se'ls hi ha explicat que les fulles de molts arbres quan arriba 

la tardor cauen, i que del color verd de l'estiu passen al groc i al marró, i així les fulles cauen. Així mateix, els 

alumnes més petits del municipi, han pogut ajudar a recollir una bossa de fulles amb les quals després ells 

faran els seus experiments. 

 

A més a més, durant les últimes setmanes, l’Escola Bressol Municipal ha estat treballant amb els infants el 

nostre poble i han sol·licitat als tècnics de TDSNaTur si podien anar a explicar què és Utxesa i l’Utxi. Atenent 

l’edat dels petits i petites de la Llar d’Infants (menys de 3 anys), s’ha realitzat una explicació senzilla optant 

per fer una petita representació d’Utxesa. Mitjançant materials senzills dels quals es disposava així com 

elements de la natura, entre tots han aconseguit recrear una “miniUtxesa” dins l’Escola Bressol. Una bona 

manera de contar el nostre entorn en la qual també ha participat l’Utxi, en gran i en petit format. 
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De la mà de l’Adrià i la Maria -tècnics de TDSNaTur-, els infants han pogut veure en primera persona com s’esporgaven alguns arbres de la plaça 

La visita de l’Utxi a la Llar d’Infants i la representació visual de l’ecosistema d’Utxesa a càrrec de la Maria Tost ha estat tot una vivència per als més menuts 
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RESCAT D’UNA PARELLA DE ‘BLAUETS’ A UTXESA 
 

Aquest passat mes, un veí d'Utxesa s’ha 

posat en contacte amb l'oficina 

de TDSNaTur, per alertar que una 

parella de ‘Blauets’ -el més acolorit dels 

ocells aquàtics que podem contemplar 

al nostre medi natural-, havien 

impactat contra el vidre de la seva casa 

i es trobaven malferits. 

Els tècnics de Medi Ambient de 

l’Ajuntament, de seguida han anat a 

buscar-los i, seguint el protocol 

habitual en aquests casos, els han dut 

al Centre de Recuperació de Fauna 

Salvatge de Vallcalent, on s'estan recuperant força bé. Una recuperació que els permetrà tornar al seu 

hàbitat, tot esperant a tenir-ne uns quants més per poder-los alliberar tots junts. En aquest sentit, esperem 

tenir bones notícies ben aviat. 
 

Aquest fet resulta un bon indicador que ens mostra que el ‘Blauet’ encara és present a Utxesa i no ha marxat. 

Si teniu ocasió d’albirar-ne algun exemplar prop de l’aigua de l’embassament, descobrireu l’espectacularitat 

del seu plomatge i de la seva forma aerodinàmica que li permet ser un molt bon pescador.  

 

SEGUIMENT DELS CAVALLS DE LA CAMARGA DEL CAMÍ VERD 
 

Com cada any durant la tardor, es realitza un seguiment 

veterinari als cavalls de la Camarga, que viuen dins 

l’espai del camí verd del costat del riu. En concret, el que 

es fa és administrar-los una vacuna anual i, a més a més, 

la desparasitació que els hi toqui. 

L’equip de veterinaris que els han atès, han aprofitat la 

visita per a retallar la crinera a dos dels cavalls, ja que la 

tenien tota enredada, amb molts cards de la vegetació de 

la zona. La crinera o crin és el cabell que té aquest animal 

a la part superior del cap i del coll i, juntament amb la cua, 

els serveix per espantar els insectes que tant li poden 

arribar a molestar. Els encarregats de fer-ho, diuen que 

no cal fer-ho sempre.  Aquest cop ho vam fer, pel fet que 

era massa el que tenien enredat i els hi pesava i molestava 

però, en aquesta raça de cavalls ja els hi passa molt sovint 

i, al cap de poc temps, tot el que els hi penja s'asseca i cau. 

De fet, aquest és un dels mètodes que té la natura per a 

la pol·linització, en aquest cas les llavors s’enganxen a les 

crins dels cavalls i les van dispersant per allà on passen.   
 

Segons els veterinaris, l’estat de salut dels nostres cavalls 

és molt bo i el seu creixement i desenvolupament és 

l’ideal i el que pertoca. 

Els veterinaris fent el control dels cavalls dins el tancat de fusta 

Els crins enganxats contenen llavors que proliferen quan cauen 

Els dos ‘blauets’ ferits que s’han portat al Centre de Vallcalent a Lleida 
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L’ANIMAL DEL MES: EL CAVALL DE LA CAMARGA 
 

Aprofitant aquesta visita veterinària als exemplars 

de cavall de la Camarga que viuen al nostre poble, 

aquest mes dedicarem l’apartat de l’animal del mes 

a aquesta espècie de cavall que no és autòctona 

però que fa uns anys que conviuen al nostre espai 

natural. 
 

El cavall de la Camarga és una raça equina que, tal 

com el seu nom diu, és originària de la regió 

francesa de La Camarga -ubicada al Delta del riu 

Roine, al sud de França-.  

En aquesta regió, aquest animal és considerat un 

símbol de llibertat i de tradició. És una raça molt 

antiga, viuen als aiguamolls des de fa molts segles i 

van ser utilitzats pels exèrcits fenicis i romans. 
 

Moltes races equines posseeixen un ascendent de 

sang Camargue mitjançant el cavall ibèric (Jaca). Hi 

ha raó per creure que els Jaca eren part del cavallet 

Celta, i una altra part Camarga. En aquelles races 

equines que provenen de sang Jacca-Camargue, 

especialment les races Crioll, es manifesta 

l'habilitat dels Camargue per sobreviure en 

condicions extremes. 
 

Avui en dia, en gran part, són cuidats i emprats per 

a guardar i arrear als toros, participant en 

l'espectacle de ‘la camarguesa’, una mena de joc 

esportiu en el qual no donen mort a l'animal. 
 

Encara que el seu cabell és blanc, tots els cavalls de 

la Camarga, són d'un color gris. No són blancs, 

perquè el seu color de pell és de color negre i 

només el pelatge dels exemplars adults és d’un 

color blanquinós. Una bona forma d'explicar als 

alumnes que venen a visitar els nostres cavalls i 

poder identificar els adults dels més joves.  
 

En néixer, aquests animals posseeixen un pelatge 

de color negre o marró fosc, i quan comencen a fer-

se adults, se'ls hi va canviant cap al ‘blanc’ 

característic. 

Encara que sembli una raça de cavalls petita, 

posseeixen la força suficient per a poder ser 

muntats per genets adults.  

És un animal fort i robust, que sol pesar entre 300 i 

400 quilograms. La seva esperança de vida mitjana 

és d’uns 20 anys. 

Exemplar adult de cavall de La Camarga 

Les cries d’aquesta espècie neixen d’un color marró i es tornen blanques 

Ubicació de la reserva natural de La Camarga, des d’Arlés 

Cavalls de La Camarga utilitzats  per a perseguir els toros i guardar-los a lloc 
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PRESENTACIÓ DEL XVI CONCURS DE FOTOGRAFIA ‘ANTONI RIBES’ I RODA DE PREMSA 
 

El passat divendres 21 d’octubre 

s’ha presentat el 16è Concurs de 

Fotografia de Natura ‘Antoni 

Ribes Escolà’, en roda de 

premsa a la Diputació de Lleida.  

Una roda davant els mitjans que 

ha estat presidida per Eloi 

Bergós -diputat provincial-, i per 

part de l’Ajuntament de Torres 

de Segre, la Bianca Pop -

regidora de Medi Ambient, 

Turisme i Promoció del Territori- 

i la Maria Tost -tècnica de Medi 

Ambient i Turisme-. 

S’ha fet èmfasi en la voluntat de potenciar els valors naturals ja siguin paisatgístics, de flora o de fauna del 

nostre municipi i que, per aquest motiu en aquesta edició, les fotografies han d’estar fetes al nostre entorn. 

La intenció és animar als veïns i veïnes de Torres de Segre de totes les edats, per aquest motiu també s’ha 

afegit segon i tercer premi en les categories infantil i juvenil. Així mateix, és una manera d’incentivar que 

fotògrafs professionals o aficionats d’arreu vinguin a conèixer el patrimoni municipal, que no és poc. 
 

 

 

Us recordem que teniu temps d’entregar les vostres fotografies fins al diumenge 6 de 

novembre a les 23.59 hores, al correu: medinatural@torressegre.cat i que per a qualsevol 

aclariment podeu contactar al mateix correu o als telèfons 660 612 615 o 659 542 319.  

Podeu consultar les bases a: www.torressegre.cat. 
 

 

 

Animeu-vos!!. Tots els participants tindran un petit obsequi i l’opció de veure exposada la seva fotografia 

durant la Festa Major a la Sala d’Exposicions del Molí i després fins a la pròxima edició a La Fusteria – 

Punt d’Informació d’Utxesa. 

 

VISITA DE L’INSTITUT D’ALCARRÀS AL MUSEU EVOLUCIÓ 
 

El dijous 27 d’octubre aproximadament 50 

alumnes de primer d’ESO de l’Institut 

d’Alcarràs han visitat el Museu de l’Evolució 

ubicat a l’antic Molí de la vila.  

Com ja és habitual en els últims anys, des de 

l’Institut es promociona aquesta sortida per tal 

de conèixer eines dels nostres avantpassats i 

explicar-los de primera mà com era la vida 

quotidiana anys enrere.  

Aquest any, ho han fet en dos torns de visita 

guiada en la qual els tècnics de TDSNaTur han 

pogut endinsar-los en la vida de la pagesia 

sobretot, d’altres oficis i també del dia a dia de 

les cases de fa més de 100 anys. 
 
 

A la Diputació, presentant l’edició d’enguany del Concurs de Fotografia de Natura ‘Antoni Ribes’ 

Alumnat de l’INS d’Alcarràs visitant les instal·lacions del Museu de l’Evolució 

mailto:medinatural@torressegre.cat
http://www.torressegre.cat/
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EL CLUB DE TIR OLÍMPIC DE TORRES DE SEGRE, CAMPIÓ D’ESPANYA DE CLUBS A GRANADA 
 

Els dies 7, 8 i 9 d’octubre, s’ha celebrat al camp de Tir 

Juan Carlos I de Granada, el Campionat d’Espanya de F-

Class FTR i Open amb un excel·lent resultat dels tiradors 

del Club de Tir Torres de Segre que hi ha participat, que 

una vegada més han demostrat l’alt nivell a nivell estatal. 

La representació del Club torressenc ha ocupat moltes 

de les primeres places de les diferents modalitats de tir 

efectuades dins la competició.  
 

 

• En la modalitat de FTR, ha estat en Raul Charles el que 

ha aconseguit quedar tercer en la classificació 

general. 

• En la disciplina Open, disputada el diumenge 9 

d’octubre, l’Antonio Hernández ha guanyat el 

Campionat d’España, mentre que en Raul Charles i en 

Pere Gurri han completat el podi ocupant el segon i 

tercer lloc respectivament. Ricard Guiu i Llorens 

Guixé, han finalitzat quart i cinqué, completant els 

cinc primers llocs de la classificació amb tiradors del 

nostre Club de Tir. 
 

 

En definitiva, uns resultats excepcionals que han permès que el Club de Tir Olímpic Torres de Segre s’hagi 

proclamat Campió d’Espanya, en la classificació de clubs en ambdues modalitats. Una important fita que 

s’acumula a d’altres que van aconseguint aquest grup de tiradors en les competicions disputades arreu de 

l’Estat. 

 
 

 

ES
P

O
R
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El podi amb els primers classificats de les dues modalitats disputades a Granada, format en bona part per tiradors del Club de Tir Olímpic Torres de Segre  

El Diploma que acredita al Club de Tir Olímpic de Torres de Segre, 

com a campió d’Espanya per equips  
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TRET DE SORTIDA A LES DIFERENTS ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

Des de primers d’octubre, s’han iniciat totes les activitats esportives que s’han pogut completar després del 

corresponent període d’inscripcions establert. 

Les primeres sessions a engegar motors han estat al vespre del passat dilluns 3 d’octubre, amb les classes de 

gimnàstica de manteniment, de ioga i de crossfit, a la coneguda sala del tatami de la Plaça Catalunya. 

