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Fotografia Maria Tost 
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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 
 
 

Novembre posa punt final amb una elevada activitat 

municipal, preludi del desembre, mes per excel·lència a 

Torres de Segre amb l'arribada de l'esperada Festa 

Major de Santa Bàrbara que omple de celebració, color 

i alegria la nostra estimada vila. 

Pel que fa al temps, aquests darrers trenta dies també 

són dignes de menció per diversos factors. Les altes 

temperatures registrades durant la primera part de 

mes, s'han anat adaptant a un temps més propi del que 

es coneix com a tardor. Una estació que anava en retard 

en la caiguda del fullatge de l'arbrat en general i que 

s'ha afanyat a fer-se notar gairebé a correcuita amb 

l'arribada de la primera gelada i l'aparició de les boires 

matinals que han fet baixar el mercuri 

considerablement. 

Novembre, podem dir que ha estat un digne teloner de 

tot el que ha de venir aquests dies abans de cloure l'any. 

Ho ha estat perquè ha mostrat una gran varietat 

d'actes, esdeveniments i celebracions, carregats 

d'emoció i amb una alta participació del veïnat. 

La celebració de Tot Sants, la Festa de la Bellesa, 

l'elecció del nou pubillatge torressenc, visites guiades al 

nostre entorn i patrimoni, activitats mediambientals 

diverses, el Concurs de Fotografia de Natura, la II Cursa 

familiar d’orientació, el dia del soci/sòcia de la JAEC, el 

25N o la XI Trobada de motocultors, tractors i cotxes 

antics... són algunes de les moltes propostes viscudes i 

que han omplert un mes de novembre atapeït i viu. 

L’actual edició, destaca en l’apartat ‘la notícia del mes’, 

el 40è aniversari de la riuada del novembre del 1982, 

un succés que tingué una certa afectació sobre la 

població i que ens va deixar imatges i vivències pel 

record històric que hem volgut recuperar. 

Tanquem el butlletí, amb el reportatge de la història 

dels antics establiments, dins el ‘Sabies que’, en aquesta 

ocasió encetant un nou espai, el carrer Lleida, en el qual 

centrem el relat al voltant de dos negocis diferents. 
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CULTURA 
Comença el curs a la Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’; Festa Octogenària 2022;  

Votacions pel nou pubillatge de Torres 2022-23; La Llar de Jubilats d’excursió;  
El guanyador del 3r Premi Literari i el Jurat fan la sortida cultural;  

Triple presència torressenca a la Fira de l’oli de Maials;  
Continuen els premis de la campanya ‘Compra a Torres i descobreix Catalunya’;  

El cicle ‘vesprades teatrals’ porta una obra a Torres de Segre;  
Sortides i actes del pubillatge a l’octubre i al novembre. 

 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Continuen les visites al Museu de l’Evolució; Reunió de la floració amb municipis 

del Segrià; Visita de l’Escola Francesc Feliu d’Aitona; 
 Let’s clean up Torres de Segre; L’animal del mes: el conill;  

Veredicte del Concurs de Fotografia de Natura ‘Antoni Ribes Escolà’. 

ESPORTS 
Èxit i diversió en la 2a Cursa Familiar d’Orientació;  

Presentació de la nova temporada de l’Escola de Futbol Baix Segrià;  
Fi de la temporada de pesca amb la celebració del ‘Concurs d’hivern’;  

La IX Volta al Pantà d’Utxesa ‘Fruites Font’ fixa data al calendari de Ponent. 
  

ACTUALITAT 
Inauguració de l’ampliació del cementiri municipal el dia de Tots Sants; 

Trobada de celebració dels 60 anys dels nascuts i les nascudes l’any 1962;  
Dia del soci i de la sòcia del JAEC ‘Festa brillo’;  

Concurs de dibuix de la portada del llibret de la Festa Major;  
Conveni de col·laboració de l’Emeetds i l’INS de la Caparrella; Curs ACTIC Mitjà; 

Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra les dones 25N;  
‘Les Cadolles’, un indret ben proper i molt interessant;  

XI Trobada de motocultors, tractors i cotxes antics; 3ª Campanya de Nadal dels 
comerços locals a les xarxes socials; Novembre de dues cares amb boires i fred. 

LA NOTÍCIA MES DESTACADA 
Es compleixen 40 anys de la gran riuada del Segre l’any 1982 

ACTUACIONS 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES 

Josep Manel Prada 

L’ESPORTIU DE TORRES 

SABIES QUE 
Establiments antics – carrer Lleida 

 

 

Text i fotografia de Quim Estadella  
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COMENÇA EL NOU CURS A LA LLAR DE JUBILATS ‘SANT GUARDIÀ’ 
 

Amb l’arribada del mes d’octubre, el ventall d’activitats que es duen a terme a la Llar de jubilats de Torres, 

inicien la seva trajectòria, que les portarà a l’aturada nadalenca, per tornar a reiniciar-se un cop passades 

aquestes festes tan entranyables. 
 

Són moltes i molt variades les possibilitats de passar una estona agradable a la Llar. Totes elles adreçades a 

millorar les capacitats cognitives, ja sigui amb l’aprenentatge de conceptes nous, com les classes 

d’informàtica, el desenvolupament de les aficions artístiques, com el curs de pintura, o la relació social i 

competitiva com els jocs de taula, recordant vells temps o les tertúlies.  
 

  
 

 

 

La vellesa, una etapa per viure intensament 
 

 

Envellir és un procés natural que es pot viure de manera molt satisfactòria si es pren una actitud positiva i 

optimista malgrat que sorgeixin dificultats i entrebancs. Hi ha eines i estratègies que poden contribuir a viure 

d’una manera més positiva tots els aspectes de la vida. És de molta ajuda ser conscients que mai no s’és prou 

gran per aprendre i que es pot créixer cada dia com a persona.  

Podem gaudir d’aquesta etapa de la vida portant un estil de vida saludable, això vol dir tenir una actitud 

positiva i oberta, estar actiu i mantenir relacions socials.  
 

Així doncs, des d’aquestes línies animem a les persones més grans del nostre poble, a participar en les 

diferents activitats organitzades, o simplement a gaudir d’una bona estona d’esbarjo a les instal·lacions de la 

Llar i beneficiar-se, tant personalment com socialment, dels avantatges de tenir aquest espai tan dinàmic. 

 

CU
LT

U
R

A 

 

Classes d’informàtica Curs de pintura 

Bon ambient i benestar 

Algunes imatges de les activitats que es duen a terme a les instal·lacions de la Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’ 
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FESTA OCTOGENÀRIA 2022 
 

Més de 350 persones han participat, el dia 5 de 

novembre, a la Festa de la Vellesa que 

s’organitza de forma conjunta des de 

l’Ajuntament de Torres de Segre i la Llar de 

Jubilats ‘Sant Guardià’, per tal de retre 

homenatge a les persones del poble que 

compleixen vuitanta anys. 
 

Aquesta Festa, que generalment s’organitza de 

forma bianual i que ha estat interrompuda dos 

anys degut a l’aparició de la pandèmia de la 

Covid-19, enguany ha aplegat a les persones 

nascudes durant els anys 1939, 1940, 1941 i 

1942, empadronades al nostre municipi. 
 

Un total de 27 octogenaris i octogenàries, 

juntament amb els seus familiars, amics, 

autoritats i altres veïns i veïnes del poble han 

pogut gaudir d’un bonic dia que ha començat 

amb una sessió fotogràfica a l’Ajuntament. Allí, 

els homenatjats i les homenatjades s’han fet 

fotografies amb les seves parelles, amb el grup 

sencer i amb els representants polítics 

municipals.   
 

A continuació, la senyora Antònia Prim, ha 

procedit a descobrir la placa commemorativa 

del seu centenari i que a partir d’aquell 

moment, llueix al costat de les plaques d’altres 

persones del poble que van arribar a aquesta 

edat, i es troben situades al lateral de la porta 

d’entrada de l’edifici de la Llar de Jubilats ‘Sant 

Guardià’, ubicat a la Plaça Catalunya. 
  

L’Antònia, també ha volgut fotografiar-se amb 

els actuals membres de la Coral ‘La Lira’, una 

agrupació de la qual en va formar part durant 

molts anys, essent ara per ara la membre de 

més edat. 

Precisament, la Coral ha estat l’encarregada 

d’acompanyar una celebració eclesiàstica, amb 

una nombrosa assistència, que ha estat 

presidida pel diaca Julián i en la qual no ha faltat 

la lectura d’uns versos* d’en Josep Marsellés, 

que reproduïm a la pàgina 4 i que van dedicats 

a la importància d’arribar a tan longeva edat, 

convidant a la reflexió a tot el públic present. 
 

Els octogenaris i octogenàries protagonistes de la celebració davant l’Ajuntament 

Placa homenatge centenari Antònia Prim i intervenció d’en Josep Marsellés 

L’Antònia Prim i familiars amb els membres de la Coral ‘La Lira’ 
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A partir de les 13:00 hores del migdia, el pavelló 

municipal ha acollit el dinar d’homenatge durant el 

qual hi ha hagut diversos detalls i paraules plenes 

d’admiració i estima dels seus éssers més propers, 

cap als avis i les àvies protagonistes d’aquesta 

bonica vetllada. 

S’ha aprofitat la ben entesa per agrair a la Junta de 

Jubilats sortint, la seva dedicació i esforç durant el 

temps que han estat treballant en favor d’aquesta 

entitat. Tant a ells i elles, com als homenatjats i 

homenatjades, se’ls ha obsequiat amb unes fotos 

emmarcades en record d’un dia tan singular. 

L’Ajuntament ha entregat també a tots els i les 

assistents, un clauer de Torres de Segre, com a 

detall d’aquesta gran celebració. 

La jornada s’ha acabat amb la interpretació del 

‘trio Ilerda’, que amb so de violí, viola i flauta, ha 

posat el punt final a una de les festivitats més 

emotives de les que es fan al municipi i que, per 

sort, s’ha pogut reprendre dos anys després. 
 

Anteriorment a l’esmentat dia, una delegació del 

Consistori i de la Llar de Jubilats, ha visitat als 

octogenaris que per motius de salut no han pogut 

ser presents a la Festa, fent-los entrega dels 

mateixos records. 
 

 

 

 
 

 
 

▪ Antònia Amorós Brota 

▪ Ramon Ballesté López 

▪ Rosendo Borràs Vidal 

▪ Àngel Bustos Mate 

▪ Marlene Doladé Calzada 

▪ Josefa Prim Escolà 

▪ Josep Hidalgo Andreu 

▪ Dolores Larrosa Oró 

▪ Maria López Chimeno 

▪ Joan Miarnau Roca 

▪ Joan Miró Pons 

▪ Glòria Mòdol Mesalles 

▪ Josefina Molins Prim 

▪ Rosa Pau Charles 

▪ Salvador Pintó Falguera 

▪ Dolors Piñol Escolà 

▪ Francesc Pons Prim 

▪ Josefa Porta Solé 

▪ Francisco Prim Ruestes 

▪ Irene Reales Casals 

▪ Francesc Ruestes Escolà 

▪ Josep Vidal Miró 

▪ Conxita Porqueres Olomí 

▪ Antònia Maria Filella 

▪ Jesús Miró Sanjuan 

▪ David Moreno Estadella 

▪ Ramon Ruestes Anglada 

La Festa ha servit també per agrair en públic la tasca realitzada per la Junta 

sortint de la Llar de Jubilats (d’esquerra a dreta): Josep Maria Escolà, Dolors 

Zaragoza, Miquel Drudes, Rosa Forcat i Carlos Puigvecino 

El dinar d’homenatge a la Vellesa ha acollit un bon nombre d’assistents 

Els octogenaris i les octogenàries, l’Antònia Prim, els membres de la Junta de la Llar de Jubilats i els regidors i regidores de l’Ajuntament 
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VERSOS D’EN JOSEP MARSELLÉS DEDICATS A LA FESTA DE LA VELLESA 
 

Tal com hem explicat en el reportatge resum de la celebració, en Josep Marsellés ha dedicat uns versos als 

protagonistes de la celebració que han donat i donen peu a una bona reflexió i que compartim amb tots i 

totes vosaltres. 
 

‘ESPINELAS’ 
 

Quan Déu ens dona la vida 

valent-se dels nostres pares, 

són possibilitats llunyanes 

als vuitanta anys arribar. 

El temps ‘cot-cot’ i sense parar, 

ens apropa a aquest dia 

i quan aquest bon punt arriba, 

l’endemà i l’altre també 

si de salut estem bé, 

gràcies podem donar. 

 

Mai ens hem de lamentar 

del que hagués pogut ser i no fou, 

amb el record n’hi ha prou i 

per més voltes que donem, 

el temps no el canviarem. 

Tan sols ens podem adaptar 

i el nostre futur acatar,  

cosa nostra és el present, 

que abraça a tota la gent 

i de nosaltres depèn el saber-ho aprofitar. 
 

La vida és un tresor 

d’un valor incalculable, 

que tan sols és comparable 

amb un núvol de tempesta 

que s’eixampla i augmenta 

quan les condicions són òptimes. 

Si les voluntats són pròpies 

i el propòsit fort i ferm, 

farà que així ho entenguem 

i restem tots convençuts. 

 

La successió és permanent 

que els fills són pares dels nets, 

convertint-nos en avis d’aquests. 

Amb carícies i manyagues 

són accions acreditades 

que donen sentit a la vida, 

la gran il·lusió convida 

 

a adaptar-nos i admirar-los, 

i en el possible, educar-los, 

per a ser bones persones. 
 

Vuitanta anys, és llarga vida, 

són molts dies i minuts, 

amb refredats i esternuts 

i alguna malaltia. 

Qui no ha tingut, febre algun dia?, 

no obstant la salut trencada 

per aquesta ‘entrepussada’ 

un cop refets de l’ensurt, 

recobrada la salut 

tot torna a la normal rutina. 

 

Els que estem aquí presents, 

en aquest merescut homenatge, 

no hem d’oblidar el llarg viatge 

que fins aquí ha conduït. 

Són tants els que han contribuït 

que mereixen l’agraïment, 

en primer lloc, l’Excm. Ajuntament, 

com la Llar de Jubilats, 

amb les constants activitats, 

que reconforten la vivència. 

 

Encara que és la darrera, 

quan hauria de ser la primera, 

hem de trobar la manera 

de considerar la salut preuada. 

La ciència tan admirada, 

que ens dona la medicina, 

és la que ens sana i ens fascina 

i ens retorna al benestar, 

que no sempre sabem valorar, 

amb la mesura adequada. 

 
*La vida és una cursa en què no es premia al que 

arriba primer a la meta, sinó al que l’aconsegueix 

més llunyana. 
 

Josep Marselles Gort 
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VOTACIONS PEL NOU PUBILLATGE DE TORRES DE SEGRE 2022-23 
 

Un total de 150 cases de Torres de Segre han participat en la votació del diumenge 13 de novembre, per 

establir l’ordre dels títols a Pubilla, Dames, Pubilleta i Damisel·les pel que resta d’aquest any 2022 i del 2023. 
 

Enguany, tal com vam explicar en l’anterior edició de 

la revista, atenent que hi havia quatre candidates 

tant a pubilla com a pubilleta, s’ha decidit no 

excloure a cap d’elles -habitualment entren tres, la 

pubilla i les dues dames-. D’aquesta manera, la 

votació ha servit únicament per establir l’ordre.  

En el cas d’Hereu, no hi ha hagut cap representant 

presentat i en el d’Hereuet, en Joel Rojo Ramos 

assoleix el títol al ser l’únic candidat. 
 

Les membres de la Comissió de Cultura han estat les encarregades de vetllar durant tot el matí per tal que 

aquestes fossin unes votacions obertes i totalment transparents. De fet, els escrutinis han estat oberts a 

tothom que hagi volgut seguir-lo i veure el recompte. Dels 150 sobres comptabilitzats, només hi ha hagut 

tres butlletes nul·les, ja que no hi havia el nom de cap candidata anotat. 
 

D’aquesta manera, el resultat definitiu per a definir el nou pubillatge que representarà a Torres de Segre en 

endavant, ha quedat de la següent manera: 
 

 

 

 

 

 
 

 

Des d’aquest reportatge, volem aprofitar l’avinentesa per desitjar al nou pubillatge torressenc que 

gaudeixi al màxim d’aquesta experiència vital i dels diferents actes als quals participaran a partir d’ara, ja 

siguin dins del nostre municipi, com en les diferents sortides que puguin fer arreu de Catalunya. Que 

demostrin, des del primer moment, el compromís i l’orgull de representar a Torres de Segre, tal com ho 

han fet els i les membres de les generacions anteriors. 
 

En Joel és el nou Hereuet de Torres de Segre al ser l’únic candidat presentat. 

64 vots 

36 vots 31 vots 16 vots 

67 vots 

39 vots 23 vots 19 vots 



 
 

 
6 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE NOVEMBRE – Desembre 2022 

LA LLAR DE JUBILATS ‘SANT GUARDIÀ’ D’EXCURSIÓ 
 

El dia 18 de novembre unes 25 

persones, entre socis i sòcies i 

acompanyants de la Llar de Jubilats 

‘Sant Guardià’, juntament amb 

altres jubilats i jubilades de Montoliu 

i Puigvert de Lleida, s’han desplaçat 

en primer lloc fins a Mora la Nova i 

han visitat després el Centre 

d’Interpretació Apícola de Múria, 

situat al municipi del Perelló. 
 

Pel que sembla, l’experiència de la 

sortida ha estat molt interessant i la 

comitiva torressenca ha gaudit 

d’una bona jornada, amb moltes 

ganes de fer-ne una altra ben aviat. El president de la Llar de Jubilats ens ho ha explicat breument i ens ha fet 

una valoració de la mateixa: 
 

Jordi Cullerés (President de la Llar de jubilats): 

“A les 8:45 del matí, les 25 persones apuntades, hem estat recollides per l’autocar al local dels Jubilats, per 

dirigir-nos cap a Mora la Nova. La parada s’ha fet a l’Hotel Mora Park, on ens han servit un entrepà de pa sucat 

amb tomàquet i pernil, cafè/llet i magdalenes. A continuació ha tingut lloc una xerrada publicitària de 

l’empresa patrocinadora del viatge. 

El dinar ha consistit en un plat d'estofat de mongetes, vedella amb salsa, postres, vi i aigua. A la tarda, ens hem 

desplaçat cap al Perelló, per visitar el Centre d'Interpretació de la Mel a Casa Múria, la visualització d'uns films, 

on ens han ensenyat com les abelles recol·lecten la mel, segons les flors i l'època de l’any, on els apicultors, per 

mitjà de camions i sempre a la nit, han col·locat les armes per recollir les diferents classes de mel. 

Vàrem fer una visita guiada per les diferents parts de la fàbrica, per acabar a la botiga, per si es volia comprar 

el producte acabat. En resum, un dia força distret, on tots hem acabat satisfets i amb ganes de fer-ne una altra”. 

 

EL GUANYADOR DEL 3r PREMI LITERARI I EL JURAT, FAN LA SEVA SORTIDA CULTURAL 
 

L’Òpera D’on Giovanni de Mozart, ha estat l’espectacle escollit 

pel Ramon Curcó per fer efectiu el seu obsequi com a guanyador 

-en la categoria adulta-, del III Premi literari de Torres de Segre. 

A aquesta actuació, que s’ha fet el dia 4 de novembre al teatre 

de la Llotja de Lleida, l’ha acompanyat la seva esposa, la Marisa 

Filella. Tots dos són uns grans apassionats de la música i han 

gaudit al màxim d’aquest regal cultural. 

Aquesta representació, sota la direcció musical de Daniel Gil, 

direcció escènica de Pau Monterde, un elenc d’intèrprets de 

ressò internacional i amb els cors dels Amics de l’òpera de 

Sabadell i l’Orquestra simfònica del Vallès, ha recreat un text de 

Lorenzo Da Ponte, un seductor Giovanni, estrenat al Teatre de 

Praga l’any 1787.   
 

 

 

Ramón Curcó: “Ha estat una nit fantàstica, essent el primer cop 

que podíem gaudir de la representació d’una òpera. Gràcies per 

aquest magnífic regal!”. 

El grup de jubilats i jubilades a les portes del Centre d’Interpretació Apícola de Múria 
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Per una altra banda, les membres 

del Jurat del mateix Premi 

literari, han escollit una 

representació teatral titulada: 

‘Quant temps em queda?’.  

Recordem que el Jurat estava 

format per l’Alícia Roca -directora 

de l’Escola Carrassumada-, la 

Josefina Cases -responsable de la 

Biblioteca ‘Guillem de Cervera’- i 

la Pepita Ruestes -regidora de 

Cultura de l’Ajuntament-. 

Per motius de salut, les dues darreres no han pogut estar presents a l’actuació i han cedit les seves entrades, 

en el cas de la regidora, ho ha fet en l’Elisabeth Vidal -component de la Comissió de Cultura-, i en el de la 

Josefina, en uns amics seus. 

‘Quant temps em queda?’ És una comèdia en català de l’autora Marta Buchaca, que relata l’experiència de 

l’Àngels, una doctora en medicina, que descobreix un sistema que permet, de la manera més senzilla i ràpida, 

establir si a una persona li queden més o menys de cinc anys de vida. Abans i tot d’anunciar el seu 

descobriment al món, fa els últims tests amb el seu marit, també metge, com a conillet d’índies.   

 

TRIPLE PRESÈNCIA TORRESSENCA A LA FIRA DE L’OLI DE MAIALS 
 

Durant el cap de setmana del 19 i 20 de novembre, dues empreses de Torres de Segre i una amb seu a Lleida, 

però amb representant del nostre poble, han estat presents en la 25a Fira de l’Oli verd de Maials. 
 

Per una banda, Torres Art Moble, amb els germans Xavier i Abel Domènech al capdavant, ha presentat en 

el seu estand, un ventall de productes de fusteria, mobles, sofàs, matalasseria, portes i cuines. 
 

L’Osvald i el Raül Esteve de Ferreteria Osvald, habituals en molts dels certàmens celebrats a Ponent, han 

mostrat diferents productes de la marca INFACO, primera firma del món en crear la podadora de bateries.  
 

Mentrestant, Sirius Brokers, amb el torressenc Eric Martí encapçalant el projecte, ha promocionat un seguit 

d’assegurances financeres i de tot tipus. 
 

La Fira de l’Oli Verd de Maials, és un lloc de trobada del comerç de proximitat, amb productes elaborats o 

distribuïts per comerciants de la zona. Enguany, la Fira ha comptat amb una gran afluència, tant d’expositors 

com de visitants, que han gaudit de l’esmorzar que ha organitzat la Cooperativa de Maials. Molts dels 

visitants  també han aprofitat per comprar-hi l’oli per tot l’any. 

Desitjar a les tres empreses a les quals hem fet referència, que hagin tingut una bona Fira i bones vendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Elisabeth Vidal i l’Alícia Roca han gaudit d’una magnífica obra de teatre 
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CONTINUEN ELS PREMIS DE LA CAMPANYA ‘COMPRA A TORRES I DESCOBREIX CATALUNYA’ 
 

Durant els mesos d’octubre i novembre, han continuat les visites a diferents municipis catalans fruit dels 

premis repartits en la campanya ‘Compra a Torres i descobreix Catalunya’: 
 

 

▪ PREMI DEL RESTAURANT CELLER DEL SEGRE --- Sagrario Lasierra      -La Sènia   17/10/22- 
 

El dilluns 17 d’octubre, la Sagrario Lasierra i el seu marit, el Josep Maria Escolà, han gaudit del premi que els 

ha dut a visitar La Sènia, una bonica població de la comarca del Montsià, situada al límit amb el País Valencià. 
 

 

“Vàrem arribar a La Sènia passades les 10 de matí. Allí, ens esperava una 

representació municipal i la resta de premiats i premiades, al camp d’aviació. 

Ens van ensenyar aquestes instal·lacions, un refugi, antigues relíquies de la 

Guerra i també un taller on recuperaven i construïen avionetes. A continuació, 

ens van portar a dinar a un restaurant i després vam participar d’una visita 

guiada pel nucli antic del poble. Hi havia també un mercadet i aquells que van 

voler, van poder pujar en un trenet que els portava a l’exposició de la Fusta. 

Nosaltres, a l’exposició ja no hi vàrem anar, no volíem fer tard a casa i vam 

marxar. La visita, en general, va ser molt bonica”. 

 

▪ PREMI GENERAL --- Jordi Prim i Rosa Ruiz         -Argentona   22/10/22- 
 

El Jordi Prim i la Rosa Ruiz han estat de visita a Argentona, una vila de la comarca del Maresme que els ha 

permès descobrir un indret molt interessant a nivell cultural i gastronòmic. 
 

 

“L'hora de la trobada va ser a les 9:00 hores del matí, on ja ens 

esperaven els organitzadors. Quan hi vàrem ser tots els premiats, ens 

portaren al Saló de Pedra de l'Ajuntament. Allí, ens va rebre 

l'alcaldessa i la regidora que ens van donar la benvinguda i ens van 

fer una explicació de com aniria el dia. Desprès ens van dividir en dos 

grups, perquè hi havia dues rutes a escollir: la modernista i les fonts. 

Nosaltres vam escollir la de les fonts en la qual ens van portar a 

descobrir-les enmig de la natura, per cert en vàrem gaudir molt, amb 

unes guies molt agradables. Desprès de les rutes, va arribar l’hora de 

dinar. Tot va estar molt bé, tant el lloc com el menjar i la companyia 

de la taula, amb qui establirem una bona amistat. Per finalitzar, fins a l’hora de la visita al Museu del Càntir, 

ens van deixar temps lliure, per visitar la població tan emblemàtica. Ens ha agradat molt i tornaríem a repetir”. 

 

▪ PREMI DE FORN MONTERO --- Olga Prim       -Sant Quintí de Mediona  24/10/22- 
 

 

L’Olga Prim i el Josep Sentís han fet efectiu el seu premi a Sant Quintí de Mediona, 

un poble de l’Alt Penedés. 
 