L’activitat d’hipopressius i pilates, ho ha fet el mateix dia però a la sala annexa del costat de l’Allotjament 

municipal, un espai provisional que s’ha emprat durant uns dies mentre es completava l’actuació al sostre del 

pavelló poliesportiu. 

L’endemà, dimarts dia 4 d’octubre, ha estat el torn de l’inici de les sessions de spinning a la mateixa sala 

annexa de ‘Les Casetes’. 

Dos dies més tard, els nens i les nenes inscrits a l’activitat de patinatge han pogut començar el curs, en aquest 

cas a la pista exterior del pati de l’Escola, mentre han durat les obres al pavelló. 
 

L’activitat de dansa urbana, una de les novetats d’enguany, ha estat l’última a començar, el divendres dia 7, 

amb un bon nombre de nens i nenes inscrites. Una proposta que també s’ha encabit durant uns dies a la sala 

annexa, anteriorment esmentada. 
 

És important recordar que fer activitat física regularment aporta benestar a la vegada que ajuda a prevenir 

malalties com la diabetis, la hipertensió,  el sobrepès i l’obesitat, els infarts del cor, les demències i alguns 

tipus de càncer. 
 

 

Des d’ara fins al final del mes de maig, durant dos dies a la setmana majoritàriament, se seguiran fent totes 

aquestes propostes esportives entre els diferents espais municipals destinats a tal efecte. 

Si alguna persona té interès a participar-hi, es pot inscriure presentant-se directament al lloc i l’hora de 

l’activitat en concret. Encara resten algunes places lliures en la majoria de les propostes.  

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar al telèfon de l’empresa Gestiona, 650 96 78 03 (Míriam). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crossfit  
Dilluns i dijous  21:00 a 22:00 h. 

Gimnàstica hipopressiva i pilates 
Dilluns i dimecres de 20:00 a 21:00 h. 

Spinning 
Dimarts i dijous de 20:00 a 21:00 h. 

Dansa Urbana 
Divendres de 17:00 a 18:00 h. 

Imatge de sessions d’algunes de les diferents activitats esportives que s’han iniciat al mes d’octubre i s’allargaran fins al mes de maig i juny 

“La salut és el principal principi de la felicitat i l’exercici físic de la salut” 
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SEGONA MARATÓ DE PESCA A UTXESA I CLASSIFICACIÓ GENERAL 
 

La temporada de pesca avança i ja arriba a la part final. Aquest mes d’octubre, ha estat el torn de la celebració 

de la segona prova dels concursos denominats maratons, que a través de dues proves dins el calendari, 

s’acumula el pes aconseguit per establir un resultat conjunt. 

En aquesta ocasió s’ha dut a terme la 2a marató de pesca a l’embassament d’Utxesa, el passat cap de 

setmana del 7 al 9 d’octubre. Tres dies consecutius de pesca que han deixat un bon nombre de captures i una 

bona satisfacció general, doncs han aconseguit pescar tots els participants. Aquest fet, que era poc habitual 

en els darrers anys on predominava l’escassetat de captures, sembla haver revertit la situació, ja que 

darrerament, a la zona dels espigons d’Utxesa, s’està traient bastant peix, sens dubte, una excel·lent notícia. 

Recordem que en la totalitat dels concursos que organitza el Club Esportiu Pesca Torres de Segre, es practica 

la pesca sense mort, és a dir, totes les captures son retornades vives a l’aigua un cop fet el pesatge. 
 

 

Pel que fa als resultats definitius d’aquest segon concurs, els tres pescadors primers classificats han estat:  
 

Classificació 2a Marató de pesca 
 

• Sergi Zoloty, amb 31,640 kg de pes (1r classificat) 

• Josep Maria Drudes, amb 26,830 kg de pes (2n classificat) 

• Pol Revés, amb 18,840 kg de pes (3r classificat) 
 

Tal com hem dit, els resultats obtinguts en aquesta 2a marató de pesca, s’acumulen als obtinguts en la 

primera prova realitzada ja fa uns mesos. El còmput total ha establert els guanyadors de la Marató de pesca. 

La classificació general, no ha variat molt perquè en el primer concurs es va treure molt poc peix.  
 

Classificació General ‘Marató de pesca’ 
 

 

     Sergi Zoloty, amb 31,640 kg de pes (1r classificat)  
 

     Josep Maria Drudes, amb 26,830 kg de pes (2n classificat)  
 

     Aleix Duaigües, amb 26,410 kg de pes (3r classificat) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per acabar la temporada, sols queda la celebració del Concurs d’Hivern que tindrà lloc el diumenge 6 de 

novembre també a la zona dels espigons d’Utxesa. 

En Sergi, en Josep Maria i l’Aleix, en aquest ordre, han estat els tres primers classificats d’entre les dues maratons de pesca disputades.  

Tal com mostren les imatges, el segon d’aquests concurs ha estat productiu en quan a captures, aconseguint exemplars de carpa comú força grans. 
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VISITA D’ANIVERSARI A L’ANTONIETA SERRA GORT 
 

La senyora Antònia Serra Gort, 

l’Antonieta com gairebé tothom 

l’anomena, ha complert cent anys 

el dia 6 d’octubre.  

Per tant, important celebració, 

una representació dels membres 

de l’actual Consistori han anat a 

felicitar-la en persona a casa seva.  

En aquell esplèndid matí de dijous, 

l’Antonieta i alguns membres de la 

seva família, han rebut a les 

autoritats al jardí de la part del 

darrere de la casa, un lloc 

privilegiat, envoltat de plantes, 

que ha fet que s’encetés una 

agradable conversa entre la centenària i la resta de presents. 

L’Antonieta, ha rebut un ram de flors de mans de l’alcalde, en Joan Carles Miró, en nom de tot el poble. 

També, el dissabte 5 de novembre, dia en què tindrà lloc la Festa de la Vellesa, ella serà l’encarregada de 

destapar una placa que es col·locarà en una de les parets laterals de la Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’. 

Aquest, és el lloc on totes les persones que han complert cent anys, han tingut un espai com a reconeixement 

de la seva longevitat.  

Des d’aquestes línies volem desitjar-li a l’Antonieta molts anys més de vida. Una persona que a la seva 

edat disposa de molt bona memòria i és del tot autosuficient, tal com vam poder comprovar en l’apartat 

de l’entrevista que li vàrem dedicar en la darrera edició de ‘El Pregoner de Torres’. 
 

 

19 D’OCTUBRE, DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA 
 

El 19 d’octubre s’ha celebrat el Dia Mundial contra el càncer de mama. L’objectiu 

d’aquesta celebració és conscienciar la població de la importància del diagnòstic 

precoç del càncer de mama per guanyar la lluita contra aquesta malaltia, que 

esdevé el tumor més freqüent en dones arreu del món. De fet, segons dates de 

l’Organització Mundial de la Salut (OMS), enguany ja s’han registrat prop de 

34.750 casos de càncer de mama, i gairebé 1 de cada 12 el patirà al llarg de la vida. La detecció precoç permet 

detectar el càncer de mama en una etapa molt inicial, quan encara no produeix molèsties i la possibilitat de 

la curació és més alta. Per això, el Departament de Salut, d’acord amb les recomanacions de diversos 

organismes internacionals, convida les dones d’entre 50 a 69 anys a fer-se una mamografia cada 2 anys. 

Al nostre municipi la Unitat Mòbil del programa Detecció Precoç de Càncer de Mama, ve dos o tres cops a 

l’any. Les dones del poble són avisades prèviament, indicant-los el dia per fer-se les seves mamografies. 

Malgrat que no se’n coneixen les causes exactes, el Codi Europeu contra el càncer recull un seguit de 

recomanacions per disminuir el risc de tenir un càncer de mama: mantenir un pes saludable i evitar l’obesitat, 

fer activitat física regularment, reduir el consum d’alcohol i practicar la lactància materna. 

 

AC
TU

AL
IT

AT
 

 

Una representació de l’Ajuntament, encapçalada per l’alcalde, i alguns familiars, amb dos dels seus fills, 

han acompanyat l’Antonieta en aquesta visita d’aniversari tan especial 
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INFORMACIÓ ACTUAL SOBRE L'AUTORITZACIÓ DE CREMES DE RESTES VEGETALS 
 

 

El passat 9 d’abril l’Estat va publicar la llei 7/2022 

de residus i sòls contaminats per a una economia 

circular (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022). En 

l’article 27.3 diu "Con carácter general, no está 

permitida la quema de residuos vegetales 

generados en el entorno agrario o silvícola....". Si 

bé es preveuen algunes excepcions, estan 

restringides a circumstàncies gens 

habituals. Aquesta norma afecta a tot el territori 

de Catalunya. 
 

Avui dia, la situació està de la següent manera: 
 

1. La crema de restes vegetals continua  

prohibida i només es podran cremar restes 

agrícoles per motius fitosanitaris quan no 

existeixin altres mètodes per evitar la propagació 

i eliminació de plagues. 
 

 

2. Aquesta prohibició serà vigent fins que s’aprovi 

la nova Llei de la PAC, en la que es contempla la 

derogació d’aquesta mesura. 
 

 

3. Aquest fet no té una data fixa, ja que primer 

s’ha d’aprovar al Congrés dels Diputats i llavors 

esperar que entri en vigor. Es preveu que sigui a 

partir de gener de 2023. 
 

          QUI HO POT DEMANAR? 
 

Els pagesos i propietaris forestals que generin gran volum de restes, poden optar per esperar la derogació de 

l’article, hauran d'optar per altres mètodes com són l'autocompostatge per transformar el residu en 

adobament per a propi ús, trituració de les restes i utilització en el mateix terreny, de forma prioritària o 

portar-les a un gestor de residus. 
 

COM ES FA? 
 

En cas de ser restes en què es pugui justificar la presència d’una plaga, poden demanar l’autorització 

corresponent. En cap cas poden fer ús de la deixalleria per no ser residus d’origen domèstic. 
 

• Per internet  ---- https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-

incendi?category=767b5c1e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

A la petició, cal adjuntar el document (word) de sol·licitud genèrica per a activitats amb risc d’incendi 

forestal per cremes de restes vegetals per motius fitosanitari. 
 

 

• Presencialment ---- A l'Ajuntament del municipi en el terme del qual es farà l'activitat amb risc 

d'incendi (en aquest cas l’Ajuntament trametrà la sol·licitud a l’òrgan competent de la Generalitat 

(Oficina comarcal del Segrià del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), el qual 

emetrà l’informe i, el notificarà a l’interessat). 
 

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?category=767b5c1e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?category=767b5c1e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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PAS DE BRANCA DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA TURRIBUS A LA POBLA DE SEGUR 
 

Els dies 15 i el 16 d’octubre, l’Agrupament Escolta Turribus ha anat d’excursió a la Pobla de Segur per 

celebrar l’esperat ‘Pas de Branca’, una sortida de cap de setmana que serveix per a donar la benvinguda a 

les noves membres de l’agrupament i els infants i les joves passen d’unitat.  
 

Dissabte dia 15, a primera hora del matí, el grup de monitoratge, infants i joves han agafat el tren que 

comprèn la línia ferroviària Lleida – Pobla de Segur, carregats i carregades amb les motxilles i moltes ganes 

de viure una nova experiència. Un trajecte d’una hora i mitja que ha servit per treure una mica els nervis i 

poder fer tertúlia totes plegades. 

Un cop a destí, s’ha preparat el campament base on han passat els dos dies i on han realitzat activitats i jocs 

diversos, amb la diversió i els valors de l’escoltisme català com a màxims exponents. 
 

Diumenge dia 16, a mitja tarda, la comitiva torressenca ha arribat a l’estació de trens de Lleida on els estaven 

esperant els seus familiars propers per retornar cap a casa, un pèl cansats i cansades però plens de satisfacció 

per la vivència viscuda. 
 

En síntesi, un ‘Pas de Branca’ que ha resultat una retrobada molt especial, en un entorn natural molt bonic,  

i que ha servit sobretot per agafar moltes forces per encarar el nou curs que tot just comença. 

 

 

Diferents imatges del ‘Pas de Branca’ de l’Agrupament Escolta Turribus a la Pobla de Segur 
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L’ALCALDE JOAN CARLES MIRÓ VISITA IRLANDA PER A CONÈIXER L’AVENÇ EN BIOECONOMIA 
 

L’alcalde de Torres de Segre, en Joan Carles 

Miró, ha estat a Irlanda, per visitar i conèixer 

de primera mà els avenços d’aquest país en el 

món de la Bioeconomia, amb el qual se’l 

considera una referència i exemple d’aplicació 

i desenvolupament. 

Hi ha assistit junt amb els alcaldes d'Albatàrrec 

i Alcarràs, regidors d'Almenar, Montoliu de 

Lleida, Soses i Sudanell, representants de la 

planta de bioproducció d'Alcarràs i membres 

de l'empresa Akis Internacional. 
 

El primer dia, s’ha participat en una jornada de 

Bioeconomia a Ballylouster (Dublín), al 

Departament of Agriculture Foods & the 

Marine. 
 

L’endemà a primera hora del matí, ha estat el 

torn d’una visita a l'empresa Trifol, al poble de 

Littelton, una empresa que transforma el 

plàstic provinent de la pagesia i la ramaderia i 

li dona una altra vida. Amb aquesta indústria 

s’aconsegueix elaborar una matèria primera 

en forma de cera que s’aplica posteriorment 

en diversos sectors com el cosmètic, 

l'automobilístic o el sanitari. 

A la tarda, el grup lleidatà d’autoritats i 

representants, s’ha reunit a l'Ajuntament de 

Clonmel amb el seu Mayor, Pat English, i el 

Tipperary County Council, Roger Kennedy, i els 

han mostrat el seu projecte de Bioeconomia. 

Víctor Falguera -gerent de l'empresa ‘Akis 

Internacional’ encarregada de desenvolupar el 

projecte Biovalor2-, ha presentat el nostre 

projecte, donant relleu al treball que s’està 

fent entre administracions, sector empresarial 

i el món acadèmic. 
 

En el tercer i últim dia, s’ha mantingut una reunió amb membres de l'empresa BiOrbic Bioeconomy Research 

Centre, on hem intercanviat impressions de l'actual situació de les respectives pagesies i hem analitzat 

possibles solucions a les problemàtiques. Per acabar hem visitat el Rediscovery Center -un edifici totalment 

sostenible on reciclen totes les matèries que genera-. Ens han ensenyat les seves instal·lacions, on crida 

l'atenció com donen una segona vida a objectes com bicicletes, mobles i pintura. 
 

En resum, un viatge de tres dies que ha completat un seguit de trobades i visites interessants que han 

suposat un punt de partida molt interessant per la comitiva del Baix Segrià desplaçada a terres irlandeses. 

Iniciatives molt necessàries al nostre territori i que esperem aviat es puguin veure els resultats aquí. 

El grup d’alcaldes, regidors i representants lleidatans a terres irlandeses  

Xerrades formatives i visites per conèixer els avenços en Bioeconomia 
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TALLER PER PREVENIR EL DETERIORAMENT COGNITIU 
 

La tarda del dimecres 19 d’octubre, una trentena de veïns i veïnes majors 

de 65 anys han participat al taller  de prevenció del deteriorament 

cognitiu ‘Cuida el teu “coco!”, una interessant activitat a càrrec de 

professionals del CAP d’Alcarràs, adreçada a aquest col·lectiu, que s’ha 

desenvolupat a la Sala d’Actes de la plaça Catalunya. 
 

La psicòloga Joana Viñes i la dietista-nutricionista Lídia Daina del CAP 

d’Alcarràs han compartit amb els i les presents un full amb 10 estratègies 

o trucs per promoure el benestar i millorar la qualitat de vida, així com 

prevenir el deteriorament cognitiu, en una etapa de la vida important que 

cal dedicar-hi temps.  
 

 

Uns consells que detallem a continuació perquè són d’interès general: 
 

1. Cada pas compta. El moviment és una oportunitat per fer salut i mantenir l’autonomia. 

2. Mantingueu-vos actius cada dia de tantes maneres com sigui possible, perquè això és bo per a la salut. Feu 

bricolatge, jardineria, etc; pugueu escales i, si teniu bicicleta estàtica, utilitzeu-la. 

3. Aneu a comprar caminant a un comerç proper. Si heu d’anar més lluny, agafeu l’autobús o el metro, baixeu 

una parada abans. 

4. Gaudiu activament del vostre temps lliure realitzant activitats com la petanca, el taitxí, les activitats 

aquàtiques i els diversos tipus de ball, com els balls de saló, els balls en línia o les sardanes. 

5. Organitzeu el vostre temps per fer activitat física cada dia. Hauríeu de caminar diàriament, com a mínim, 30 

minuts seguits, o bé 3 estones de 10 minuts o fent 10.000 passes acumulades (us podeu ajudar d’un podòmetre). 

6. Apunteu-vos a un grup de caminades. Quan quedeu amb amics o familiars per parlar, en lloc d’estar tota 

l’estona asseguts, camineu. 

7. Col·laboreu com a voluntaris o participeu en algun grup de la comunitat tot fent tasques actives. 

8. Jugueu amb els vostres nets i netes. Si els porteu caminant a l’escola, obtindreu beneficis tots plegats. 

9. Quan mireu la TV, aprofiteu els anuncis per fer pauses actives com aixecar-se, caminar o fer exercicis 

d’estirament de braços i de cames. 

10. Mentre parleu per telèfon a casa, estigueu dempeus o passejant pel passadís. 
 

Al final de la xerrada, també s’ha repartit entre els assistents un dossier informatiu amb exercicis de 

memòria, d’atenció, de càlcul, de llenguatge i de praxi. Un document que no han pogut arribar a tothom 

per manca d’exemplar. És per aquest motiu, que s’han fets còpies i es poden recollir al local de la Llar de 

Jubilats així com al Consultori Mèdic municipal. 

La interessant formació ha estat organitzada des de l’Institut Català de la Salut i l’EAP d’Alcarràs, amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Torres de Segre. 

Els i les participants al taller han pogut aprendre noves estratègies per cuidar la memòria i el raonament cognitiu en general 
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TORRES DE SEGRE EN MARXA CONTRA EL CÀNCER 
 

Durant el matí del diumenge 23 d’octubre, 

l'Associació de Dones ‘Santa Àgata’ de Torres de 

Segre ha organitzat de nou una caminada solidària per 

recaptar fons per la lluita contra el càncer. Una 

excel·lent iniciativa que es gestiona juntament amb 

l’AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer) i que ha 

aconseguit reunir més d’un centenar de caminadors i 

caminadores. 

D’aquesta manera, després de l’impàs produït per 

l’aparició de la pandèmia, l’Associació de Dones ha pogut 

recuperar aquesta proposta i ho ha fet amb una marxa 

des de la Plaça dels Països Catalans fins a l’Ermita de 

Carrassumada, per cloure de nou al municipi com a final 

del trajecte. Un cop la comitiva ha arribat a l’Ermita, s’ha 

pogut reposar forces i hidratar-se bé gràcies al refrigeri i 

a l’avituallament que han preparat les membres de 

l’organització. 

Abans de reprendre el tram de la caminada de retorn cap 

a casa, l’Ernestina Prim -presidenta de l’Associació de 

Dones-, ha volgut agrair als i les presents la bona 

acceptació d’una proposta solidària que s’ha arrodonit 

amb la plantació d’un arbust aromàtic en una de les 

parets de l’Ermita, un romer que ha estat donat pel Roger 

Pujol i que esperem que aquest cop sigui respectat i no 

s’arrenqui. Un gest simbòlic que pretén repetir-se en les 

pròximes edicions amb la voluntat de deixar una 

empremta visible d’aquesta excel·lent iniciativa solidària 

que ha aconseguit reunir un total de 1.258 euros, 

corresponent a l’import sencer de les inscripcions més 

donatius i la venda de merchandising. Uns diners que serviran per ajudar en la lluita contra el càncer. 
 

 
 

Des de l’Associació de Dones ‘Santa Àgata’ es vol aprofitar per agrair la participació de tothom i, en especial, 

a tots els col·laboradors i col·laboradores que han contribuït en l’èxit d’aquesta activitat solidària:  
 

Ajuntament de Torres de Segre; Agrària Verge de Carrasumada; Siurana Fruits; Fruites Fidel Català; Fruites Font;  

Fènix Fresh; Amics de la Mare de Déu de Carrassumada; Roger Pujol i Santi Roca. 
 

Membres de l’actual Junta de l’Associació de Dones ‘Santa Àgata’ 

Més de cent participants en marxa contra el càncer 

Reposant forces a l’arribada a l’Ermita 
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘DESDE EL CORAZÓN: HISTORIA D’UNA MÉDIUM’ 
 

Els baixos de l’Ajuntament de Torres de Segre han acollit, el passat 26 d’octubre, la presentació del llibre de 

Carmen Espejo, ‘Desde el corazón: Historia de una médium’. 

La regidora de cultura, Pepita Ruestes, ha estat l’encarregada d’obrir la presentació prèvia a les explicacions 

de l’autora. 

Gent del nostre municipi i de fora vila, no han volgut perdre l’oportunitat d’escoltar a la Carmen i les seves 

vivències amb presències del més enllà, així com fer les preguntes i compartir les pròpies experiències amb 

els i les assistents a l’esmentat acte. 
 

Al llibre ‘Desde el corazón. Historia de una médium’, es troben petits relats de grans experiències amb el món 

paranormal. Totes les històries tenen una protagonista en comú, la Carmen, un mèdium sensitiva i 

d’incorporació que ajuda les persones des de la humilitat i de manera altruista. Cada experiència que s’hi 

relata connecta amb la vida, la mort, la salut, la malaltia, l’amor i el desamor. Històries reals viscudes en 

primera persona i d’altres explicades per la Carmen que aconsegueixen posar la pell de gallina al lector i que 

conviden a qüestionar-se sobre l’existència de la vida després de la mort. 

Després de la xerrada, tothom que ha volgut ha pogut comprar un llibre que se l’ha pogut emportar cap a 

casa signat per l’autora.  

 

CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG A TORRES DE SEGRE 
 

El dimarts 25 d’octubre la campanya ‘Vine a donar 

sang’ ha fet acte de presència al consultori mèdic 

de Torres de Segre amb la participació de 22 veïns 

i veïnes que de manera altruista han donat sang 

per ajudar a pacients que ho puguin necessitar. 

Donar sang és vida, les transfusions no sol formen 

part del tractament de determinades malalties, 

sinó que també serveixen per a salvar vides en 

situacions mèdiques d’extrema gravetat, com en 

cas d’hemorràgies produïdes per accidents, etc...  

L’objectiu d’aquesta campanya és que la donació sigui el més fàcil i còmoda possible perquè el màxim nombre 

de persones pugui donar sang, sense moure’s de la seva població, tot i que és pot fer durant tot l’any als 

centres hospitalaris. Per al donant només és un moment i per a molts malalts pot suposar la vida. Qualsevol 

persona sana, entre 18 i 70 anys i que pesi més de 50 quilos pot donar sang.  
 

Des d’aquest espai volem agrair al veïnat donant d’enguany i aprofitar per fer una crida a tothom de cara 

a la següent ocasió. Ens veiem a la pròxima campanya de ‘Vine a donar sang a Torres de Segre’. 

Els baixos de l’Ajuntament han reunit un bon nombre de persones que s’han interessat per la presentació del llibre de la Carmen Espejo 

Donació de sang a les instal·lacions del consultori mèdic local 
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LA ‘REMEMBER PARTY’ DE LES APOL·LÒNIES 2023 
 

Dissabte 22 d’octubre, les Apol·lònies de Torres de 

Segre han preparat un seguit d’actes al pavelló sota el 

nom de ‘Remember Party’ amb el propòsit de recollir 

fons de cara a la seva festivitat i celebració. Un 

atractiu i variat programa que ha tingut com a ‘plat 

gros’ una nostàlgica desfilada. 
 

Una ballada de sardanes amb el Grup sardanista 

Montserrat ha donat el tret de sortida a una tarda 

plena de sorpreses on no hi podia faltar unes sessions 

de Bingo amb el públic assistent, que ha tingut 

l’oportunitat de guanyar bons obsequis com els que 

han rebut els guanyadors i les guanyadores de les 

línies i els bingos. 
 