“El punt de trobada de tots els premiats era a les 9 del matí, davant de l’Ajuntament, 

on ens va rebre l’alcalde i regidors. Ens van obsequiar amb una bossa de productes 

artesanals que fan al poble. Després, ens van fer una visita guiada pel nucli antic i 

ens van explicar la història. Sant Quintí de Mediona, l’any 1714, va ser un poble que 

els Borbons van cremar, produint una gran matança. Tot caminant vam anar fins 

als deu espais naturals d’oci. Allí, les parelles que van escollir fer un esport 

d’aventura van poder tirar-se en tirolina, i la resta, vam optar per veure la gruta de 

les estalactites i estalagmites que ens va agradar molt. Al migdia, ens van convidar 

a dinar amb productes de proximitat. Ha estat un dia que recordarem sempre”.  
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▪ PREMI DE PEIXATERIA PILI --- Maria Mesalles        -Montblanc   05/11/22- 
 

El Jordi Escolà i la seva esposa, la Maribel Huguet s’han desplaçat fins a 

Montblanc per a gaudir d’una jornada turística per conèixer aquesta 

població, capital de la comarca de la Conca de Barberà. 
 

“A nosaltres, ens va rebre la regidora de l’Ajuntament i la presidenta dels 

comerciants. A l’arribada, ja ens tenien una coca preparada, molt bona, per 

cert, i vàrem començar la visita guiada de la història i la part antiga i medieval 

de Montblanc, les muralles... Vàrem pujar a dalt d’una torre on la panoràmica 

era espectacular. També vam anar a l’església de Santa Maria. Curiosament 

aquesta església està inacabada. A la part del darrere es va fer una paret llisa 

i llaça perquè van patir la pesta i es van quedar sense mà d’obra per poder-la 

acabar. Després d’una estona de temps lliure, vam poder gaudir d’un bon dinar 

en un antic convent, on hi té lloc esdeveniments de tots tipus, menys actes 

religiosos. Cap a mitja tarda, ens van acomiadar, tot obsequiant-nos amb un lot 

de productes locals. Hi havia bon ambient, ens ho vam passar molt bé!”. 
 

▪ PREMI DE PLUS FRESC --- Virgínia Masgoret       -L’Espluga de Francolí   05/11/22- 
 

L’establiment Plus Fresc, va fer entrega del seu premi a la guanyadora 

d’aquest, la Virgínia Masgoret que ha decidit fer la sortida amb la seva 

germana, la Rosa Masgoret. En aquesta ocasió, s’han desplaçat a l’Espluga 

de Francolí, per passar una agradable jornada tot visitant aquesta població 

de la Conca de Barberà, tal com ens explica la Rosa: 
 

 

“Vam arribar al Centre de turisme de l’Espluga de Francolí, i des d’allí ens van 

portar a visitar les coves, que són de les més grans d’Europa. Ens van agradar 

molt. Quan vam sortir de les coves, vam participar d’una gimcana que consistia 

a fer un recorregut per les botigues del poble, tot encertant les preguntes que 

et formulaven. Vam anar a dinar al restaurant les ‘Disset fonts’, per cert, vam 

dinar molt bé. A la tarda, vam visitar la destil·leria on ens van ensenyar el seu 

funcionament i ens van convidar a fer una degustació dels licors que s’hi 

produïen. També teníem l’oportunitat de comprar-ne si en volíem. 

Ens van obsequiar amb una bossa de productes típics de la vila: una botelleta 

de vi blanc, una bosseta de carquinyolis i una de galetes en forma de ventalls. Vam rebre un tracte molt amable”. 

 

▪ PREMI DE CAL ELIES --- Dolors Piñol          -Sant Martí de Tous  12/11/22- 
 

Al no poder gaudir del premi degut a problemes de salut, aquest 

ha estat cedit a altres persones properes a de la família, la 

Patrícia Gallego i el Jaume Pérez que han viatjat cap a la bonica 

vila de Sant Martí de Tous, ubicada a la comarca de l’Anoia. 
 

 

“La rebuda va ser en un local esportiu amb taula parada per 

esmorzar i on ens van donar la benvinguda l’alcalde i regidores i 

ens van fer un resum sobre el poble. Sant Martí de Tous és un poble de llegendes, i ens en van explicar alguna. 

Una cosa molt curiosa és que la neteja del poble la fan els mateixos veïns, fent-se càrrec de la seva part de carrer. 

Una guia turística ens va acompanyar pel poble, vam visitar el castell, els carrers medievals i una antiga presó. 

Com que era Festa Major, vam poder participar d’actes tradicionals d’allí, molt bonics, per cert. A continuació 

vam dinar en un restaurant molt bonic tots els premiats junts i vam fer moltes coneixences amb altres persones 

d’arreu de Catalunya que havien guanyat aquest premi”. 
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▪ PREMI D’ELENA CENTRE DE BELLESA --- Tresa Forcat      -Cervià de les Garrigues  26/11/22- 
 

La Tresa Forcat i el seu marit en Carlos Puigvecino han gaudit del 

premi d’Elena Centre de Bellesa que els ha dut a viure una jornada 

ben completa a Cervià de les Garrigues, el darrer dissabte de 

novembre. Una bonica experiència que ens explica al detall la Tresa: 
 

 

“Quan vam arribar, ens vam trobar una quinzena de parelles més a la 

Plaça Major, on ens va rebre l'alcaldessa de Cervià i, des d'allí, vam anar 

plegats cap a una finca d'oliveres on ens van servir un esmorzar de peu 

amb productes casolans i molt bons. Després, ens van ensenyar com es 

cullen les olives a l'estil tradicional, amb els borrassos, les rasquetes i els 

vibradors... i vam poder provar-ho. A continuació, ens van portar a la 

cooperativa de l'oli, que ara es troba en plena producció, i ens van 

ensenyar tot el procés d’elaboració de l’oli nou. Acabada la visita, vam 

disposar d’una hora de temps lliure per conèixer el poble. Al migdia, ens 

convidaren a dinar al conegut restaurant, els Fogons de la Carme. Per la tarda, ens van fer una visita al bonic i 

restaurat edifici que és l'actual Consistori on va acabar la visita amb l'entrega d'un lot de productes típics de 

les Garrigues. En general, un tracte immillorable i una sortida molt recomanable”. 

 

EL CICLE ‘VESPRADES TEATRALS’ PORTA UNA OBRA A TORRES DE SEGRE 
 

 

Les Vesprades Teatrals - Circuit de Teatre Amateur 

a la comarca del Segrià viatja a set poblacions durant 

els mesos de novembre i desembre. Aquesta serà la 

18a edició d’un cicle organitzat per l’Àrea de Cultura 

del Consell Comarcal del Segrià, amb col·laboració 

amb els municipis interessats, un d’ells, el nostre. 

El dissabte 26 de novembre, el grup Talión ha 

representat l’obra l’Isop de Guilhere Figueiredo, 

davant d’un centenar de persones de Torres, que 

han aplaudit la interpretació d’aquest grup de teatre 

lleidatà que ja fa vint-i-dos anys que es mou damunt 

dels escenaris.  

La trama de l’Isop gira al voltant d’un narrador de faules protagonitzades per animals amb un missatge moral 

clar, contades amb l'objectiu de fomentar les virtuts humanes. Nascut esclau, geperut i d'extrema lletjor, ara 

es troba al servei d'en Xantos, polític de moda, i de la seva dona Cleia. L'Isop és just i lleial amb els seus amos, 

però vol ser lliure i només té el seu enginy per aconseguir-ho, però no a qualsevol preu.  

De fet, el grup de teatre que en un principi havia d’actuar a Torres, era el grup Lo tReatro d’Alguaire, però 

per causes alienes a l’organització, no ha pogut participar a darrera hora d’aquest cicle, i ha estat substituït 

pel Talión, que ja va actuar l’any passat per la Festa Major amb l’obra: ‘La importància de ser Franc’. 

Els set escenaris que visitarà el circuit seran Almenar, Aitona, Torres de Segre, Soses, Torrebesses, Artesa de 

Lleida i Corbins. Les agrupacions teatrals adherides són: Josafat Teatre de Torres de Segre, Sake Teatre de 

Lleida i Teatre de Talión de Lleida, que oferirà dos obres diferents. El circuit s’ha posat en marxa el dissabte 

19 de novembre a Aitona. Un cap de setmana després ha estat el torn per a Torres de Segre, i per a Soses, el 

diumenge 27, amb ‘L’herència’, a càrrec de Sake Teatre. Pel diumenge 4 de desembre s’ha programat una 

doble sessió a Artesa de Lleida i Torrebesses, amb les obres ‘Isop’ i ‘L’herència’, respectivament. Les Vesprades 

Teatrals clouran dissabte 10 de desembre a Corbins amb ‘Un tramvia anomenat desig’, de Josafat Teatre. 

Representació de l’obra de teatre l’Isop, al pavelló poliesportiu 
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SORTIDES I ACTES DEL PUBILLATGE TORRESSENC A L’OCTUBRE I EL NOVEMBRE 
 

 

El nostre pubillatge ha continuat participant arreu del territori en 

diferents actes de proclamació i celebracions als quals se’ls ha 

convidat i han pogut assistir. 

En aquest apartat, farem una síntesi de tots els indrets visitats durant 

els mesos d’octubre i de novembre. Una bona representació que 

suposat de nou, dur amb orgull el nom de Torres de Segre. 

Un recorregut que gairebé arriba al seu punt i final ja que els i les 

membres d’aquest pubillatge finalitzen el seu mandat pròximament i 

cediran el seu lloc a les membres del pubillatge entrant, escollides fa 

uns dies per votació popular.  
 

PROCLAMACIÓ DEL NOU PUBILLATGE (LA POBLA DE LILLET)    dissabte 1 d’octubre 
 
 

El primer dissabte del mes d’octubre, s’ha celebrat 

l’acte de proclamació del nou pubillatge a la Pobla 

de Lillet, municipi de la comarca del Berguedà. La 

celebració ha donat inici a les 17:00 hores de la tarda 

al pavelló poliesportiu, tot i que la trobada inicial ha 

resultat una hora abans, a la Casa de la Vila. Un 

esdeveniment que ha format part dels actes de la 

Festa Major del Roser.  

La Irene Ruestes -Pubilla de Torres-, hi ha assistit: 
 

 

 

Irene Ruestes: “Allí és tradició fer foto de tot el pubillatge a dalt del pont, ja que és un emblema del poble. Aquest 

any les dues noies que sortien tornen a repetir, ja que la dama sortint ara és l'actual pubilla i la pubilla sortint 

és la dama, han fet intercanvi de títols, l'hereu és nou. L'acte ha acabat amb un berenar per a tots els assistents”. 

 

        FIRA DEL FIROBI (VILASSAR DE MAR)              dissabte 8 d’octubre 
 

 

A Vilassar de Mar, el cap de setmana 7, 8 i 9 

d’octubre es celebra el Firobi. Aquesta, és una 

paraula que no surt al diccionari, per això, els 

vilassarencs la defineixen com un grup de gent sense 

ànim de lucre i amb moltes ganes de donar, fer i 

cercar coses per als altres (com més petits millor), és 

propi de la Mediterrània i més concretament de la 

població de Vilassar de Mar, comarca del Maresme. 

El Firobi transforma Vilassar en un poble ple de 

titelles i botigues artesanals. Fins allí, s’hi ha 

desplaçat a Pubilla sortint del nostre poble. 
 

 

Irene Ruestes: “Aquesta fira és de titelles i es celebra cada any. Alguns carrers són plens de paradetes i activitats 

amb titelles. Ha estat molt divertit, ja que hem visitat la zona on els menuts i no tan menuts feien manualitats 

de titelles i hem gaudit com si fóssim canalla petita. Ens han portat per alguns carrers del poble i  hem anat a 

veure un teatre: ‘La llebre i la tortuga’. A la tarda, hem visitat els estands dels comerciants i hem ballat la típica 

polca del pubillatge”. 
 

Foto de grup amb altres membres del Pubillatge a Vilassar de Mar  
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ACTE DE COMIAT I PROCLAMACIÓ (ARENYS DE MAR)            dissabte 29 d’octubre 
 

Arenys de Mar té nova pubilla i hereu després que la nit del dissabte 

29 d’octubre s’hagi fet l’elecció al Teatre Principal, amb la 

participació de delegacions del pubillatge d’arreu de Catalunya i, fins 

i tot, d’Andorra.  

La nova pubilla és Mar de Antonio que substitueix Gemma Giménez i 

el nou hereu és Pol Torrentó que pren el relleu a Arnau Gómez.  

En aquesta ocasió, la Pubilla i l’Hereu sortint de Torres de Segre, s’hi 

han desplaçat per a participar en els diferents actes programats: 
 

Irene Ruestes i Joan Vizcaya:  

“Ens han portat a visitar el seu cementiri en què està enterrat el poeta 

Salvador Espriu, on també hi ha molts panteons, alguns d'ells amb 

històries boniques.  

Hem anat a visitar el museu en el qual estan els vestiments dels macips, 

i ens han explicat la seva tradició. Aquests, són colles que prenen els 

carrers d'Arenys cada dia 16 d'agost, ja que és la festa de Sant Roc. Una 

celebració que es remunta l'any 1607 i es va celebrar perquè Sant Roc 

va posar fi a l'epidèmia de la pesta. 

Després, hem anat al teatre on s’ha fet la Proclamació del nou pubillatge, en finalitzar ens han convidat a sopar 

i com a anècdota és que, quan hem acabat, hem anat a la discoteca Johnny's, que és la més antiga de Catalunya”. 

 

        RECEPCIÓ OFICIAL AL PARLAMENT DE CATALUNYA (BARCELONA)        dijous 3 de novembre 
 

 

Finalment, després d’algun ajornament de 

dates anteriors, el passat dijous 3 de 

novembre s’ha pogut dur a terme la 

recepció oficial del pubillatge al 

Parlament de Catalunya.  

Una delegació de més de cent hereus, 

pubilles, dames, fadrins i altres figures del 

pubillatge de Catalunya, acompanyats de 

representants de Foment de les Tradicions 

Catalanes, han visitat el Palau. 

L’hora de convocatòria ha estat a les 16:00 

hores de la tarda, davant del mateix 

Parlament. La recepció ha finalitzat, 

aproximadament, cap a les 18:00 hores.  

Com ja se sap, la possibilitat que els representants del pubillatge català siguin rebuts al Parlament és un 

privilegi per a tots ells i elles i una grata experiència dins del seu mandat. El nostre representant municipal, 

ha estat l’Hereu local, en Joan Vizcaya que ens ha volgut transmetre les seves sensacions: 
 

Joan Vizcaya:  

“El passat 3 de novembre, el pubillatge d’arreu del territori hem estat convidats al Parlament de Catalunya, la 

que és la Institució més important del país.  

Allí, se’ns ha explicat la seva història i la Vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés ens ha 

fet la rebuda institucional”. 

El pubillatge català amb les autoritats, a les escales del Parlament de Catalunya 
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PROCLAMACIÓ DE L’HEREU I PUBILLA (OLOT I GARROTXA)         dissabte 5 de novembre 
 

El Restaurant la Deu s’ha omplert de tradició, el dissabte 

5 de novembre a la nit, amb la gran Proclamació de 

l’Hereu i Pubilla d’Olot i la Garrotxa, en un acte que ha 

comptat amb l’assistència d’unes 600 persones. 

El veredicte final ha assenyalat que Tura Danés i Pau Vila, 

els dos veïns de l’Eixample Popular, s’hagin convertit en 

els nous Pubilla i Hereu de la ciutat d’Olot. Adrià i Júlia 

Plana han deixat de ser els representants de la comarca i 

s’han acomiadat amb corrandes. Les nostres Pubilles, 

Irene i Aina Serra hi assistiren: 
 

Irene Ruestes i Aina Serra: “Han obert les portes de l'Ajuntament i l'alcalde ens ha donat la benvinguda. Ens han 

presentat a tots/es les pubilles i hereus de Catalunya que estaven a l'acte i hem fet l'entrada. Tot seguit, hem 

conegut alguns carrers d'Olot. Com anècdota, mai havíem vist tanta gent del pubillatge reunida, 

aproximadament hi havia 700 persones en una proclamació, amb 44 candidats dels barris d'Olot i els pobles de 

la comarca. Tot seguit, s’ha fet un sopar de gala. Una gran festa retransmesa en directe per Olot Televisió”. 

 

PROCLAMACIÓ DEL NOU PUBILLATGE (PUIG-REIG)    dissabte 12 de novembre 
 
 

Dins els actes de la Festa de Sant Martí de Puig-reig, que s’ha celebrat 

els dies 11, 12 i 13 de novembre, ha tingut lloc la Proclamació de la 

Pubilla, la Dama i l’Hereu. L’acte s’ha fet el dissabte dia 12 de 

novembre al Pavelló d’Esports de l’esmentada localitat de la comarca 

del Berguedà. Enguany, s’ha recuperat aquesta tradicional Festa 

popular, organitzada pels Joves de Puig-reig.  
 

Irene Ruestes i Aina Serra: “Hem anat al poliesportiu on s’han fet les 

presentacions del pubillatge d'arreu de Catalunya i del nou pubillatge 

de Puig-reig. En acabar, ens han ofert un petit refrigeri i, tot seguit, hem 

anat de festa, ja que era Festa Major. Com anècdota, hem passat una nit 

amb molt de fred i feia molt aire, però tot i això ens hem divertit molt. 

Visca el pubillatge!” 
 

 

 

        CICLE SEGRIÀ CORALS (SOSES)             diumenge 13 de novembre 
 

 

Aquest any, el Cicle Segrià Corals 2022 ha ofert 

concerts en deu poblacions, des del 22 de maig 

fins al 13 de novembre, a Maials, Torres de Segre, 

Almacelles, Benavent de Segrià, Sunyer, Corbins, 

Seròs, Alguaire, Torrefarrera i Soses. L’actual 

Hereu del nostre municipi ha estat present en 

vàries d’aquestes actuacions. Una d’elles a Soses, 

en la cloenda d’aquest cicle de cant coral. 
 

Joan Vizcaya: “El diumenge dia 13, el pubillatge 

comarcal hem assistit a la cloenda del cicle Segrià 

Corals, celebrat a Soses, on hem pogut escoltar a les 

Corals d’Alcarràs, d’Alguaire i d’Almacelles. Ha estat força entretingut i un plaer poder assistir-hi!”. 
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PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA I L’HEREU DE CATALUNYA 2022 (PERALADA)  19 i 20 de novembre 
 

Una seixantena de pubilles i hereus de municipis d’arreu del territori català, 

d’entre ells Torres de Segre, han optat a representar Catalunya els dies 19 i 

20 de novembre, a Peralada, en el marc de la Proclamació de la Pubilla i 

l’Hereu de Catalunya 2022, un certamen organitzat pel Foment de les 

Tradicions Catalanes. 

Al llarg de tot el dissabte, s’han dut a terme els exàmens, que han constat 

d’una prova escrita de cultura general seguida d’un examen oral en què els 

diferents candidats i candidates (21 nois i 28 noies, entre els quals hi havia 

la nostra Pubilla, Irene Ruestes i el nostre Hereu, Joan Vizcaya) han estat 

entrevistats per un Jurat especialitzat que ha dictaminat finalment el 

següent veredicte:  
 

 

PUBILLA I L’HEREU DE CATALUNYA 2022 

 

 

• Pubilla de Catalunya 2022: Gemma Giménez Riera (Pubilla d’Arenys de Mar, el Maresme).  

• Hereu de Catalunya 2022: Biel Fargas Navarro (Hereu de Falset, el Priorat). 
 

 

 

Entre altres títols, destaquem també: Hereu 

de les comarques Lleidatanes 2022 i 3r fadrí 

d’honor de Catalunya: Marc Vilà Riba 

(Hereu de Solsona, el Solsonès).  
 

A la tarda del mateix dissabte, s’ha fet el 

pregó del certamen i la inauguració de la 

majòlica commemorativa de la proclamació, 

seguida d’una ballada de sardanes.  

La proclamació s’ha realitzat el diumenge a 

les 12 hores. 

Han estat uns dies intensos en què la Irene i 

el Joan, han rebut l’escalf i el suport, tant 

dels seus familiars, la resta del pubillatge 

torresenc i l’Ajuntament de Torres de Segre, 

representat pel Joan Carles Miró -alcalde- i 

la Mihaela Balcanu -regidora-, que s’han 

desplaçat també fins a Peralada. 
 

Joan Carles Miró: “Pel que fa a l’acte de la 

proclamació, ha estat molt ben organitzat, la 

plaça feia molt de goig tal com estava 

preparada (l'encant del poble hi ajudava i 

molt). Han fet uns parlaments molt emotius 

(llagrimeta inclosa) d'un home que va 'parir' 

el pubillatge de part del Foment de les 

Tradicions l'any 1976, crec recordar. 

Llàstima que cap candidat i candidata de 

Torres de Segre hagi tingut sort i 

reconeixement en aquesta ocasió”. 

Representació de Torres de Segre desplaçada a Peralada 
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        GALA D’ADIFOLK (BALAGUER)             dissabte 26 de novembre 
 

La població de Balaguer ha acollit la cinquena ‘Gala de 

l’any d’Adifolk’ (Associació per a la difusió del folklore).  

L’acte, ha tingut lloc al teatre municipal de Balaguer, i allí 

hi va haver un gran espectacle de cultura popular amb 

grups de les comarques de Ponent, el resum de l’any, els 

lliurament de Premis 2022 i la proclamació del 35 è Aplec 

intercultural 2023.  

En aquesta Diada festiva i reivindicativa hi ha estat 

present també el Pubillatge adult torressenc de la mà d’en 

Joan Vizcaya, la Irene Ruestes i la Tània Santacatalina. 

 

 VESPRADES TEATRALS I XI TROBADA DE MOTOCULTORS, TRACTORS I COTXES ANTICS (TORRES DE SEGRE) 
 

La participació del pubillatge torressenc al llarg del mes de novembre ha finalitzat amb dos actes al nostre 

poble: les ‘vesprades teatrals’ i la concentració de maquinària antiga i clàssics. 
 

 Per una banda, el passat 26 de novembre el grup 

Talión ha representat l’obra l’Isop de Guilhere 

Figueiredo, dins del cicle ‘Les Vesprades Teatrals’ a la 

comarca del Segrià i que hem explicat més en detall, 

anteriorment. La Pubilleta, Aina Serra, i l’Hereuet, 

Albert Lòpez, s’han posat a primera fila, en 

representació del pubillatge torressenc. 
 

 

Pepita Ruestes: “Em vaig sentir molt satisfeta que tant 

l’Aina com l’Albert, seguissin amb tanta atenció l’obra 

de teatre.  Després els vaig cridar a l’escenari i ens 

vàrem fer una foto de conjunt, amb els meus companys 

actors, l’Aina, l’Albert i el Joan Carles”. 

 

 Finalment, l’endemà diumenge 27 

de novembre, en el marc de l’11a 

Trobada de motocultors, tractors i 

cotxes antics que s’ha realitzat a 

Torres de Segre i que 

desenvolupem en detall en 

l’apartat ‘Actualitat’, per primer 

cop, s’han trobat els i les 

representants del pubillatge 

torressenc, el que serà proclamat i 

el que en breu deixarà de ser-ho. 

Entre tots i totes, ha regnat una 

gran harmonia, i s’ho han passat 

d’allò més bé, sobretot, quan han 

pujat als petits remolcs tirats de motocultors antics, que els han portat a donar un tomb pel poble com a 

tradició d’aquesta nostàlgica trobada. 
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CONTINUEN LES VISITES AL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ 
 

Aquest passat mes de novembre, han continuat les visites 

al Museu de l'Evolució, un edifici que aconsegueix atreure 

visites de tot tipus de públic i generacions, tant del municipi 

com també d’altres poblacions.  

Des d’estudiants que troben en l’exposició una magnífica 

font d’aprenentatge vivencial sobre elements històrics del 

poble i de la humanitat, joves encuriosits pel contingut que 

recull el Museu, fins a generacions de més edat que 

realment són conscients de la importància de les eines i 

totes les peces que es poden veure en aquesta instal·lació 

municipal. Persones que visiten i observen amb nostàlgia, 

tot recordant els seus pares, avis o àvies utilitzant alguns 

dels elements que avui estan exposats. 
 

La primera de les dues visites registrades aquests dies, ha 

estat orquestrada per una veïna del poble, 

la Teresita Alférez, que ha aconseguit reunir unes 40 

persones, la majoria d’elles del poble però també algunes 

de fora que no havien estat mai dins. Una trobada d'amics 

de celebració, més detallada en l’apartat d’actualitat, que 

abans de dinar han volgut anar al Museu per escoltar i veure 

tot el que conté aquest espai. 
 

La segona visita, ha estat organitzada per la Núria Molins, 

també veïna del poble, juntament amb 5 persones més.  

En aquesta ocasió, els marits de cada parella es van 

començar a ajuntar fa ben poquet, ja que després de trenta-

set anys de fer el Servei Militar, gràcies a les xarxes socials, 

s'han pogut retrobar un altre cop. 
 

El Museu de l’Evolució, a part de recollir les visites 

d’aquestes 46 persones, també ha estat un punt de trobada 

per molts dels nostres veïns i veïnes que han volgut visitar 

les instal·lacions amb els seus amics i amigues. 
 

El Museu de l'Evolució permet obtenir una visió general de l'evolució de l'ésser 

humà des dels seus inicis fins a l'actualitat, utilitzant les eines com a fil conductor, 

sempre canviants en funció del progrés de les persones. 

Situat en l'antic molí de Torres, el museu compta amb sis sales que repassen 

diferents moments del progrés humà. A la primera planta, ‘Comença 

l'evolució’, recull des del Big Bang fins a l'aparició de l'homo sapiens; a la planta 

baixa, ‘Les petjades de l'home’, ens descobreix les primeres eines fabricades per 

l'home; a ‘Neixen pobles i ciutats’, al soterrani, sorgeixen els oficis per treballar la 

fusta o el metall; i, finalment, a sota, hi trobem ‘La llar’, amb vestimentes i altres 

estris d'ús quotidià, i dues sales més dedicades al molí d'oli i al molí fariner. 