Però, la part més esperada pels assistents ha arribat 

pels volts de les 19:00 hores de la tarda, moment 

escollit per la celebració de la ‘Remember party’, una 

desfilada d’una trentena de vestits d’anteriors 

edicions d’aquesta tradicional festa de Torres de 

Segre, des de l’any 1982 fins a l’actualitat.  

D’aquesta manera, seguint l’ordre cronològic del 

temps, algunes de les Apol·lònies d’enguany (Nàdia, 

Laia, Queralt, Llubou, Ivonne, Ona, Anna, Laura i 

Lluna) han anat desfilant per una elegant passarel·la i 

mostrant al públic com han anat evolucionant els 

vestits al llarg dels anys. 

Enhorabona, Apol·lònies 2023 per la genial iniciativa i 

gràcies a les dones que heu cedit el vostre vestit! 
 

 

Relació dels anys i les dones que han cedit els vestits 

1982 Antonieta Panadés 

1986 Alba Cases i Rosa Miró 

1989  Natàlia Roca i Mercè Curcó 

1990 Glòria Boqué 

1991 Núria Pallarés 

1995 Rebeca Olivera i Arian Florensa 

1997 Annabel Torrentó i Vanesa Miró 

1999 Tatiana Puigvecino i Montse Filella 

2001 Alba Torrentó 

2003 Maria Escolà 

2004 Olga Almacellas i Alba Aguilà 

2007 Mireia Martí, Eva Forcat i Lorena Barreto 

2010 Raquel Alcázar i Meritxell Escolà 

2011 Ester Pau i Judit Florensa 

2013 Lídia Escolà i Maria Mesalles 

2017 Irene Forcat i Anna Bisus 

2018 Aina Companys 

2020 Ares Domènech i Íngrid Prunera Algunes imatges de la ‘Remember Party’ 
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A més d’organitzar aquesta festa, els Apol·lonis i les Apol·lònies d’aquest any han estat venent castanyes al 

carrer Davant i al pont, seguint la tradició popular per recollir diners i poder fer la gran celebració prevista 

el dissabte 11 de febrer al poliesportiu. Reserveu-vos la data! 

 

TORRANT CASTANYES PER L’ALUMNAT DE L’ESCOLA I DE LA LLAR D’INFANTS 
 

Octubre és sinònim de castanyada, una tradició 

que no passa gens desapercebuda als centres 

educatius catalans que es bolquen amb l’alumnat 

a fer tot tipus d’activitats relacionades amb la 

tardor i els fruits que aquesta ens depara, amb la 

castanya com autèntica protagonista. 

A l’Escola Carrassumada també s’ha estat 

treballant internament la temàtica  de la tardor, 

des d’educació infantil fins a tota la primària amb 

fitxes, cançons, manualitats i altres tasques 

diferents. Això sí, amb el permís del ‘Halloween’ 

que sembla guanyar cada cop més protagonisme 

entre la societat en general. 
 

 

Amb el propòsit de conservar la tradició entre els més petits i petites i assegurar un seguiment de la 

celebració, per segon any consecutiu, membres de l’AMPA de l’Escola Carrassumada s’han encarregat de 

coure castanyes per a tots els i les alumnes del centre així com pels més menuts de la Llar d’Infants.  

Amb un gran castanyera metàl·lica instal·lada al mig de la zona d’esbarjo i delimitada amb tanques per evitar 

incidents amb els infants, s’han anat torrant castanyes que s’han repartit per classes.  

Una tradicional forma de coure aquests fruits de la tardor que els nens i les nenes han volgut contemplar amb 

la visita a l’improvisat punt de cocció amb les seves mestres. 

D’aquesta manera, alumnat i professat han pogut gaudir d'aquestes castanyes torrades a la forma tradicional 

per tal de poder celebrar la castanyada com toca. 
  

Agrair des d’aquest reportatge als membres de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes que han preparat 

aquesta activitat en benefici de la comunitat educativa torressenca. 

Alguns dels apol·lonis i apol·lònies torrant castanyes al carrer Barri Nou i venent-les al pont 

Torrant les castanyes al pati de l’Escola abans de repartir-les entre l’alumnat 
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TROBADA PER CREAR EL ‘PLA LOCAL DE JOVENTUT 2022-2025’ 
  

La nova tècnica de Joventut del Consell 

Comarcal del Segrià s’ha presentat a Torres 

de Segre per conèixer les necessitats i les 

inquietuds del jovent del poble. 
 

El Pla Local de Joventut, és una eina 

estratègica que contempla una subvenció 

econòmica anual destinada a l’organització 

d’activitats i cursos dirigits a joves. 
 

A la reunió hi han assistit membres de JAEC 

Torres de Segre i Agrupament Escolta 

Turribus -dos entitats actives que 

representen bona part d’aquest grup de 

població- i s’ha repassat quina és la realitat 

dels joves. 

Amb aquesta informació, la tècnica redactarà un Pla amb una proposta d’accions concretes, que 

posteriorment s’haurà d’aprovar al Ple Municipal i aplicar durant els pròxims anys. 
 

 

Olga Almacellas, regidora de Joventut, valora positivament la trobada: 

“La implicació del jovent en trobades com aquesta és molt important ja que ajuden a planificar millor les 

pròximes línies de treball i aporten idees que s’adapten també al seu interès i les seves necessitats”. 

 

TOT A PUNT PER LA SEGONA CURSA FAMILIAR D’ORIENTACIÓ  
 

La segona edició de la 

Cursa familiar d’orientació 

amb codis QR, impulsada 

des de la Regidoria 

d’Esports de l’Ajuntament, 

escalfa motors i tot està 

llest perquè el diumenge 6 

de novembre, les més de 

150 persones inscrites en 

12 equips diferents 

descobreixen les pistes que 

s’ubicaran a sobre el seu 

plànol. 

Detalls visuals i fotogràfics, 

espais històrics i referències antigues relacionades amb Torres de Segre componen un joc que es preveu d’allò 

més divertit i interessant. 

Aquests dies, des de la Comissió Esportiva, s’ha estat confeccionat tot el material necessari per fer l’esperada 

prova, entre altres els 12 mapes amb 10 punts cadascun, els diferents QR que enllacen amb una informació 

que ha de servir per resoldre l’enigma, etc. 

En síntesi, una jornada familiar que es preveu entretinguda i que pretén donar a conèixer més detalls de la 

vila de manera jugada i entretinguda. 

Una representació de joves torressencs amb la Tècnica de Joventut del Consell 

Codis QR amb els colors dels 12 equips i un mapa de Torres de Segre amb els punts a cercar 

https://www.facebook.com/JAECTorresDeSegre?__cft__%5b0%5d=AZUkmmtSs-DlKZmm-iJMJz4Smcpx-IOtD8A3re7NohO3yAqFrp98hMYrWgOjyOtts1Wo-DEc9IcqdqVy1Fv_rGG0myuGZ22ASvrzzZhqx2Gdpi8JFZLJkvntFaUScgppD73HWwr8tpYTpIHUKW3fJyIHmOvRGlEBOOmdyCC2sN2yi_5y2ZLr0qcZt3AIyv2gdHHnqrrYFDwDU2vPPoBrFO93&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/JAECTorresDeSegre?__cft__%5b0%5d=AZUkmmtSs-DlKZmm-iJMJz4Smcpx-IOtD8A3re7NohO3yAqFrp98hMYrWgOjyOtts1Wo-DEc9IcqdqVy1Fv_rGG0myuGZ22ASvrzzZhqx2Gdpi8JFZLJkvntFaUScgppD73HWwr8tpYTpIHUKW3fJyIHmOvRGlEBOOmdyCC2sN2yi_5y2ZLr0qcZt3AIyv2gdHHnqrrYFDwDU2vPPoBrFO93&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/aeturribus?__cft__%5b0%5d=AZUkmmtSs-DlKZmm-iJMJz4Smcpx-IOtD8A3re7NohO3yAqFrp98hMYrWgOjyOtts1Wo-DEc9IcqdqVy1Fv_rGG0myuGZ22ASvrzzZhqx2Gdpi8JFZLJkvntFaUScgppD73HWwr8tpYTpIHUKW3fJyIHmOvRGlEBOOmdyCC2sN2yi_5y2ZLr0qcZt3AIyv2gdHHnqrrYFDwDU2vPPoBrFO93&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/aeturribus?__cft__%5b0%5d=AZUkmmtSs-DlKZmm-iJMJz4Smcpx-IOtD8A3re7NohO3yAqFrp98hMYrWgOjyOtts1Wo-DEc9IcqdqVy1Fv_rGG0myuGZ22ASvrzzZhqx2Gdpi8JFZLJkvntFaUScgppD73HWwr8tpYTpIHUKW3fJyIHmOvRGlEBOOmdyCC2sN2yi_5y2ZLr0qcZt3AIyv2gdHHnqrrYFDwDU2vPPoBrFO93&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/olga.tds?__cft__%5b0%5d=AZUkmmtSs-DlKZmm-iJMJz4Smcpx-IOtD8A3re7NohO3yAqFrp98hMYrWgOjyOtts1Wo-DEc9IcqdqVy1Fv_rGG0myuGZ22ASvrzzZhqx2Gdpi8JFZLJkvntFaUScgppD73HWwr8tpYTpIHUKW3fJyIHmOvRGlEBOOmdyCC2sN2yi_5y2ZLr0qcZt3AIyv2gdHHnqrrYFDwDU2vPPoBrFO93&__tn__=-%5dK-R
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 VIOLÈNCIA DE GÈNERE A L’OCTUBRE 
  

El Ministeri D’Igualtat condemna un nou assassinat per violència de 

gènere a la província d’Alacant. Es tracta d’una dona de 27 anys 

assassinada, presumptament, per la seva parella, un home de 29 anys 

que està ferit crític després de caure des del cinquè pis on vivien, el 

passat 23 d’octubre. La víctima no tenia filles ni fills i no hi havia 

denúncies prèvies per violència contra el presumpte agressor. 
 

Amb la confirmació d’aquest cas, el nombre de dones assassinades 

per violència de gènere a l’Estat espanyol puja a 35 l’any 2022 i a 

1.165 des del 2003, quan es van iniciar a recopilar dades. 

 
 

MATEIXA DINÀMICA DELS DARRERS MESOS I TEMPERATURES GENEROSES PER L’ÈPOCA 
 

La dinàmica viscuda al llarg del mes d’octubre sembla 

un símil idèntic al que ens van deixar els mesos 

anteriors. Segueix l’escassetat de pluja malgrat trobar-

nos en una de les estacions de l’any teòricament més 

plujoses i les temperatures durant el dia són més 

càlides del que es podrien considerar normals, amb 

valors que han fregat els 30 graus positius i mínimes 

que no han baixat dels deu, tret d’una ocasió. 

Només el pas d’un front -avui denominat ‘gota freda’-, 

el dijous dia 20, ha desdibuixat la línia contínua i sense 

variacions que han traçat els trenta-un dies d’octubre 

amb un temps en general estable i sense massa emocions, més enllà dels ‘estiuets’ que es van succeint.  

Així doncs, dos dies de pluja que deixen l’únic registre d’aigua d’aquest mes amb 19,5 mm de precipitació, 

fins i tot un pèl menys que l’acumulat durant el setembre. Tot plegat, misèria i companyia. 

La mitjana de temperatura màxima ha estat de 26,02 graus -més de dos graus menys que l’anterior període- 

i una mitjana de temperatura mínima de 13,5 graus -gairebé tres punts inferior al seu antecessor-.  
 