 

M
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Un retrobament d’amics amb visita al Museu de l’Evolució  

L’Adrià Pujol -tècnic de TDSNaTur- fent la visita guiada  

El Museu presenta un contingut històric d’alt valor patrimonial  
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REUNIÓ DE LA FLORACIÓ AMB ELS MUNICIPIS DEL SEGRIÀ 
 

El dimecres 2 de novembre, s’ha realitzat 

la primera reunió per a l’organització de 

les pròximes activitats de floració, a la 

seu del Consell Comarcal del Segrià.  
 

El projecte ‘Segrià, terra de floració, s’ha 

presentat davant catorze alcaldies -entre 

elles Torres de Segre- que s’integraran en 

un projecte que vol abastar la totalitat de 

la comarca i la floració de tots els fruiters. 

S’elaborarà un calendari d'activitats 

mitjançant les quals promocionar el 

territori, el patrimoni i la natura de les 

poblacions vinculades a la iniciativa. 
 

A la nostra comarca, no només tenim flors de color rosa -aquesta és la més típica del baix Segre com el cas 

de la nostra població-, sinó que també tenim flors d’altres coloracions com és el cas de les d'ametller -

característic del Segrià sec-, les de la perera, la pomera, els magraners... i d’altres com les de l’espígol, més 

pròpies dels camps de l’Horta de Lleida. 

La finalitat d’aquesta trobada i les que vindran més endavant pretén garantir un treball conjunt que vinculi 

els municipis del Baix Segre, per elaborar un calendari d'activitats sota la marca ‘Segrià, Terra de Floració’, i 

sempre amb la mirada posada en la promoció del territori, del patrimoni i de la natura, així com en la posada 

en valor dels productors locals. 
 

La reunió ha comptat amb representació torressenca de la mà del cap de l'àrea de Turisme, Josep Lluís 

Huguet, dels dos tècnics de la Regidoria de Medi Ambient i Promoció Turística de l’Ajuntament, Maria Tost i 

Adrià Pujol i de l’alcalde de la vila, Joan Carles Miró Puigvecino. 

 

VISITA DE L’ESCOLA FRANCESC FELIU D’AITONA 
 

El divendres 18 l’alumnat de cicle Inicial 

de Primària de l’Escola Francesc Feliu 

d’Aitona, han visitat Utxesa, dins el marc 

d’una de les sortides escolars que realitza 

aquest centre en el present curs. 

De la mà dels tècnics de TDSNaTur, els 

nens i les nenes de primer i segon curs han 

fet diferents activitats d’Educació 

Ambiental orientades en el coneixement 

dels animals, projecte que l’escola està 

treballant i impulsant actualment.  

En primer lloc, l’alumnat ha pogut gaudir 

d’una gimcana temàtica on, a través de la 

descoberta de diferents pistes 

escampades per la pineda del campament referents a l’alimentació, rastres, refugis, etc., havien d’esbrinar 

de quin animal es tractava. A més a més, s’han pogut treballar 10 animals de forma més detallada i, en 

El Consell Comarcal del Segrià ha acollit la primera reunió de preparació de la nova campanya 

Terra de Floració, un projecte que aglutinarà la promoció de les activitats que es realitzin en 

el marc de la floració 2023 a tota la comarca del Segrià. 

L’Adrià Pujol i la Maria Tost -tècnics de Medi Ambient-  

han estat els encarregats de fer els tallers a l’alumnat del centre educatiu d’Aitona 
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general, han tingut l’oportunitat de conèixer-ne 

més gràcies a l’exposició que es disposa a ‘La 

Fusteria’, espècies que són pròpies de la zona i 

es troben a la Reserva Natural d’Utxesa. 

Després de dinar i d’una estona de joc lliure, han 

pogut conèixer alguns rastres més i fer un taller 

manual que ha consistit en elaborar una petjada 

amb fang d’un dels animals del nostre entorn 

per endur-se-la cap a casa seva. 

Malgrat les baixes temperatures que s’han 

registrat aquest dia, els nens i les nenes han 

passat un divendres força entretingut tot aprenent moltes coses dels animals que ens envolten. 

 

LET’S CLEAN UP TORRES DE SEGRE -  SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 

La Setmana Europea de la 

Prevenció de Residus neix d'un 

projecte que rep el suport del 

programa LIFE+ de la Comissió 

Europea. L'objectiu és 

organitzar durant una mateixa 

setmana i arreu d'Europa, 

accions de sensibilització sobre 

la prevenció de residus. 

Enguany, ha esdevingut la 14a 

edició d’aquesta proposta, les 

accions de la qual han estat 

recollides entre els dies 19 i 27 

de novembre.  
 

Torres de Segre també hi ha volgut participar un cop més, el passat dissabte 19 de novembre, i en aquesta 

ocasió s’ha dedicat esforços en la retirada de residus d’una part de l’entorn natural que ens envolta. Aquest 

any, les zones escollides han estat la vora del riu Segre i Utxesa, canviant la zona d’actuació d’altres edicions 

i amb el propòsit d’anar actuant en diferents zones del terme de cara al futur.  

En el tram del camí verd al seu pas per la vora del Riu Segre, s’ha aconseguit recollir 10kg de brossa; a la zona 

d’Utxesa-Molí, un total de 21,5kg, a la d’Utxesa- Refugi, uns 20,5kg i a la urbanització Fornet, la quantitat de 

58kg. En total, doncs, s’ha aconseguit retirar 110kg dels espais naturals del nostre municipi. Un 90% 

d’aquests eren envasos, llaunes i plàstics en general tot i que també s’han trobat productes de deixalleria. 

La jornada ha finalitzat amb un dinar de germanor, per agrair la feina feta a la vintena de voluntaris i 

voluntàries participants, en el que s’ha compartit moments de l’experiència i han sorgit noves idees per a 

properes edicions d’una activitat que esperem que es pugui repetir, ja sigui en aquest o un altre format.  
 

 

Cal aprofitar aquest reportatge per recordar a tothom que quan anem als espais naturals, la mesura més 

sostenible és endur-nos la brossa i tirar-la directament a un contenidor i, sobretot, que el millor residu és 

aquell que no es genera. Recomanem, en la mesura que ens sigui possible, utilitzar envasos, bosses i 

embolcalls reutilitzables i recordeu també que els productes que comprem, si són de proximitat, molt 

millor ja que ajudem al planeta i de retruc als nostres productors locals! 

L’elaboració d’una petjada d’animals de l’entorn amb motlles i les pistes reals,  

han ofert un aprenentatge vivencial i significatiu 

Grup de voluntariat que han recollit més de cent quilograms de brossa del nostre entorn natural 
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L’ANIMAL DEL MES: EL CONILL 
 

En aquesta ocasió, volem parlar sobre el conill, un animal 

força comú dins el nostre terme i la Reserva Natural 

d’Utxesa i, fins i tot, fàcilment visible vora el municipi. 

Fàcil d’identificar, el conill -nom com se l’anomena 

generalment-, reparteix la seva espècie en deu gèneres 

diferents, tots de la família Leporidae, tret de Lepus. 
 

En general són animals petits, que no superen el mig 

metre, amb la cua molt curta i unes orelles molt llargues, 

tenen unes potes posteriors que utilitzen per desplaçar-

se corrent i saltant.  

La seva fisonomia esdevé molt curiosa ja que els ulls, com 

altres mamífers, els tenen als laterals, això els brinda una 

visió més panoràmica amb la qual poden detectar qualsevol depredador proper. Les característiques més 

grans que tenen són les orelles i les dents, les primeres a part de captar els sons, els ajuden a regular la 

temperatura corporal i les dents els creixen continuadament entre 10 i 12 cm al llarg de la seva vida. 
 

Són exclusivament herbívors i fan servir el seu fi olfacte i els seus bigotis per buscar l’aliment. La seva dieta 

es compon de diversos vegetals amb un component fibrós important, arribant a poder ingerir aliment fins a 

80 cops al dia i requerint de 3 a 5 litres d’aigua fresca. 

Abans de l’any de vida les femelles ja poden tenir una camada i el període gestació dura entre 31 i 33 dies. 

Els nadons quan neixen són cecs i sense pèl. 
 

Existeix la creença comuna que els conills i les llebres són animals 

temorosos, al seu àmbit natural, aquest comportament el determina la 

necessitat de supervivència, és a dir, aquests animals són el principal 

objectiu de molts depredadors com guineus àguiles o llúdrigues, per la qual 

cosa estar sempre expectants és la seva millor arma. 
 

En les representacions catòliques de l’edat mitjana, el conill encarnava el 

mal a causa de la seva fertilitat.  
 

Avui, els conills són una espècie de plaga molt perillosa per la vida al camp.  

El nostre municipi pateix les conseqüències de l’augment d’aquest animal, 

entre la fàcil reproducció i la falta de depredadors per la zona ha potenciat aquest augment tan significatiu. 

Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l’any 2018 van començar amb un Pla 

Pilot per les Terres de l’Ebre, en un total d’11 municipis, per tal de controlar els danys d’aquesta espècie i, des 

de fa temps que es permet la seva caça controlada durant bona part dels mesos de l’any. 

Les captures de conill per les zones d’especial gestió indiquen uns 30.000 exemplars i l’instrument cinegètic 

per controlar els conills que existia fins ara s’ha demostrat insuficient i per això s’estan buscant nous 

instruments legals i de control per afrontar la problemàtica dels conills en els camps agrícoles. 

Ja sigui amb actuacions com a les Terres de l’Ebre, la 

introducció de més depredadors del conill perquè 

de manera natural es pugui regular o la important 

tasca de control que desenvolupa durant l’any la 

nostra Societat de caça, hem de pensar que a poc a 

poc s’està lluitant per a un control més exhaustiu de 

l’espècie amb la finalitat de poder controlar-ho. 

Exemplar jove de conill, una espècie que prolifera amb molta facilitat 

Diferència entre conill i llebre (foto inferior) 

Danys derivats de la plaga d’aquesta espècie animal al nostre territori 
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DELIBERACIÓ I VEREDICTE DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE NATURA ‘ANTONI RIBES ESCOLÀ’ 
 

Després d’esgotar-se el termini estipulat de presentació d’instantànies, els tres membres que han format 

part del Jurat, la Laia Renau, en Quim Estadella i en Josep Prada -veïna i veïns de Torres de Segre-, han estat 

els encarregats de fer les corresponents deliberacions i establir el veredicte final del XVI Concurs de 

Fotografia ‘Antoni Ribes Escolà’. Una decisió que segons han explicat ha resultat complicat a causa de l’alt 

nivell de les imatges presentades i la varietat de tècniques emprades. 

A l’edició d’enguany del Concurs de Fotografia de Natura s’hi han presentat 61 participants i unes 118 

fotografies en total, totes elles dividides en tres categories segons edat: General, Juvenil i Infantil.    

Tot seguit, descobrirem quines han estat les fotografies escollides com a guanyadores, dins de cada una de 

les categories establertes des d’un principi:  
 

 

CATEGORIA GENERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA JUVENIL 

1r PREMI: ‘Espiadimonis’  -  

2n PREMI: ‘Mallarenga de bigotis’  -  

3r PREMI: ‘Mirades infinites’  -  

1r PREMI: ‘Xino - Xano’  -  

2n PREMI: ‘Raigs de llum’  -  

3r PREMI: ‘Riu de l’Adam Naji’   
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CATEGORIA INFANTIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes obres premiades, així com les finalistes s’exposaran temporalment a la sala de l’antic Molí de Torres 

de Segre. Posteriorment, les fotografies premiades es podran visitar a l’edifici de ‘La Fusteria, el Punt 

d'Informació i Centre d'Interpretació de la Reserva Natural d’Utxesa’, on romandran fins a la següent edició 

d'aquest concurs. 
 

Per part del Jurat i de l'organització, es vol agrair la col·laboració de tothom que ha participat, tot 

aprofitant també per donar l'enhorabona a les guanyadores i als guanyadors d'aquesta edició. 

Un Concurs que, en aquesta ocasió, ha volgut donar molt més relleu a l’entorn natural local, dictaminant 

com a condició indispensable que les captures hagin estat fetes al nostre terme municipal. Unes novetats 

que han estat ben acollides pels participants i que ha incrementat el valor de les obres presentades que 

han aconseguit destacar l’entorn natural i els diferents espais dels quals disposem al nostre poble. 
 

Antoni Ribes Escolà (Lleida, 1968 – Torres de Segre, 2014) 
 

Des de fa uns anys, el Concurs de Fotografia del poble porta el nom de l’Antoni Ribes, 

un torressenc que fou un referent en el camp de l’estudi dels insectes (entomologia), i 

especialment en formigues, borinots, abelles i vespes (himenòpters) a Catalunya. Amb 

una capacitat de treball inimaginable, va contribuir, en pocs anys, a ampliar 

enormement el coneixement dels himenòpters a Catalunya i més concretament de la 

superfamília Chalcidoidea, grup taxonòmic del qual n’estava enamorat. 
 