 

 

 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA «OCTUBRE 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 

01/10/22 25,0°C 8,4°C 0 mm 12/10/22 25,3°C 12,8°C 0 mm 23/10/22 22,9°C 16,3°C 0 mm 

02/10/22 29,7°C 10,3°C 0 mm 13/10/22 25,6°C 12,7°C 0 mm 24/10/22 22,8°C 15,6°C 0 mm 

03/10/22 27,4°C 11,8°C 0 mm 14/10/22 28,0°C 15,7°C 0 mm 25/10/22 25,6°C 14,1°C 0 mm 

04/10/22 27,4°C 12,4°C 0 mm 15/10/22 29,2°C 12,0°C 0 mm 26/10/22 25,4°C 14,7°C 0 mm 

05/10/22 27,8°C 11,8°C 0 mm 16/10/22 28,5°C 15,0°C 0 mm 27/10/22 30,0°C 13,7°C 0 mm 

06/10/22 26,3°C 12,5°C 0 mm 17/10/22 28,3°C 17,3°C 0 mm 28/10/22 26,9°C 15,0°C 0 mm 

07/10/22 23,6°C 15,6°C 0 mm 18/10/22 29,1°C 14,7°C 0 mm 29/10/22 26,1°C 10,3°C 0 mm 

08/10/22 25,2°C 14,6°C 0 mm 19/10/22 27,3°C 15,7°C 0.2 m 30/10/22 24,6°C 11,1°C 0 mm 

09/10/22 26,9°C 12,7°C 0 mm 20/10/22 21,3°C 16,2°C 16.2 mm 31/10/22 25,8°C 10,6°C 3 mm 

10/10/22 24,2°C 13,2°C 0 mm 21/10/22 22,0°C 15,6°C 0.1 mm  

11/10/22 24,1°C 14,4°C 0 mm 22/10/22 24,4°C 14,4°C 0 mm 
 

Temperatura màxima mitjana (mes): 26,02°C                                    Temperatura mínima mitjana (mes): 13,5°C  
         

Total precipitació acumulada (mes): 19,5 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 
 

 

Dues imatges de l’únic dia de pluja d’octubre d’en Quim Estadella 
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UN MURAL A L’ALÇADA D’UN NOU ESPAI DE LLEURE I D’ESPORT A LA VILA 
 

No hi ha dubte que totes les mirades aquest mes de 

novembre han estat centrades en el mural de grans 

dimensions que s’ha pintat vora la nova pista esportiva. 

Anteriorment, ja es va desvelar que la intenció de 

l’Ajuntament era donar un toc especial al nou equipament 

municipal i la manera de fer-ho era donant color i alegria 

en un espai de trobada per a, sobretot, infants i joves. El 

que no s’havia explicat, la gran sorpresa, és que l’autora del 

mural seria una de les artistes del moment, la lleidatana 

Lily Brick, una talentosa artista creativa que ja és una 

autèntica referència en el món del ‘street art’.  
 

La Mireia, el seu nom de naixement que amaga sota 

l’artístic, ja no és una creativa emergent, sinó que tot i la 

seva joventut, 32 anys, ja ha recorregut mig món per 

plasmar les seves idees al carrer. Podeu trobar obres seves 

en molts municipis lleidatans, en altres poblacions 

catalanes com Reus o L’Hospitalet de Llobregat, també per 

Espanya -Santiago de Compostela, Linares o Benicarló-, i 

també en ciutats internacionals com París, Göteborg, 

Hannover o Bombay. El seu últim viatge han sigut els Estats 

Units. I d'aquí cap a Torres de Segre.  
 

 

Sens dubte la seva contractació és un encert. El mural és 

ple de color, té a infants, natura, esport i cultura com a 

protagonistes i ha despertat curiositat des de la primera 

pinzellada. Aquesta composició no està feta aleatòriament 

sinó que abans l’artista lleidatana va venir al municipi a 

preguntar i poder-se inspirar per confeccionar la proposta 

final. El mural representa uns nens que estan jugant al riu 

-de fons es poden entreveure les pilastres del nostre pont, 

una pràctica que antigament era comuna entre els infants 

de Torres. També incorpora una pilota com a element de 

joc universal així com el llibre de ‘Panoràmica Històrica’, 

un clàssic de la història torressenca. Tot plegat, entrelligat 

al lloc on s’ha ubicat la pintura, la nova pista esportiva 

propera a instal·lacions municipals on infants, esport, 

cultura i educació són uns elements ben característics. 
 

La Lily ha estat nou jornades elaborant una obra d’art que 

ha requerit molta habilitat i concentració, ja que hi ha força 

quantitat de detalls. El talent i l’amor que l’artista hi ha 

dedicat ha estat la clau en el bonic resultat final. 
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Inici del mural, la Lily amb l’alcalde, Joan Carles Miró 

Els primers traços de l’artista són unes marques de referència 

Amb els dies, el mural ha anat agafant forma i descobrint el seu dibuix 

Moment de la signatura, sinònim de la bona feina acabada 
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Aquests dies els veïns i les veïnes han pogut observar 

l’evolució del mural, des dels primers petits dibuixos que 

desconcertaven a la gent, fins als últims traços per rematar 

l’obra. Durant aquest temps l’artista ha rebut també visites 

especials com els nens i les nenes de l’escola o la gent gran 

que viu a la residència del nostre poble.  

Ara el mural ja està finalitzat. Sabem que encanta, i és per 

això, encara amb més motiu, demanem que cuidem i 

gaudim l’espai a parts iguals. Espais com aquests eren 

necessaris a Torres de Segre i ara el que necessitem és 

conservar-los durant molts anys. 
 

Lily Brick, com ha estat pintar a Torres de Segre? 
 

“Pintar al costat d’una escola sempre dona molta 

vida. A Torres de Segre encara ha sigut més bonic 

perquè he estat acompanyada de la meva gossa, 

la Pipa, i cada dia els infants us heu interessat pel 

mural, per ella i per mi. Hem rebut molta estima 

i, a més, m’emporto molts dibuixos de record. 

El poble ha respectat la meva feina, es notava que 

em coneixíeu i m’heu fet sentir còmoda deixant-

me treballar. Les facilitats que he rebut han estat 

més de les necessàries i el tracte ha sigut molt bo. 

Estic realment contenta per l’experiència i he 

gaudit molt pintant”. 
 

 

Lily Brick 

L’artista ha rebut la visita d’infants i gent gran de la Residència 

QR Vídeo resum 

mural finalitzat 
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MÉS NOVETATS EN LES ALTRES OBRES PRINCIPALS 
 

Un mes més, continuem informant de la situació i la realitat de les principals obres municipals que actualment 

estan en execució a Torres de Segre.  
 

Periòdicament, a través dels canals de comunicació de l’Ajuntament, com la revista el Pregoner de Torres o 

les xarxes socials Instagram i Facebook, ja s’exposa als veïns i les veïnes les novetats més importants a mesura 

que avancen els treballs. Tot i això, arran de la recent publicació de desinformacions i notícies errònies sobre 

aquest tema, aquest octubre es va creure convenient entregar a les cases una circular que explicava amb més 

detall la informació oficial actualitzada d’aquell moment. 
 

EDIFICI DEL CENTRE CÍVIC 
 

L’obra del nou Centre Cívic va avançant i les instal·lacions 

de llum i climatització s’han completat a tot l’edifici.  
 

Pel que fa a la planta baixa s’està acabant de col·locar el 

‘pladur’ a parets i sostres i s’estan segellant per pintar-ho 

definitivament.  

En canvi, a la primera planta s’està aplicant la primera capa 

de pintura i es comença a col·locar el paviment i a 

enrajolar els banys. Es pretén conservar la barana original 

de fusta de l’escala, per això s'està fent proves per sanejar-

la i recuperar-la, ja que actualment té un mal estat. Tant de 

bo es pugui recuperar, seria un element icònic de l’edifici 

que continuaria estant present i que moltes generacions 

d’estudiants del nostre poble encara recorden. 

En els pròxims dies es preveu començar amb la 

rehabilitació de la façana de l’edifici (repicat, sanejament, 

neteja de la pedra, arrebossat i pintat) i iniciar la col·locació 

dels tancaments d’alumini (finestres). Recordem que aquests treballs recentment s’ha pogut licitar 

públicament per un import de 113.040€: es van presentar ofertes de tres empreses i l’adjudicatària ha estat 

Artea Mediambient SL. 

CRUÏLLA DEL CARRER VALL 
 

En aquest punt s’està completant la canalització de les 

connexions d’electricitat que circulen a la zona i el 

transport del quadre de llum. Amb l’imprevist sorgit a 

terra, s’ha aprofitat per a modernitzar aquesta part de la 

xarxa, ja que era obsoleta. Un cop finalitzi la canalització 

soterrada de la llum, es començarà a executar la 

construcció de la vorera i les obres d'urbanització 

necessàries per habilitar la circulació segura al carrer: 

inicialment als vianants i posteriorment als vehicles. 

La nova vorera envoltarà tot l'edifici i serà el primer pas 

per a reurbanitzar l’encreuament dels carrers Vall, 

Sinogues, Raval del Pont i Joan Miró. El projecte que ja s’està treballant i previst a mig termini és connectar 

l’actual calçada de vianants de la plaça Catalunya, església i Ajuntament amb el Centre Cívic, la Plaça Lluís 

Pelegrí i el Consultori Mèdic, creant una gran zona on les persones tinguin prioritat sobre els vehicles.  
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PAVELLÓ POLIESPORTIU 
 

En aquest equipament s’ha instal·lat tota la il·luminació nova amb tecnologia LED, que substitueix l’anterior 

halògena. També s’ha col·locat un nou quadre de control per encendre i apagar la instal·lació. Els nous focus 

consumeixen menys energia, ofereixen més llum, tenen una temperatura de color neutra i generaran menys 

avaries. Finalment, també s’han posat les noves plaques aïllants al sostre, que substitueixen les antigues, 

moltes deteriorades i en mal estat. En aquesta ocasió canvien de color, són de color gris i donen a l’espai un 

punt més modern. 

 

CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

Aquí s’han reformat els serveis (lavabo), incorporant un nou lavabo, sanitari, llum i enrajolat per a oferir més 

comoditat durant les visites. També s’ha adaptat per a persones amb discapacitat. També s’ha condicionat un 

magatzem per guardar-hi diferents eines i materials. 

Aquestes millores han estat enllestides per l’1 de novembre (Tots Sants), dia en què s’ha fet una petita 

inauguració i presentació de la nova part ampliada del cementiri.  

En darrer terme, s’ha estrenat nova vegetació, ja que s’han col·locat plantes per augmentar les zones verdes. 

 

PLAÇA DEL CARRER DEL BOU 
 

 

Després d’haver netejat, construït un mur més de més alçada i arrebossat les parets de la plaça, aquests dies 

s’ha pintat el mur amb pintura de color gris. L’actuació s’ha completat just abans de l’estrena de l’espectacle 

teatral “De dones sàvies a bruixes heretges”, així ha quedat més ben integrat en l’atrezzo i, de passada, l’espai 

ja quedarà més embellit. Una notícia que podreu veure ampliada en l’apartat ‘Actuacions’. 

 

Christian Aranda 
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FEINES DE NETEJA DIVERSES AL MUNICIPI 
 

Una de les tasques més habituals i que es desenvolupa cada mes de l’any és la neteja dels diferents espais 

de la població. Una feina que en moltes ocasions passa desapercebuda a ulls de la gent perquè l’espai net 

torna a embrutar-se amb facilitat. Recollida de deixalles tirades sobre la via pública i la neteja de les herbes 

adventícies, amb el tractament corresponent per retardar el seu creixement, són accions recurrents que cal 

donar el seu valor i que haurien d’anar acompanyades també del respecte de no embrutar de tots els que 

som usuaris i usuàries dels espais del nostre municipi. 
 

En aquest sentit, aquest octubre s’han continuat fent feines d’aquest tipus, tot netejant les diferents illes de 

contenidors, els terrenys que s’habiliten com a pàrquing al cementiri i tanatori municipal així com espais i 

carrers interiors, tot reposant les bosses d’escombraries de les papereres que hi ha repartides per tot el 

poble, o condicionant la zona de pícnic d’Utxesa, entre altres llocs. 

 

PREPARATIUS AL CEMENTIRI PER LA CELEBRACIÓ DE TOT SANTS  
 

A les portes de la celebració de la castanyada i de Tot Sants, 

la brigada municipal s’ha encarregat de la preparació de les 

diferents zones que s’utilitzen per a celebrar aquesta festa 

que forma part indispensable de la nostra tradició popular. 

Per una banda, s’ha condicionat el cementiri municipal per a 

garantir les millors condicions d’unes instal·lacions que, el 

primer de novembre, han rebut la visita de molts veïns i 

veïnes, familiars i amics que han anat a venerar els seus 

estimats difunts. S’han fet actuacions de neteja i manteniment 

i tasques de jardineria de l’arbrat i dels espais verds. 
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La zona enjardinada del cementiri municipal 

Algunes de les actuacions efectuades aquests dies en clau de neteja i manteniment. Una feina habitual i molt necessària que cal valorar 
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ADEQUACIÓ DE L’ESPAI DE LA PLAÇA DEL BOU 
 

Durant uns quants dies, els membres de la brigada municipal han 

estat treballant a l’espai de la Plaça del carrer del Bou per donar-li 

una imatge renovada i en les condicions que es mereix. 

Aprofitant els preparatius d’aquest indret per l’escenografia de la 

representació teatral ‘De dones sàvies a bruixes heretges’, s’han 

efectuat un seguit d’actuacions necessàries que han consistit en el 

sanejament i pintat de totes les parets de la plaça que es trobaven 

brutes i plenes de pintades fruit d’actes vandàlics diversos, la 

reposició de la terra, la reparació del petit mur de l’entrada que es 

trobava en mal estat i la neteja de tot l’espai, entre altres. 

Unes actuacions que han canviat totalment la cara d’aquest espai 

del municipi que es troba ‘amagat’ i que sol ser un punt on el 

vandalisme està a l’ordre del dia. De fet, aquest fou un dels motius 

pels quals el Consistori va haver d’instal·lar també una càmera de 

seguretat amb gravació. 
 

 

És per aquest motiu, aprofitant l’esforç i les hores de treball que s’hi han dedicat aquests dies, que des 

d’aquest punt de la revista, fem una crida generalitzada per vetllar que es respecti i es pugui conservar 

per molt de temps aquest bonic indret en l’estat que està actualment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintant les parets de la Plaça del Bou, 

amb una nova màquina de pintura a pressió 

Imatges que mostren l’abans i el després d’aquesta actuació que complementa les tasques que s’hi van dur a terme fa uns mesos d’arrebossar i pujar les parets 

que delimiten aquest espai de Torres de Segre, ubicat dins el casc antic del municipi i on, antigament, hi havia un convent de monges. 
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REPARACIONS DE BANCS I SENYALS DE LA VIA PÚBLICA 
 

Per un costat, s’han reparat alguns bancs de diversos indrets que presentaven alguna fusta trencada i 

podien suposar cert perill per als usuaris i usuàries dels mateixos. En aquest cas, alguns dels seients 

restablerts han estat els del carrer Vinyes de Dalt i del Passeig del Segre. Una tasca que s’anirà ampliant a 

altres bancs de la població que es detectin amb alguna anomalia similar. 
 

Per altra banda, també s’han arreglat diversos senyals de circulació que es trobaven en mal estat o 

literalment trencades per algun cop o impacte de vehicles. En aquest sentit, alguna d’elles s’ha hagut de 

soldar el pal metàl·lic que la subjectava o bé acollar-la de nou a la paret on estava instal·lada. 

 

SUBSTITUCIÓ DELS VIDRES TRENCATS DEL MOLÍ 
 

Des de fa un temps, a l’edifici del Molí hi havia dos vidres trencats per forts impactes a causa de l’incivisme 

d’algunes persones.  

Corresponien als vidres dels serveis que donen a la part del salt d’aigua. Els vidres trencats poden ocasionar 

problemes a usuaris i a treballadors, el fet de reparar-los té unes despeses, en aquest cas públiques, però 

volem fer èmfasi que fer malbé qualsevol tipus de bé, ja sigui públic com privat, és una acciona que 

directament ens perjudica a tothom. 

Aquests dies s’ha procedit a substituir-los i avui ja estan reparats, tot esperant que puguin conservar-se 

durant molts anys, gràcies a la col·laboració de tothom per gaudir d’aquest espai que ha de resultar un lloc 

d’orgull i d’estima pels vilatans ja que integra una part important de la història de la vila. 

Imatges de la reparació d’algun dels bancs i de les senyals malmeses que s’han restablert 

Imatges dels vidres trencats fruit del vandalisme i de la reparació dels mateixos 
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PREPARATIUS PER A LA VENDA DE CASTANYES DE LES APOL·LÒNIES  
 

Per un altre costat, també s’ha preparat l’espai al carrer 

Barri Nou, on els i les joves que celebren les Apol·lònies, 

han muntat una paradeta de venda de castanyes durant 

uns dies.  

Amb un tancat fet amb ‘palots’ i una castanyera feta amb 

un bidó de ferro adaptada per l’ocasió, han torrat les 

castanyes i les han venut a un preu simbòlic als veïns i a les 

veïnes, tant al mateix lloc, a l’entrada de la vila a la zona 

del pont o fent diferents comandes a domicili. 

Per instal·lar aquest punt de cocció i venda de castanyes, 

membres de la brigada han hagut de desplaçar, 

provisionalment, l’illa de contenidors existent en aquest 

espai fins a la més propera del carrer Saladà. Un moviment 

que s’ha restablert un cop finalitzada la paradeta. 

 

ALTRES ACTUACIONS REALITZADES 
 

A més a més de les actuacions descrites en les pàgines anteriors, n’hi han hagut 

d’altres que s’han fet i que expliquem en format més breu, d’entre les quals 

destaquem: 
 

• Reparacions diverses de fuites d’aigua. Aquests dies s’ha hagut d’actuar en 

diverses fuites d’aigua que s’han detectat al poble.  

En un cas, la tasca ha consistit a reparar el tub de reg de l’arbrat que hi ha 

a la zona de pícnic de davant les piscines municipals. 

També s’ha procedit a solucionar una important avaria en el 

subministrament d’aigua potable del municipi que s’ha produït al carrer Pau 

Casals i que ha precisat el tall d’aigua durant unes hores. 

Per últim, una altra fuita d’aigua aquest cop a la part superior del camp de 

futbol ha necessitat l’ajuda d’una excavadora per fer l’obertura i el posterior 

tancament, un cop resolt el problema. 

En tots els casos, la substitució de la part afectada per un tram nou i el 

restabliment de la part afectada ha conclòs satisfactòriament l’actuació. 
 

 

 

 

 

• Substitució del passamà de la Sala Tatami. S’ha reparat l’escuma de la 

barana lateral que hi ha al llarg de la coneguda com a ‘Sala Tatami’ de la 

Plaça Catalunya, que serveix entre altres coses per efectuar estiraments. En 

aquesta ocasió, s’ha canviat el material deteriorat per un de nou.  
 

 

 

 

 

• Reposició de la tanca de fusta del parc infantil. S’ha arreglat el tram de la 

tanca de fusta del parc infantil del Passeig del Segre que feia uns dies que 

havia estat trencada per un vehicle.  

Després de retirar les fustes trencades i reparar els suports malmesos per 

l’impacte, s’ha afegit un nou tram de tanca que garanteix la seguretat als 

usuaris i usuàries d’aquest espai, sobretot la dels més menuts.  
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CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE DE FUTBOL  (Equip Amateur) 
 

 

Jornada 1 (02-10-2022)  
 
 

       CLASSIFICACIÓ (Lliga 4ª Divisió catalana - Grup 21 Lleida) 

ALFÈS C.E. 1 - 2 C.E. TORRES  

 Jornada 2 (08-10-2022)  

C.E. TORRES 1 - 2 PINYANA F.C. 

 Jornada 3 (15-10-2022)  

LINYOLA C.F. ‘B’ 1 - 2 C.E. TORRES 

 Jornada 4 (22-10-2022)  

C.E. TORRES 3 - 2 MIRALCAMP 

 Jornada 5 (29-10-2022)  
 

CERVERA ‘B’ 1 - 2 C.E. TORRES 
 
 
 

Golejadors   Proper partit – Jornada 6 
   

  
 
 

C.E. TORRES RIBERA ONDARA F.C. 

06/11/2022  16:00H  municipal Torres de Segre 
 

 
 
 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Amateur) 
 
 

 

Jornada 1 (14-10-2022)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Catalana – Grup 9 Lleida) 

AGRAMUNT 1 - 1 C.E. TORRES  
 

 Jornada 2 (21-10-2022)  

CERVERA 3 - 2 C.E. TORRES 
 

Jornada 3 (29-10-2022)  

JUNEDA F.S. 1 - 3 C.E. TORRES 

 Jornada 4 (04-11-2022)  

 P. ANGLESOLA -   C.E. TORRES 
 
 

Golejadors  Proper partit – Jornada 4 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 PALAU D’ANGLESOLA C.E. TORRES DE SEGRE 

 06/11/2022       12:00H     pavelló Anglesola 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips de futbol i futbol sala  
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Golejadors 

 

Proper partit – Jornada 4 

 
 

 

 

ANGLESOLA C.F.S. C.E. TORRES INFANTIL 
 

05/11/2022      16:00H     pavelló Anglesola 
 

 

Destaquem.. .  
 

 

 

L’equip amateur de futbol camp completa un excel·lent inici de competició i se situa tercer 

empat a punts amb el primer i segon del Grup 21 de Lleida de la 4a Divisió Catalana. 
 

Per contra, l’equip cadet de futbol sala compta els partits per derrota i tanca la classificació del 

Grup 9 de Lleida de la 2a Divisió Cadet. Esperem que canviï ben aviat la dinàmica negativa. 
 

Primeres victòries, als respectius campionats, dels equips sènior i infantil de futbol sala. El 

primer, estrenant categoria i el segon després d’una derrota per la mínima en la 2a jornada. 

 
 

 

 

 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Cadet)  

 
 

Jornada 1 (15-10-2022)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Cadet – Grup 9 Lleida) 

 PB. SOLSONA ‘B’  4 - 0  C.E.T. CADET  

 Jornada 2 (23-10-2022)  

ALCOLETGE ‘B’ 5 - 1  C.E.T. CADET 

 Jornada 3 (29-10-2022)  

BALAGUER V. 5 - 2  C.E.T. CADET 

 Jornada 4 (05-11-2022)  

C.E.T. CADET DESCANSA 
 
 

 

 

Golejadors 

 

Proper partit – Jornada 5 

  

 
 

 
 
 

 

C.E. TORRES FS CADET    C.F.S. TÀRREGA ‘B’ 

 

   12/11/2022      13:00H     pavelló Torres de Segre 
 
 
 

 
 

 

 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Infantil) 

 

 

Jornada 1 (15-10-2022) 

  

      CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Infantil –  Grup 9 Lleida) 

C.E.T. INFANTIL DESCANSA 

 

 
 

Jornada 2 (23-10-2022) 

  

FS SOLSONA ‘B’ 3 - 2  C.E.T. INFANTIL 

 

Jornada 3 (30-10-2022) 

 

ALMACELLES ‘B’    0 - 2 C.E.T. INFANTIL 

 

Jornada 4 (05-11-2022) 

 

ANGLESOLA -  C.E.T. INFANTIL 
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LA FOTOGRAFIA DEL MES 

Característiques  

de la fotografia 
 

FOCAL: 215 

EXPO: 1/500 

ISO: 80 
 

 

 

“MALLERENGA  BLAVA. Ocell petit d’uns 11 
centímetres de longitud. Pit i ventre de color groc, 
amb ales blaves, cap blau, galtes blanques i franja 
ocular negra. El cap blau i la manca de corbata el 
distingeixen de la Mallerenga carbonera. El seu 
comportament es inquiet”. 
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Cap a la dècada de 1990 i durant els estius, el Cos de 

Mossos d’Esquadra va iniciar un dispositiu especial de 

patrullatge per les poblacions del Baix Segre, per donar 

seguretat a la collita de la fruita.  

Eren campanyes molt complicades perquè, als municipis, 

arribava un important contingent de persones foranes a la 

recerca de treball, moltes d’elles sense domicili i sense tenir 

assegurada la feina.  

La contractació d’aquests jornalers de temporada no 

estava reglada i, molt d’ells, si no eren llogats, rondaven 

per carrers i places, dormint al ras o en alguna cabana del 

terme dels pobles. També els que trobaven feina, en més 

d’una ocasió, acabaven el dia gastant-se part del jornal als 

bars i el consum excessiu d’alcohol provocava algun 

aldarull que trasbalsava la convivència veïnal.  