 

1r PREMI: ‘Volando Voy’  -  2n PREMI: ‘Milpeus’  -  

3r PREMI: ‘El Pantà’  -  
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ÈXIT I DIVERSIÓ EN LA 2a CURSA FAMILIAR D’ORIENTACIÓ 
 

El primer diumenge d’octubre ha estat la data 

escollida per a dur a terme l’esperada segona cursa 

familiar d’orientació, després de l’impacte de la 

pandèmia que va obligar a suspendre la prova el 

març de l’any 2020. Un joc organitzat i gestionat 

des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament. 
 

Un total de 12 recorreguts diferents, amb 10 pistes 

a cercar en cadascun a través de l’escaneig de 

codis QR, han aconseguit entretenir i fer gaudir als 

més de 170 participants, distribuïts entre una 

dotzena d’equips, representats amb un color 

diferent. 
 

La jornada matinal ha donat inici cap a les 10 del 

matí a la Plaça dels Països Catalans, punt de partida 

de la prova. Hores abans, els membres de la 

Comissió Esportiva han anat a col·locar i amagar 

les 120 pistes distribuïdes pel poble. Arribat el 

moment, després d’una breu explicació sobre el 

funcionament de la prova, s’han repartit els plànols 

amb els punts a buscar, a cada grup, segons el color 

amb el qual s’havien apuntat. 

Un cop feta la foto conjunta i per equips, s’ha 

començat la partida amb els jugadors i les 

jugadores interpretant el mapa de Torres de Segre 

i cercant els detalls diversos o els elements 

històrics amagats darrere de cada QR. 
 

Cada equip, a través del seu representant, 

interactuava amb la resta a través d’un grup de 

WhatsApp -creat per l’ocasió- on han anat pujant 

les fotografies de conjunt a mesura que anaven 

trobant les solucions i també han anat preguntant 

dubtes o incidències en alguna pista. 
 

A mesura que es completava tot el mapa, s’havia 

de retornar al punt d’inici per cloure la cursa 

d’orientació. 
 

L’equip que ha escollit el color blau fort, inscrit sota 

el nom de ‘Papes i mames’, ha estat el més ràpid 

en finalitzar dels dotze. 

Successivament, més aviat o més tard han anat 

arribant la resta de les formacions al pavelló. 
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Una part dels membres de la Comissió Esportiva, dins la Regidoria d’Esports, 

organitzadors de la cursa d’orientació: el Fernando Curcó, el Juan Hinojo, el 

Marc Torrelles, el Joan Companys i l’Albert Quilez 

Les explicacions abans de l’inici de la prova amb els equips a la Plaça 
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La jornada s’ha acabat al migdia, amb un petit refrigeri dins el pavelló poliesportiu, com a punt final d’un matí 

força divertit i entretingut que ha aconseguit omplir de colors els carrers i els espais de la vila, amb diferents 

generacions de veïns i veïnes que han treballat en equip per assolir la fita: resoldre enigmes i conèixer detalls 

i cites històriques del nostre bonic municipi. 
 

Des de la Comissió Esportiva, només queda agrair la participació de tots i totes, tot celebrant la bona 

acceptació d’una prova que ajuda a fer poble i permet aprendre tot jugant, des dels més petits i petites 

fins als i les més grans.  

Enhorabona a tots els i totes les participants! 

Algunes imatges dels equips participant i trobant els diferents enigmes després d’orientar-se al mapa i d’escanejar i interpretar el QR 

Fotografia de família amb els 12 equips inscrits abans d’iniciar la segona edició de la cursa familiar d’orientació 
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Estem tarats Equip blau fluix 
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APM 

Equipo A 

Equip gris 



 
 

 
26 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE NOVEMBRE – Desembre 2022 

PRESENTACIÓ DE LA NOVA TEMPORADA DE L’ESCOLA DE FUTBOL BAIX SEGRIÀ 
 

L'Escola de Futbol Baix Segrià ha realitzat la seva 26a presentació, el 

divendres 4 de novembre, en un acte molt emotiu que serà recordat, 

sobretot, per la gran ajuda rebuda de clubs de futbol lleidatans, particulars i 

ajuntaments integrants, a causa d'un incendi sofert dies abans i que va 

cremar i malmetre tot el material d'entrenament de l'Escola. Aquest fet, va 

generar una resposta massiva i immediata d’equips, dels consistoris i de 

l’exjugador blau Pere Milla, que van cedir i van fer donacions de material 

perquè l’activitat de l’Escola no es veiés condicionada i poguessin tirar 

endavant amb els entrenaments i partits. 
 

La presentació de la temporada 2022-2023, s’ha celebrat a Alcarràs, com a seu del Baix Segrià, sota un vent 

gèlid que ha afectat l’esdevenir previst de l’acte i ha fet anul·lar els focs d’artifici preparats com a cloenda. 

A més de les grades del camp plenes de familiars, hi han estat presents/es també, les autoritats per part de 

la Diputació de Lleida, representants dels ajuntaments fundadors -Aitona, Soses, Sudanell, Albatàrrec i 

Torres de Segre-, representants de la Federació catalana de futbol, Junta directiva de l'Escola, cos tècnic i, 

com no podia ser d’una altra manera, els autèntics protagonistes: els jugadors i les jugadores. 

L'Escola de futbol Baix Segrià, aquest any, té una afluència de 246 participants, entre els 4 i els 18 anys 

d'edat, i un total de 19 equips. Una xifra rècord ja que per primera vegada es supera el llindar del màxim de 

participants en una temporada que era de 228 participants. 
 

Torres de Segre, com a una de les cinc poblacions fundadores del Club que ha aportat i aporta participants a 

l’Escola, enguany compon un total de 12 jugadors torressencs i 2 entrenadors del municipi en els equips de 

les categories Aleví i Benjamí. 
 

L’alcalde de la vila, en Joan Carles Miró, i el regidor d’Esports, Joan Companys, han representat oficialment 

el poble en aquesta presentació rècord que designa el bon moment que està vivint la família ‘blava’, des 

del seu inici l’any 1996. Esperem que sigui la tendència en els propers anys i que l’orgull de formar de 

l’Escola de Futbol Baix Segrià continuï ben viu en les futures generacions que vindran.  
 

 

 
 

L’Escola de Futbol Baix Segrià va ser fundada l’any 1996. Actualment, els jugadors i les jugadores que en 

formen part provenen de 7 pobles diferents de la comarca del Baix Segre, tots propers entre ells: Aitona, 

Albatàrrec, Alcarràs, Soses, Sudanell, Torres de Segre i Montoliu. Un exemple d’aquest símbol d’unió 

entre localitats que descriu l’essència del Club es pot apreciar en el seu escut -recentment actualitzat-, on 

una pilota sura sobre aigües del riu Segre, element compartit entre tots, amb unes estrelles que 

representen els 5 pobles que iniciaren aquest projecte esportiu, ara fa 26 anys. 

Fotografia de conjunt amb tots els i les futbolistes de l’Escola de Futbol Baix Segrià, cos tècnic i Junta Directiva 
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FI DE LA TEMPORADA DE PESCA AMB LA CELEBRACIÓ DEL ‘CONCURS D’HIVERN’ 
 

 

Amb la disputa del darrer concurs dels programats, el Club Esportiu de Pesca de Torres 

de Segre ha donat per finalitzada la temporada de pesca d’enguany que deixa una 

valoració força positiva en general ja que l’increment de captures respecte el curs 

passat ha estat superior, amb un cert optimisme de cara al curs vinent, davant la pesca 

d’exemplars joves de peixos que semblen assegurar el futur d’aquest esport a 

l’embassament d’Utxesa. 
 

 

D’aquesta manera, a primers de novembre, ha estat 

el torn del denominat ‘Concurs d’Hivern’, la darrera 

prova que sol anar acompanyada de temperatures 

baixes i temps propi de l’estació que aviat entrarem. 

Però, en aquest cas, el fred no ha estat pas el 

protagonista i sí que ho estat el vent. Unes 

condicions meteorològiques adverses que ha fet 

minvar la participació de socis en aquest concurs.  
 

Finalment, una dotzena de pescadors no s’han 

volgut perdre la cita i han estat pescant durant unes 

hores a la coneguda zona dels ‘espigons’.  

Com hem indicat, el vent ha condicionat molt la 

jornada i ha fet disminuir l’activitat dels peixos i el 

nombre de captures, quedant els tres primers llocs 

de la següent manera: 
 

 

• Josep Maria Drudes, amb 7,600 quilograms 
(1r classificat) 

• Xavier Mesalles, amb 4,500 quilograms 
(2n classificat) 

• Januario Teixidó, amb 2,000 quilograms 
(3r classificat) 

 

 
 

 

 

Es recorda a tothom que, des del Club Esportiu de 

Pesca de Torres de Segre, juntament amb la Regidoria 

d’Esports de l’Ajuntament, s’ha organitzat de nou la 

jornada de pesca infantil, dins els actes de la Festa 

Major de Santa Bàrbara.  

Una activitat gratuïta que se celebrarà durant el matí 

del pròxim dimecres 7 de desembre a la basseta del 

riu, ubicada al camí verd.  

Una iniciativa que es ve fent des de fa uns anys i que 

està encaminada a promocionar la pesca, sobretot, 

entre els torressencs i les torressenques més joves.  
 

 

 

El president del Club, Francesc Torreguitart, fent entrega dels obsequis als tres 

primers classificats del Concurs, en el mateix lloc on s’ha celebrat el mateix 
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LA IX VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA ‘FRUITES FONT’ FIXA LA DATA AL CALENDARI DE PONENT 
 

 

La 9a edició de la Volta al Pantà d’Utxesa ja té data al calendari de 

curses de Ponent i es durà a terme el diumenge 26 de febrer.  
 

Una nova edició, Fruites Font, Events Catalunya i la 

comercialitzadora Torres Energia seran els patrocinadors principals 

de les curses d’adults i d’infantils, respectivament. Un suport 

imprescindible i significatiu que ha estat un dels fonaments per 

entendre la magnitud que ha anat agafant la coneguda prova 

atlètica que es celebra a l’embassament de la nostra població. 
 

 

Aquesta edició de la Volta, que seguirà apostant per 

la vessant solidària i recollirà fons per fer una 

aportació econòmica a Oncolliga Lleida en favor de la 

lluita contra el càncer, ofereix una novetat important, 

a més a més de continuar oferint dues modalitats de 

competició entre els corredors i les corredores que 

podran inscriure’s a la cursa de 10 km o bé a la de 6,5 

km, enguany s’obre l’opció a participar en una 

caminada que completarà el mateix circuit curt. 

Les habituals curses infantils, amb diferents 

distàncies segons l’edat del o de la participant, 

completaran una edició més ambiciosa que mai. 
 

Al llarg d’aquests dies, membres de l’organització de 

l’esdeveniment dels tres pobles impulsors s’han estat 

reunint per acabar de definir l’engraellat i el format 

de la Volta al Pantà 2023, tenint en compte la situació 

en la qual ens trobem i l’experiència de tot el que hem 

passat en clau pandèmia per mirar de plantejar una 

prova esportiva que estigui a l’altura de les anteriors 

edicions però incorporant tot allò que sigui necessari 

perquè aquesta esdevingui un format segur i 

garanteixi al màxim la salut dels atletes participants. 
 

En les pròximes edicions de la present revista 

municipal i també a través de les diferents xarxes 

socials, tant de l’Ajuntament com de la mateixa 

Volta al Pantà, s’anirà definint el contingut, la resta 

de novetats i els aspectes més importants de 

l’esmentada prova. 
 

Mentrestant, només queda posar-se a entrenar i, 

sobretot, reservar la data a l’agenda personal per a 

participar en una de les curses de referència a Ponent 

que permet córrer envoltat d’un gran ambient 

esportiu i familiar, enmig d’un entorn natural 

d’autèntic privilegi. 
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INAUGURACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI EL DIA DE TOTS SANTS 
 

Coincidint amb el Dia de Tots Sants, l’alcalde Joan 

Carles Miró, acompanyat d’altres regidors i 

regidores, ha presentat una de les novetats més 

esperades a la nostra vila: la construcció de 63 

nínxols i 25 columbaris. 

Aquesta millora fa que el cementiri augmenti la 

capacitat, es modernitzi i tingui noves zones 

enjardinades, convertint-lo en un espai més 

agradable. L’ampliació és de vital importància i 

permet cobrir les necessitats dels pròxims anys. 

També s’han obert els nous serveis del cementiri, 

després d’una reforma que estrena lavabo, sanitari, 

llum i enrajolat. Una altra millora que ofereix més 

comoditat a les visites. 
 

La Festivitat de Tots Sants és una festa tradicional 

catòlica dedicada al record de les persones 

estimades que ens han deixat. Durant els dies 

anteriors a l’1 de novembre, els familiars solen 

visitar i netejar els llocs on reposen els seus éssers 

estimats alhora que hi col·loquen poms o rams de 

flors com a mostra que el seu sentiment envers 

ells/elles continua ben viu. Tot i això, al nostre 

poble hi ha molta gent que visita el cementiri 

durant tot l’any. En aquest sentit, tota actitud ha de 

ser respectada i cada persona gestiona els seus 

sentiments de pèrdua de la manera que desitja. 
 