Les patrulles dels mossos responíem als requeriments 

“amb una sabata i una espardenya”, per les condicions 

precàries de no comptar amb un sistema de 

telecomunicacions bàsic i el fet de no disposar de la 

informació sobre antecedents de persones i titularitat de 

vehicles. Qualsevol identificació l’havíem de sol·licitar al 

Cos Nacional de Policial i a la Guàrdia Civil (la Policia de la 

Generalitat - Mossos d'esquadra va assumir la 

competència del Trànsit a la demarcació de Lleida l’1 de 

maig de 1999). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquells anys, com a mossa de Seguretat Ciutadana al Baix 

Segre, recordo particularment una dona al poble de Torres 

de Segre. Era la Pilar Marsellés Ballesté, la vigilant 

municipal que, des del minut zero de la relació laboral i 

personal amb els mossos, ens va donar total suport i ens va 

facilitar la feina, pel coneixement que tenia del seu 

municipi. 

Amb els pas dels anys puc afirmar que el caràcter afable de 

la Pilar continua intacte, així com la seua professionalitat, 

bon tracte i positivitat; tot plegat, per a ella, sembla que no 

passi el temps. 

La Pilar ha estat una autèntica dona pionera en l’àmbit de 

la Seguretat Pública a la comarca del Segrià i es mereix tot 

el reconeixement del Cos de Mossos d’Esquadra. 

Li agraeixo molt que hagi acceptat de respondre a aquesta 

entrevista, agraïment que faig extensiu, al Sr. Joan Carles 

Miró i Puigvecino -alcalde de Torres de Segre- i a la Sra. 

Pepita Ruestes Piñol -regidora de Cultura de l’Ajuntament-.  

 

Inspectora M. Antònia Bardina Arqué 
Cap de Policia Comunitària / Oficina de Relacions amb la Comunitat del Segrià 
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“Compensa molt quan pots ajudar a la gent” 
 

 
 

 

Va néixer el 5 de novembre de l’any 

1959 a Lleida, per tant, té 63 anys.  

Filla del Josep Marsellés Gort i de la 

Palmira Ballesté Jové. Té dos 

germans més petits que són la Dolors 

i el Gerard. 

La gran afició de la Pilar és viatjar per 

tot el món perquè li agrada molt. De 

fet, són molts els països que ja ha 

tingut ocasió de conèixer. 

També li agrada molt el cinema i la 

lectura, tot i que aquesta última ara 

no la practica tant com abans. 

 

 
 

 
 

-vigilant municipal Torres de Segre- 

A continuació reproduïm l’entrevista que la inspectora M. 

Antònia Bardina li va fer a la Pilar Marsellés i que es va 

publicar fa uns mesos a la Intranet del Cos de Mossos 

d’Esquadra, per donar valor als anys de servei de la Pilar 

envers els ciutadans i ciutadanes de Torres de Segre. 
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 Qui és la Pilar Marsellés Ballesté?  

Soc la vigilant municipal de Torres de Segre, poble on 

vaig néixer i on he treballat tota la meva vida.  

Vigilant de professió i viatgera de vocació. 
 

 Pilar, quin seria el principal tret del teu caràcter? 

Soc molt extravertida, molt familiar i amiga dels meus 

amics. Diria que el tret més significatiu del meu 

caràcter, és que en tinc i molt fort, cosa que m’ajuda 

a la feina perquè, a vegades, hi ha situacions una mica 

complicades a les quals he d’enfrontar-me. 

 

Quin any vas accedir al lloc de treball de vigilant 

municipal de Torres de Segre? 

Va ser al 5 de juliol de 1989, per oposició. En aquells 

moments del lloc que vaig ocupar se’n deia “Auxiliar 

de Policia Local” (és el diploma que em van donar en 

acabar les proves). 
 

Quants aspirants us vàreu presentar a l’oposició 

per accedir? A part de tu, es va presentar alguna 

altra dona? 

Ens vàrem presentar quatre persones, tres homes i jo. 

Com anècdota t’explicaré que, el que va ser el 

president del jurat, quan ja havíem acabat els 

exàmens, li va dir a qui era l’alcalde en aquells 

moments que  jo havia assolit la millor puntuació però 

que, si volia que quedes un home, es podia fer una 

mica de “trampa”, canviar les notes i afavorir un dels 

nois que es van presentar.  

L’alcalde s’hi va negar i li va dir que no, que si havia 

passat els exàmens una dona, una dona es quedava. 
 

Quina va ser la reacció de la gent de Torres pel fet 

que una dona guanyés l’oposició? 

Jo crec que la gent ho van acceptar bé ja que, en 

aquells temps, jo també participava molt activament 

en moltes de les activitats del municipi, com ara 

formar part de l’Ateneu Republicà, de la comissió de 

Cultura, entre altres. 
 

Quan vas accedir, hi havia algun o alguna vigilant 

més al poble? 

Sí, de fet jo vaig ocupar el lloc del vigilant que hi havia, 

ja que es va jubilar.  

 
 

Actualment sou dos vigilants. Des de quan s’ha 

incorporat aquest company? 

Al llarg dels anys la feina ha anat augmentant, 

sobretot als estius durant la campanya de la fruita. Era 

del tot necessari cobrir totes les hores del dia; per 

això, l’any 2018, l’Ajuntament va decidir ampliar la 

plantilla a dues places.  

Des d’aleshores he tingut dos companys de feina, el 

Xavier Campisto (que va opositar a la Policia Local de 

Tàrrega) i, actualment treballo amb el Jordi Extremera. 
 

Heu rebut o rebeu alguna formació específica per 

actualitzar els vostres coneixements com a 

vigilants municipals?  

En cas negatiu, creus que seria positiu de dur a 

terme aquesta formació? 

Sí, al llarg dels anys, he anat fent cursos aplicables a la 

meva feina. L’any 2009, vaig tenir la possibilitat d’anar 

a fer un curs a l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya. El llavors alcalde m’ho va oferir per a anar-

hi, vaig dir que sí i vaig fer el curs.  

I sí, considero que si no es rebés formació, seria del tot 

bàsic i positiu poder accedir-hi. 
 

Com és el poble de Torres de Segre i la seva gent? 

El poble és bastant tranquil, tot i que sempre surten 

coses, la feina augmenta, sobretot a l’estiu, amb 

l’increment de gent que ve a treballar a la campanya 

de la fruita. 

El fet de que jo sigui del poble i tingui la feina al mateix 

lloc és un avantatge i també un inconvenient. 

Avantatge és que conec a tothom i tothom em coneix 

a mi, i l’inconvenient és que t’has d’enfrontar a algun 

d’ells quan no compleixen les ordenances municipals 

o de trànsit, per exemple. Quant a la seva gent, hi ha 

de tot, com a tot arreu. 
 

Com és el dia a dia de feina dels vigilants? 

Cal dir que ha canviat moltíssim des que vaig accedir 

al lloc de treball.  

Al començament poca feina de vigilant; actualment 

tenim molta activitat, sobretot de trànsit i també de 

”policia“; tot i ser un poble petit sempre surten casos; 

també perquè ha canviat la tipologia dels delictes. 
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Quina tasca o tasques municipals són de més bon 

fer i quina o quines les més complicades? 

Les més senzilles són aquelles que no comporten 

rigidesa i les més complicades totes les que depenen 

de la manca de civisme de la gent i de l’incompliment 

de la normativa. 
 

A l’estiu, amb la campanya de la fruita, la població 

augmenta en arribar collidors forans. Com és la 

vostra tasca? Com que arriben gent d’arreu, que 

tenen altres costums, intentem que entenguin el que 

es pot fer i el que no. Sobretot en el tema del trànsit i 

de convivència amb els veïns, principalment. 
 

Quines característiques destacaries quant al 

tracte dels vigilants amb aquestes persones 

temporeres? Intentem ajudar-los en tot allò que 

no entenen o no saben, tot i que, molts cops, aquesta 

tasca es veu dificultada per la barrera de l’idioma, i la 

insistència d’alguns d’ells a seguir fent el mateix que 

farien al seu país, amb comportaments i actituds que 

són contraris a la nostra normativa.  
 

Amb els anys han canviat les característiques 

d’aquestes persones temporeres? 

Sí, i molt; en els primers anys venien molt homes sols, 

i ara venen moltíssimes famílies senceres. No cal ni dir 

que provinents d’altres països; aquesta diferència de 

cultures, idiomes, maneres de fer i viure, es nota molt 

i, moltes vegades complica la convivència. En la 

darrera revisió de l’Ajuntament, hi havia 

empadronades a Torres de Segre persones de trenta 

nacionalitats diferents. 
 

Suposem que has viscut moltes anècdotes 

d’aquests anys com a vigilant municipal, oi?  

La veritat és que sí. Penses que, en ser un poble petit, 

no pot passar res, però vulguis que no trenta-tres 

anys donen per a moltes anècdotes i vivències. 

Recordo un dia que, en sortir de l’Ajuntament, vaig 

veure un cotxe aturat al qual van pujar dos homes; el 

que em va cridar l’atenció va ser que un va pujar 

davant i l’altre al darrere; vaig agafar la matrícula del 

vehicle i, al cap d’uns vint minuts, va córrer la veu que 

havien atracat l’oficina d’una entitat bancària. Vaig 

passar la matrícula a la policia i els van enxampar als 

voltants de Fraga (Osca). 

Has notat que, amb els anys, hagi evolucionat la 

percepció de la gent vers la vostra tasca i, 

sobretot, quant a l’accés de les dones a funcions 

que, tradicionalment, són ocupades per homes? 

Sí, perquè ara la nostra tasca es veu més com un ajut  

o suport i la població ens requereix per molts i variats 

motius assistencials que no tots són de caire policial 

estricte, sinó de temes de convivència entre veïns. 

Quan jo vaig començar, la majoria de llocs d’aquesta 

professió estaven ocupats per homes; avui dia, tant en 

els cossos policials com en general en altres oficis, s’ha 

incrementat, i molt, la presència de les dones. 
 

Quins consells donaries a algú que vulgui accedir a 

la professió de vigilant municipal? 

Primer li diria que has de ser absolutament imparcial, 

no deixar-te influir pels lligams que tens amb els veïns; 

tindre molta paciència, però també fermesa i autoritat 

per a fer complir la llei.  

Un consell, sigui la professió que sigui, que lluitis pel 

que t’agrada fer. En concret, quant a la professió de 

vigilant, aconsellaria que, si es pot, es miri de 

promocionar a un altre cos, ja sigui Policia Local o 

Mossos d’Esquadra, perquè aquesta professió de 

vigilant penso que no està prou valorada per tot el 

treball que comporta. A vegades, en molts llocs, som 

com una policia ‘low cost’, amb la diferència que no 

tenim la formació adequada i els sous són més baixos. 

Sent positiva, és veritat que compensa molt quan pots 

ajudar la gent en qualsevol de les situacions que sigui. 

Gràcies als Mossos per aquesta entrevista que 

possibilita de donar a conèixer la meva professió de 

vigilant municipal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Pilar Marsellés Ballesté 

La Pilar Marsellés amb la inspectora Antònia Bardina 



 
 

 
42 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’OCTUBRE – Novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

         ANTIGUES BOTIGUES I NEGOCIS DE TORRES DE SEGRE -18ª PART- 
 

 

 

 
 

LES CASETES  -tercera part-  
 

 

 

Encetem una tercera entrega dels negocis antics que al seu dia es van ubicar en aquesta zona del municipi 

coneguda amb el nom de ‘Les Casetes’. Un espai que sorprenentment ens ha posat al descobert 

establiments per a molts desconeguts però de gran influència en la vida social de Torres de Segre durant 

molts anys.  

Després de donar a conèixer l’origen del grup d’habitatges Hermanos Abizanda, construïts a mitjans dels 

anys cinquanta, de la botiga i del bar de ‘Cal Garcia’ i del ‘Bar Florida’ en la darrera edició, en aquesta ocasió 

narrarem la història dels dos últims establiments amb els quals tanquem l’activitat comercial d’aquest 

indret del municipi, ‘Ca la Conxa del Rubio’ i el ‘El Bar de l’Antonio Piñol’. 
 
 

 
 

CA LA CONXA DEL RUBIO                   (carrer dels Plans, 18)   
 

La Conxa De Haro va arribar a Barcelona amb 2 anys d’edat. 