L’Ajuntament de Torres de Segre, ha preparat i 

tingut cura d’aquestes instal·lacions per tal de rebre 

les visites dels familiars en aquestes dates 

concretes, tot i que s’encarrega també del seu 

manteniment al llarg de l’any. 
 

Talment com en altres ocasions, des de la Regidoria 

de Cultura, s’ha volgut fer un acompanyament 

musical a les visites del dimarts 1 de novembre de 

les 15:00 a les 17:00 hores, un dels moments en què 

el cementiri és més freqüentat per qui decideix 

passejar-s’hi tranquil·lament. 
 

 

Tot plegat, s’ha gestionat des del Consistori amb la 

intenció d’ajudar que el cementiri municipal estigui en les millors condicions i esdevingui un lloc acollidor i 

agradable, els dies que la gent visita als seus difunts i difuntes. 
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El cementiri municipal s’omple de familiars el dia de ‘Tots Sants’ 

L’alcalde adreçant unes paraules als presents en la inauguració del nou espai 

construït que permetrà l’ampliació de la capacitat del cementiri 

Els visitants del dia 1 de novembre per la tarda, han pogut gaudir 

d’unes dues hores de música en directe que ha acompanyat l’estança 

https://www.facebook.com/miropuigvecino?__cft__%5b0%5d=AZXYDy1YncA2NmAAkkV96GvTunGuWmhxQoJSn2soH04LsnasIvrWIMhHQcWV_HWh_8hkxKVfzMIchpw7px_xA_FP0Y04l_0zA4AwfHhIGugOP7EA-81tZcR5kXInf96FqKAuAQ8mZodt6rpHh5z8Doi0boeVoSEmFystMczmydu72bndLGYlB0M5sjGLZ27CP-WYQX6o2cxCezcF9LhZfOxb&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/miropuigvecino?__cft__%5b0%5d=AZXYDy1YncA2NmAAkkV96GvTunGuWmhxQoJSn2soH04LsnasIvrWIMhHQcWV_HWh_8hkxKVfzMIchpw7px_xA_FP0Y04l_0zA4AwfHhIGugOP7EA-81tZcR5kXInf96FqKAuAQ8mZodt6rpHh5z8Doi0boeVoSEmFystMczmydu72bndLGYlB0M5sjGLZ27CP-WYQX6o2cxCezcF9LhZfOxb&__tn__=-%5dK-R
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TROBADA DE CELEBRACIÓ DELS 60 ANYS DELS NASCUTS I LES NASCUDES L’ANY 1962 
 

Sempre és bon moment per a celebrar i més quan la causa són el compliment de 60 anys. Aquesta ha estat 

la intenció dels i les membres de la generació nascuda l’any 1962, tant els que ho van fer a Torres de Segre 

com els que han complert 60 anys de fora vila però que resideixen al municipi. 

Un total de 27 protagonistes (46 amb les parelles respectives) han gaudit d’una complera jornada de 

retrobament, companyonia i d’autèntica festivitat.  
 

La trobada s’ha iniciat amb un sentit acompanyament 

als difunts Àngel Roca i Antoni Prim, dos companys 

de quinta que ja no estan entre nosaltres, als quals 

se’ls ha portat un ram de flors. 

Cap a les 12:00 hores del migdia, la comitiva s’ha 

desplaçat fins al Museu de l’Evolució -ubicat a l’edifici 

de l’antic Molí-, on han rebut una visita guiada per 

conèixer de primera mà el valor històric de 

l’esmentada instal·lació municipal. 
 

La jornada matinal s’ha finalitzat amb un dinar al Celler del Segre que ha estat el punt escollit per tancar un 

retrobament d’un grup força nombrós però molt ben avingut. Com no podia ser d’una altra manera, un bon 

grapat de rialles, anècdotes, curiositats i moments també pel record i la melangia han estat a l’ordre del dia. 
 

 

 

Llistat dels nascuts i de les nascudes l’any 1962, presents a l’esmentada celebració 
 

1. Francesc Mata 

2. Marina Filella 

3. Lola Florensa 

4. Dolores Pereiro 

5. Rosa Masgoret 

6. Ramón Roca 

7. Ismael Panadés 

 

8. Antonieta Escolà 

9. Óscar Mesalles 

10. Rosa Mari Molins 

11. Lourdes Molins 

12. Jordi Rubio 

13. Pere Joan Aldavert 

14. Pepe Chica 

 

15. Dolors Marsellés 

16. Teresita Alferez 

17. Maria Haydee 

18. Montse Prim 

19. Montse Jové 

20. David Pagà 

21. Sergi Prim 

 

22. Paco Monné 

23. Teresa Escolà 

24. J. Ramon Torrentó 

25. Xavier Domènech 

26. Marisa Filella 

27. Inés Ramírez 

 

Imatge del grup que ha celebrat el seu 60è aniversari a Torres de Segre 
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DIA DEL SOCI I DE LA SÒCIA DEL JAEC ‘FESTA BRILLO’ 
 

El dissabte 12 de novembre ha tingut lloc 

l’esperat Dia del soci i la sòcia de la JAEC 

que ha comptat amb una gran participació 

en totes les activitats programades, entre la 

tarda i la matinada. 
 

A primera hora de la tarda, ha començat 

l’Escape Room, una prova organitzada on la 

dotzena d’equips participants han hagut 

d’aconseguir resoldre diferents enigmes per 

aconseguir obrir superar un tresor. Per 

realitzar l’activitat, s’ha emprat la 

tecnologia ja que cada grup ha disposat 

d’una tauleta digital per anar avançant. Els 

guanyadors i les guanyadores de la prova 

han obtingut un premi que s’ha entregat, 

posteriorment, al sopar.  
 

Un sopar que s’ha celebrat de nit al 

poliesportiu i que ha congregat unes 120 

persones, entre associats i associades i 

d’altres participants. Els i les assistents han 

pogut gaudir d’un refrigeri variat i un segon 

plat a escollir entre canelons de ceps, 

fricandó i lluç a la marinera pels adults i 

menú infantil per als més menuts. De 

postres, hi havia un pastís de tres xocolates. 

Ha estat durant el sopar quan s’han repartit 

unes targetes amb unes accions que cada 

persona havia de fer per fer la nit més 

engrescadora. 
 

Acabat l’àpat, s’ha fet el joc de nit, amb 

diferents proves musicals, de dibuix i de 

mímica. També hi ha hagut una ronda de 

preguntes sobre el nostre poble.  

A continuació, s’han donat els premis als 

més brillants, ja que era la temàtica 

escollida pel sopar i que engrescava als 

presents a anar ben lluents, així com els 

premis als guanyadors i les guanyadores de 

l’Escape Room, realitzat a la tarda. 
 

La jornada ha posat fi de matinada, com no 

podia ser d’una altra manera, amb una 

sessió de discjòqueis a càrrec de Dj’s JAEC, 

M&C i Casti. Els jocs de nit, després d’un bon sopar, han posat una bona dosi de diversió 

L’Escape Room pel poble ha estat entretinguda i molt interessant.  

A la part inferior, dreta, l’equip que ha resultat guanyador al completar abans el joc.. 
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En síntesi, una celebració de l’associació de joves que ha assolit l’èxit de convocatòria i participació i que 

ha demostrat que la seva essència i esperit segueix actiu anys després de la seva creació com a agrupació 

local. Cal posar en relleu la bona tasca que s’està fent des de la nova Junta i encoratjar a continuar així. 

 

CONCURS DE DIBUIX PER A LA PORTADA DEL LLIBRET DE LA FESTA MAJOR  
 

L’estimada i esperada Festa Major de Santa Bàrbara ja ha arribat i com és tradició des de fa uns anys, dies 

abans, s’ha realitzat una nova edició del concurs de dibuix per a poder triar les tres il·lustracions que 

confeccionaran el llibret de la Festa Major. Un concurs obert a tots els nens i les nenes residents de Torres 

de Segre, d’edats compreses entre els 3 i els 12 anys amb l’única condició que la temàtica de les il·lustracions 

havien d’anar relacionades amb la nostra Festa per excel·lència. 

Un cop acabat el termini per a presentar les obres, un jurat ha estat l’encarregat de decidir els guanyadors i 

les guanyadores de les tres categories d’entre totes les propostes presentades, totes elles molt creatives. 

El resultat final, després d’una sempre complicada deliberació, s’ha donat a conèixer el dijous 17 de 

novembre a través de les xarxes socials de l’Ajuntament.  

Tots els dibuixos participants en el concurs, restaran exposats i es podran visitar a la Sala d’Exposicions de 

dalt de l’edifici del Molí, del dilluns 5 al dijous 8 de desembre d’11:00 a 13:00 hores. 

Aprofitem per a felicitar els escollits i les escollides i, també, a tots els i les artistes locals que han participat.  

 

 

Aquest ha estat l’ordre dels premiats en el concurs als més brillants que s’han vestit per l’ocasió amb colors ben lluents i llampants 

1r Classificat (portada) 
 

 Ian Companys Puigvecino (7 anys) 
 

 
-Categoria ‘B’ de 7 a 9 anys- 

2n Classificat (contraportada) 
 

 Aina Serra Llobet (10 anys) 
 

 
-Categoria ‘C’ de 10 a 12 anys- 

3r Classificat (pàgines centrals) 
 

 Àlex Artigues Prim (4 anys) 
 

 

-Categoria ‘A’ de 3 a 6 anys- 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’EMEETDS AMB L’INSTITUT DE LA CAPARRELLA 
 

L’Empresa Municipal d’Energia Elèctrica de Torres de Segre, SL  (EMEETDS) 

-empresa distribuïdora d’energia del municipi-, ha signat un conveni de 

col·laboració amb l’Institut de la Caparrella amb la voluntat que diferents 

alumnes que cursen estudis en aquest Institut puguin realitzar pràctiques a 

l’empresa, sobre els estudis que estan realitzant. El conveni pretén que 

l’alumnat pugui posar en pràctica els coneixements acadèmics que estan 

aprenent en empreses reals del territori, i tinguin una primera experiència de contacte al món laboral. 
 

Resultat d’aquest conveni, el torressenc Ian Florensa Gabarrella, ha iniciat aquest mes de novembre el seu 

període de formació en pràctiques a l’empresa distribuïdora elèctrica municipal. 

L’Ian Florensa té 20 anys i l’any 2021 va finalitzar els estudis de Sistemes microinformàtics i xarxes. 

Actualment, està cursant l’últim curs del grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma. 
 

Les tasques que desenvoluparà a l’empresa 

estaran centrades en la participació i 

desenvolupament d’aplicacions amb accés de 

dades, assegurant la seva accessibilitat, el seu 

disseny lògic i comprensible. El període de 

pràctiques serà de prop de 400 hores i es preveu 

que la seva durada sigui fins al maig de 2023. 

L’empresa municipal i el Consistori li dona la 

benvinguda i l’animen a que pugui posar en 

pràctica tots els coneixements que adquireixi 

durant la seva etapa de formació acadèmica. 

 

COMENÇA UN NOU CURS D’ACTIC NIVELL MITJÀ 
 

El dissabte 26 de novembre ha tingut lloc l’inici del curs 

ACTIC nivell mitjà organitzat per la Regidoria de 

Joventut i el Consell Comarcal del Segrià, en el marc del 

Pla Local de Joventut. El curs, que s’imparteix tots els 

dissabtes al matí a la Biblioteca municipal anirà a càrrec 

de Fabra Formació. En aquest cas, serà un curs reduït a 

26 hores lectives. 

Tal com vam indicar en anteriors ocasions, les sigles 

ACTIC corresponen a la denominació “Acreditació de 

Competències en Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació” i és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa con a la combinació de 

coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). ACTIC 

permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en les TIC mitjançant una 

prova per ordinador que s’avalua automàticament en un centre col·laborador reconegut per la Generalitat 

de Catalunya. Les persones que superen la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que les permet 

acreditar un determinat nivell de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. 

Des de la Regidoria de Joventut i el Consell Comarcal del Segrià s’ha tornat a apostar per aquest curs, en vista 

de l'èxit d'anys anteriors, i una vegada més, a causa de la gran demanda, ja es valora l’organització d’un altre 

grup online durant el mes de gener. 

L’Ian Florensa treballant a les oficines de l’EMEETDS on farà les hores de pràctiques 
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DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES – 25N 
 

El divendres 25 de novembre hem commemorat, un any més, el 

Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, 

tot i que volem que les accions i els actes al voltant d’aquesta data 

s’estenguin a cada dia de l’any ja que la lluita per una vida lliure de 

violències ha de ser diària. 
 

L’Ajuntament del nostre municipi amb motiu de la commemoració 

de la mort violenta de les germanes Maravall tres activistes 

polítiques assassinades el 25N de 1960, s’ha programat una sèrie 

d’activitats de sensibilització ciutadana en contra d’aquesta greu 

problemàtica social que pateixen milers de dones al món. 