Després de la Guerra Civil es va posar a treballar i unes vacances 

li va dir a la seva mare que volia anar al poble on havia nascut, 

al Puerto de Mazarrón -província de Múrcia-. Com que allí 

encara tenia unes parentes, se n’hi va anar amb una amiga a 

passar les vacances. 
 

L’Eugenio Hernández era d’un poble del costat i allí va ser on es 

van conèixer fins a establir amistat. 

La parella es va anar escrivint, fins que l’Eugenio va decidir anar 

a la ciutat comtal amb ella i allí es van casar. 
 

 

Tots dos van venir a Torres de Segre perquè algú els hi va explicar que a Lleida hi havia un poble on es feien 

‘caliquenyos’ -un cigar popular de fabricació artesanal-. 
 

Des d’un principi, els vilatans de Torres, força avesats a posar sobrenoms a tothom, van anomenar a 

l’Eugenio com ‘el Rubio’, doncs al ser castellà i tenir els cabells rossos van pensar que aquest nom l’esqueia 

i aquesta paraula va donar nom a tota la família. 
 

 

Era l’any 1956, aproximadament, quan l’Eugenio 

Hernández i la Conxa De Haro, van deixar la seva casa 

del carrer Vall, on vivien i feien ‘caliquenyos’, i es van 

decidir a comprar dos pisos a ‘Les Casetes’, on s’hi 

traslladaren amb les seves tres filles. El matrimoni va 

tenir cinc filles: la Conxita, la Juanita, la Maribel, la 

Eugenia i la Mª Carmen.  

A hores d’aquesta entrevista, malauradament ja 

falten la Eugenia i la Juanita, totes dues mortes 

recentment. 
 

espai d’història local 

 

 

L’Eugenio i la Conxa de joves 

Anys 60. Quatre de les germanes a sobre d’una moto a ‘Les Casetes’ 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cigar
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Maribel Hernández: 

“Des de que tinc ús de raó, tots els meus records d’infantesa estan relacionats amb la botiga. Recordo que 

quan era petita jugàvem pel carrer. Hi havia una dona molt trempada a la que li dèiem la Isabel ‘la 

Malaguenya’ que un cop a l’any organitzava jocs per a la canalla”. 
 

 

Així doncs, a ‘Les Casetes’, el matrimoni Hernández- De 

Haro, va instal·lar una botiga de queviures en un pis, i 

el de la vora era l’habitatge familiar.  
 

Al costat mateix de la botiga de la Conxa hi havia el ‘Bar 

Florida’, establiment que de ben segur us sona ja que 

vàrem parlar d’ell en l’edició anterior de la revista ‘El 

Pregoner de Torres’.  

A la barriada, hi havia també en aquella època, la botiga 

de comestibles de la “Maria del Garcia”, un altre negoci 

que hem detallat en aquesta secció. 
 

 

 

Maribel Hernández:  

“A l’estiu, a les nits, a ‘Cal Bicicliste’ feien ball amb una gramola i jo sortia a ballar. Recordo veure penjats 

als arbres uns altaveus i posaven ‘pasodobles’ i música d’aquest estil. Jo em vaig fer un tip de ballar, 

sobretot ‘La Yenca’”. 
 

La botiga la va portar sempre la Conxa, això sí, ajudada per les seves filles quan aquestes ja van tenir edat 

de fer-ho. Totes elles tenien un caràcter afable i els hi agradava despatxar. 

Normalment, la filla gran, la Conxita, acompanyada d’alguna de les seves germanes i abans d’anar a l’escola, 

baixava de bon matí amb un carretó al poble a buscar dues barres de gel al ‘Matías Closa’ del carrer Vall, i 

les pujava cap a ‘Les Casetes’ per tal de refredar les neveres aparadores que tenien a la botiga. Després 

durant el dia, ficaven una palangana gran sota la nevera, per tal de recaptar l’aigua del desglaç. 
 

En un principi, l’Eugenio també explotava una granja de vaques. Un cop munyides, portava una part la llet 

a la botiga de la seva esposa, i allí es posava en càntirs i era venuda entre els clients i les clientes. Més tard, 

l’Eugenio també va tenir porcs. 
 

A la botiga hi havia una mica de tot: comestibles, embotits, dos dies a la setmana feien bacallà en remull, 

verdures, articles de neteja... Tancaven als migdies i als diumenges, però la confiança feia que sempre 

truqués algú a la porta perquè li faltava alguna cosa i se li servia sense problema. També hi tenien tres botes 

de vi, ja que feien una mica de bodega. 

 

Maribel Hernández:  

“Sempre m’ha agradat molt el taulell. Però quan les meves germanes i jo vàrem ser una mica més grans, 

hi havia una cosa que detestàvem especialment, el fet d’haver de matar els animals vius que portava el 

meu pare i que s’havien de vendre a la botiga. 

Generalment, quan els dissabtes el pare venia amb el camió, portava una gàbia plena de pollastres vius i 

tres o quatre conills. Nosaltres després de dinar havíem de matar els pollastres, els ficàvem en una olla 

amb aigua bullint per escaldar-los i pelar-los, per vendre’ls el dilluns a la botiga. 

Les meves germanes i jo, ens tornaven per ajudar a la mare, un dissabte una i un altre dissabte l’altra. El 

dissabte per la tarda solia ser l’hora punta de venda. 

Quan el pare venia amb el camió, dos o tres dies a la setmana, fèiem també la reposició”. 
 

Façana de la casa que al seu dia ocupà la botiga de la Conxa 
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L’Eugenio tenia un camió de transport i anava a buscar a Lleida tot el necessari per a la botiga. En general, 

tots els comestibles els comprava a ‘Supermercats Pujol’, que estava a la Rambla de Ferran de Lleida, una 

marca d’una cadena d’establiments que avui dia és anomenada ‘Plus Fresc’. 

Maribel Hernández:  

“Quan ja tenia uns quinze anys, vaig acompanyar 

durant un any o dos al meu pare que feia de ‘recader’ 

per altres persones. Jo anava al davant, donava les 

notes amb les comandes. Per exemple, si el ferrer volia 

ferro, li passaven la nota al ‘Ramon Soler’ i després li 

passàvem a buscar. 

La meva germana Conxita i jo també vàrem anar uns 

anys a ajudar a la Dolors Piñol que tenia ‘La Xurreria’ 

al poble. Sempre s’omplia de gent quan feien la mitja 

part del cine. M’agradava molt tallar els ‘mantecados’ 

i vendre les bossetes de patates”. 
 
 

 

La botiga de la Conxa es va tancar l’any 1970. 

Un dels principals motius fou perquè en aquella 

època hi havia l’empresa del Francesc Mata, 

que s’encarregava de donar feina fent jerseis, i 

la Conxa va aprofitar el lloc de la botiga per ficar-

hi també màquines de confecció, per ella i les 

seves filles. 
 

 

L’Eugenio Hernández va morir l’any 2004 a 

l’edat de 80 anys i la Conxa actualment té 98 

anys. 
 

 

Maribel Hernández:  

“Les meves germanes i jo vàrem ser molt afortunades de tenir la botiga a casa, sempre vam poder triar el 

què menjar per berenar, per exemple, moltes vegades no sabia que agafar de tantes coses que hi havia. 

Les meves amigues em deien que tenia molta sort de poder fer això i jo no n’era conscient”. 
 

 

BAR DE L’ANTONIO PIÑOL                   (carrer dels Plans, 11)   
 

 

A mitjans dels anys 50,  

aproximadament, l’Antonio Piñol o 

el Tonet de ‘Cal Esteve’ -tal com se 

l’anomenava aleshores al poble-, va 

posar un bar a ‘Les Casetes’, ben a 

prop de l’anterior establiment 

exposat anteriorment. 

A la imatge, l’Antonio i la façana de 

la casa que ocupà al seu dia, el ‘bar 

del Tonet’, com era conegut. 
 

La Maribel i la seva germana ajudant a la Dolors Piñol a la Xurreria 

Foto de l'Eugenio i la Conxa fa uns 20 anys aproximadament 
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Aquest local en concret, ens expliquen que era 

de dimensions molt petites, tot i que estava ben 

aprofitat, però pel que sembla hi va estar 

durant molt poc temps.  
 

Al bar, les germanes de l’Antonio, la Dolors i 

l’Antonieta Piñol anaven a ajudar-lo moltes 

vegades, sobretot quan hi havia més clientela. 
 

Pepita Piñol:  

“Recordo que un any per Santa Llúcia, 

vam encomanar coca a ‘Cal Canxan’ i, a 

la tarda, vam pujar una colla a l’ermita 

a menjar-la i a jugar una estona.  

De baixada, vam parar al ‘bar del Tonet’ 

i vam demanar unes olives i una gasosa. 

Vàrem ajuntar un parell de taules. Era 

un lloc molt petit”. 

 

Antònia Piñol: 

“Sí, sí que me'n recordo de quan ajudava 

al meu germà al bar. Moltes vegades, el 

que va ser el meu marit, el Ramon 

Olivera Fernández, es posava al balcó 

del davant del bar, ja que vivia allí.  

En aquella època ja mig festejàvem. 

Quan el veia, estava més pendent d'ell 

que no pas dels clients”. 

 

 
 

Segons hem pogut saber, gràcies a l’anunci publicat en un llibret antic de 

la Festa Major del municipi, al mateix lloc que hi hagué el bar de l’Antonio 

Piñol, uns anys després, s’hi va instal·lar un ‘Bar Taurino’, regentat per 

l’Alfonso Expósito.  

Un lloc que, a jutjar per la publicitat, s’hi podia degustar tot tipus de vins 

i licors i, a més a més, s’oferia tots els dies cant flamenc amb disc. 
 

Malauradament, no hem pogut trobar més informació d’aquest local que 

va obrir-se a l’Avinguda José Antonio, 11 -nom que tenia anteriorment 

l’actual carrer dels Plans del barri de ‘Les Casetes’-. 

 

Informació i fotografies: Maribel Hernández, Pepita Piñol, Dolors Piñol i Antònia Piñol  

 

 
 

*En la pròxima edició, seguirem parlant dels comerços antics torressencs,  

però aquest cop canviarem d’ubicació, en concret ens desplaçarem al carrer Lleida.  

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! 

Un grup de torressencs, descansant i menjant ‘caragols a la brutesca’ i bevent 

cafè, a fora del Bar del Tonet, en una mena de terrassa improvisada que els 

servia per estar més amples i poder gaudir d’una bona estona de tertúlia. 

Any 1958. La Dolors i l'Antònia Piñol -germanes del Tonet de Cal Esteve-, 

amb el davantal de cambreres, dalt d'una Vespa, al davant del bar. 
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Ajuntament Torres de Segre 

“Octubre sec i càlid; estiu sec i càlid, primavera 

seca i càlida... De sobte, el cel s'enfada i ens cau 

tot un mar a sobre. Gota freda en diuen i solen 

passar a la tardor.  

Enguany, fa 40 anys de "la riuada" (7-8 de 

novembre del 82). El riu va pujar i unes aigües 

braves arrossegaven ‘cubes’ de pinso i porcs 

ofegats riu avall. Algunes granges ho van perdre 

tot. Les piscines i el camp de futbol van quedar 

negats, plens de brossa i d'animals morts. Els dies 

següents, un munt de joves voluntaris van netejar-

ho. Recordo imatges de Lleida abans de la 

canalització: la Rambla Ferran i l'Avinguda del 

Segre eren canals navegables.  

Es començava a parlar de Protecció Civil i a Lleida 

la màxima autoritat, llevat de l'alcalde, eren els 

governadors civil i militar. La Generalitat feia molt 

poc que tornava a funcionar després de la 

dictadura i TV3 i el diari Segre acabaven de 

començar. Hi va morir gent aquella tardor... Molts 

lectors encara no havíeu nascut.  

Una nova tardor que la vida ens regala, 40 anys 

més tard, amb l'escurçament del dia i els 

preparatius per a l'hivern, però de moment fa calor 

i plou poc. El cercle agrícola segueix amb les peres 

i pomes tardanes; els gira-sols i el panís, les 

ametlles, les figues i les nous. El paisatge va 

canviant i la vida es renova. Una passejada pel 

cementiri aquests dies ens dona l'autèntica 

dimensió del pas del temps sobre nosaltres”. 
 

Quim Estadella 

 