L’objectiu principal d’aquestes propostes és crear espai de reflexió 

i sensibilització, per part de tota la ciutadania, d’una identitat 

lliure, mitjançant la incorporació de valors bàsics de la lluita contra el sexisme i la violència. És important 

conscienciar tot el municipi que la violència cap a les dones és un problema social i real. Per això, hem de 

provocar rebuig social davant d’aquest tipus de conductes masclistes que són transmeses i perpetuades 

culturalment, així com davant la misogínia, el sentit de superioritat de gènere i la concepció de les dones com 

a possessió, valor que es transmeten culturalment i que afavoreixen la violència dels homes cap a les dones.  

De totes les formes de violència masclista, les violències sexuals són les més prevalent, les més invisibles i 

les més naturalitzades. Tot això fa de les violències sexuals un component  central del patriarcat. No tenen a 

veure amb el sexe sinó amb el poder. El poder de cosificar, d’humiliar, de dominar, de disciplinar, de generar 

por i de restringir la llibertat de les nenes, les adolescents i les dones. El poder de crear l’expectativa social 

que els homes han de prendre  la iniciativa en el sexe i no aturar-se fins a rebre una negativa directa. Fins i tot 

el poder d’ignorar  una negativa o de traspassar els límits amb la insistència. 
 

També el poder de produir un sentiment de vergonya per haver patit una agressió sexual, el poder de 

responsabilitzar i culpabilitzar les víctimes/supervivents (com anava vestida, què havia consumit, en quin 

lloc estava, si anava sola...) en lloc d’assenyalar l’agressor com a únic  responsable. O el poder de posar en 

dubte la intenció de les denunciants.  
 

Els moviments feministes d’arreu del món s’han rebel·lat contra aquest poder patriarcal, han  assenyalat les 

causes i les conseqüències de les violències sexuals i n’han identificat les diverses expressions en tots els 

àmbits en què ocorren (familiar, de la parella, social o comunitari, laboral, educatiu, digital o polític). També 

han denunciat la cultura de la violació que normalitza i accepta la violència sexual envers les dones i han 

generat una onada de sonoritat per reconèixer la veu de les dones que denuncien i per acompanyar-les. 
 

Simultàniament, els feminismes han impulsat dos grans canvis. En primer lloc, han posat el consentiment 

al centre. La llibertat sexual inclou practicar sexe tan sovint com es vulgui i amb qui es vulgui, així com rebutjar 

fer-ho. I, en segon lloc, han exigit que es faci efectiva la diligència deguda dels poders  públics i que 

s’erradiqui tota forma de violència institucional. Aquest és el compromís que refermen totes les institucions 

polítiques del país, un compromís amb la llibertat de les dones que ha de fer també una societat més lliure. 
 

Cada mes, des d’aquesta revista venim donant les tristes dades que es registren d’assassinats a causa de la 

violència de gènere, amb el propòsit d’informar, alertar i conscienciar a la gent que alguna cosa no funciona 

i cal activar un canvi immediat.  

Des de començament d’any, han estat 38 les dones que han perdut la vida per aquest fenomen, 

assassinades per les seves parelles o exparelles , i des que es va començar a comptabilitzar les víctimes, 

l’any 2003 ja són un total de 1.171 dones assassinades. 
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ACTIVITATS DEL 25 DE NOVEMBRE A TORRES DE SEGRE 
 

 

L’Ajuntament de Torres de Segre, dins la Regidoria 

d’Igualtat, ha organitzat al llarg de la setmana del 21 al 

25 de novembre, una sèrie d’activitats per mirar de 

sensibilitzar a la població del municipi i contribuir en 

l’erradicació de la violència masclista que pateixen 

milers de dones arreu. 
 

Talment com l’any passat, dies abans, s’ha col·locat una 

pancarta reivindicativa al balcó de l’Ajuntament. 
 

El dia 21 de novembre, s’ha començat amb l’exposició 

itinerant ‘Lliure i sense por’, instal·lada als baixos de 

l’edifici consistorial i que ha cedit l’Institut Català de les 

Dones. Una exposició en la qual s’explica com ajudar a 

detectar i a reconèixer situacions quotidianes en què es 

produeixen violències sexuals.  

A la tarda del mateix dia, s’havia programat una sessió 

de defensa personal que, finalment, ha estat ajornada i 

es preveu posposar-la per més endavant. 
 

Dijous 24 de novembre, dia anterior a la data oficial, s’ha 

realitzat a les 18:00 hores i a la Sala de Plens de 

l’Ajuntament de Torres de Segre un Escape room 

‘Present i futur de les reivindicacions feministes’. 

L’interessant repte tenia per objectiu posar consciència 

sobre la importància d’aconseguir una societat més 

justa, igualitària i lliure de violències, consistint en un 

conjunt de pistes, puzles, claus i codis secrets que 

s’havien d’esbrinar en un límit de temps, les persones 

que han participat han gaudit d’una estona molt 

entretinguda i recomanable. 
 

Divendres 25N, sobre les 18:00 hores de la tarda, s’ha 

realitzat l’espectacle de titelles ‘Genèrics: igualtat de 

gènere en tots els àmbits’ a càrrec de la companyia ‘La 

Pantomima’, en motiu del Dia de l’Eliminació de la 

Violència invers les Dones. Una proposta educativa per 

tractar la Igualtat de gènere en tots els àmbits. Els nens 

i les nenes assistents s’ho han passat d’allò més bé, 

cantant, rient i ballant amb l’actuació acompanyada dels 

acords de la guitarra elèctrica. 

Finalment, a les 19:00 hores, a la Plaça Catalunya, la 

regidora d’Igualtat Mihaela Balcanu, ha llegit el 

manifest redactat per aquest dia davant diferents veïns 

i veïnes que han volgut participar en l’acte d’homenatge 

que ha finalitzat amb l’encesa d’unes espelmes al costat 

del llaç representatiu d’aquest dia. 

L’exposició itinerant instal·lada als baixos de l’Ajuntament  

L’Escape room temàtic ha resultat tot un entreteniment d’aprenentatge 

Una Sala d’Actes amb un públic entregat ha gaudit d’una bona obra  

La lectura del Manifest del 25-N ha tancat el cicle d’activitats  
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‘LES CADOLLES’, UN INDRET BEN PROPER I MOLT INTERESSANT 
 

El passat mes d’octubre, aprofitant una 

trobada d’amics i amigues entre els quals 

hi havia veïns i veïnes de Torres de Segre, 

després d’un bon dinar al Refugi dels 

Pescadors, aquest grup va fer una visita 

per la tarda pel terme municipal proper a 

aquest edifici, en concret en un espai 

totalment desconegut per ells i elles, 

ubicat en l’espai natural d’Utxesa, les 

conegudes ‘Cadolles’. Una opció que 

descobriren a través de la pàgina web de 

l’Ajuntament, de la qual desconeixien la 

seva existència malgrat estar ben a prop i 

que van voler visitar i ensenyar a les seves 

amistats de fora vila (Alcarràs, Aitona i 

Pla de la Font), després d’informar-se i 

conèixer la seva ubicació per arribar-hi. 
 

La Pilar Pallarés, ha estat qui ha volgut 

compartir aquesta experiència viscuda 

amb tots els lectors, posant en relleu el 

fet de descobrir i valorar les coses 

boniques que tenim al costat de casa, 

com és aquesta visita d’un lloc dins el 

nostre entorn natural, conegut per molta 

gent però també totalment desconegut 

per una gran majoria. 
 

“Al terme de Torres de Segre, fitant amb 

Sarroca, es troben damunt d'unes roques 

uns clots naturals de forma arrodonida on 

s'acumula l'aigua el dia que plou. Aquests 

clots s'anomenen "Cadolles". En algunes 

parts, es veu com s'ha picat la pedra per 

marcar com una canalització per poder 

recollir aquesta aigua. Una curiositat de la 

natura que tenim tan a prop i segurament 

per a molts ben desconeguda.  

Vam tenir la sort de veure'n alguna amb 

aigua perquè el dia abans de la sortida va 

ploure. En d'altres, i per culpa de la manca 

d'aigua que tenim al territori, hi ha sorgit 

unes plantes precioses dignes de fotografia i en d'altres es veuen clarament branques més seques. 

Us animem a visitar-les, nosaltres les vam poder descobrir fa poques setmanes quan fèiem una sortida amb 

amics i amigues. Però recordeu ser curosos a l'hora de caminar per la zona, cal preservar aquest indret perquè 

tots i totes el puguem gaudir”.   

El grup d’amics i d’amigues durant la seva visita a ‘Les Cadolles’ 

Pilar Pallares 
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11a TROBADA DE MOTOCULTORS, TRACTORS I COTXES ANTICS 
 

L’onzena edició de la tradicional trobada de motocultors, 

tractors i cotxes antics, enguany s’ha avançat al darrer 

diumenge del mes de novembre ja que el següent 

coincidia amb la Festa Major de Santa Bàrbara. 

Com a principal novetat, aquest cop s’ha variat el lloc 

d’ubicació d’aquesta trobada i s’ha dut a terme al carrer 

Àngel Guimerà, aprofitant les comoditats que ofereix el 

pavelló poliesportiu a l’hora de muntar les taules per 

l’esmorzar i la important opció dels serveis per a tot el 

públic participant i assistent. L’amplitud dels carrers 

propers també ha estat un punt a favor d’aquest nou 

emplaçament. 
 

Una activitat organitzada pels amics del motocultor de 

Torres de Segre i altres veïns aficionats als clàssics, amb la 

col·laboració de l’Ajuntament, que ha aconseguit reunir 

més de 130 vehicles, entre maquinària agrícola antiga i, 

sobretot, un bon grapat de cotxes clàssics. Una 

participació que, sense cap mena de dubte, ha superat les 

anteriors edicions. 

La jornada s’ha iniciat ben d’hora amb un bon esmorzar a 

mesura que anaven arribant les diferents màquines, en la 

seva majoria, eines que s’han utilitzat en les labors del 

camp antigament al poble amb marques de reconegut 

prestigi com Eicher, Holder, Massey Ferguson, Agria o 

Pasquali, entre altres. 

De l’edició d’enguany destaca la gran afluència de cotxes 

antics, tots ells amb un molt bon estat de conservació que 

han arribat al punt de trobada circulant pel seu propi peu, 

com si el pas del temps no suposes cap impediment per 

fer ressonar els cavalls dels seus cuidats motors. Marques 

il·lustres com Renault, Ford, Volkswagen, Seat, Mini, 

Dodge o Pontiac han fet acte de presència i s’han exposat 

al llarg del carrer per admiració del públic assistent que no 

ha volgut perdre l’oportunitat per fotografiar-s’hi. 
 

 

 

 

En definitiva, una representació d’alguns dels models i 

marques emblemàtiques d’unes eines motoritzades de 

camp i de passeig que algunes d’elles han format part de 

la història de Torres de Segre i d’altres de la història del 

món del motor.  

Per cloure, tal com és costum, s’ha fet la tradicional volta 

pels carrers del poble amb alguns dels motocultors i 

tractors antics participants, juntament amb les membres 

del nou pubillatge, tal com hem explicat anteriorment. Algunes de les imatges que ens deixa la jornada  
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3a CAMPANYA NADALENCA DELS COMERÇOS DE TORRES DE SEGRE PER LES XARXES SOCIALS 
 

Un altre cop, i ja en van tres, l’Ajuntament de Torres de Segre patrocina 

una campanya comercial per les xarxes socials, per a tots els comerços, 

autònoms i empreses del poble que desitgin publicitar els seus 

productes o serveis durant les festes nadalenques. Una nova proposta 

publicitària local a la qual s’hi ha adherit una trentena de comerciants. 
 

 

Aquesta campanya, que duu el lema ‘Compra amb el cor, compra a 

Torres’, anirà del dijous 1 de desembre fins al divendres 6 de gener, 

inclourà dos anuncis comercials i un reel per cada establiment 

anunciant, i podran veure’s  a l’Instagram  i  al Facebook de Torres 

Comerç i Serveis. 
 
 

La proposta també inclou el sorteig de dos lots o cistelles de 

productes cedits pels establiments adherits a aquesta iniciativa. Un es 

farà via xarxes socials el dijous 22 de desembre i l’altre de manera 

presencial, el dimecres 4 de gener. El mateix dia es notificaran els 

guanyadors o les guanyadores d’ambdós sorteigs. 
 
 

 

 

 

 

  
 

Sorteig LOT PRESENCIAL 

 

Per participar-hi caldrà seguir aquests passos: 
 

✓ Segueix-nos a @torrescomercserveis i 

posar like al post! 
 

✓ Etiqueta a 3 amigues o amics als comentaris 

i fes que també ens segueixin! 
 

✓ Comparteix el post a les històries i 

etiqueta’ns per arribar a més gent! 

 
✓  

 

  

Com participar-hi? 
 

 L’Ajuntament ha adjuntat una butlleta per casa 

dins de la present revista de ‘El Pregoner’ del 

mes de novembre, repartida ara a primers de 

desembre. 
 

 Aquesta butlleta haurà d’emplenar-se i 

dipositar-la en una urna que hi haurà als baixos 

de l’Ajuntament durant els dies 3 i 4 de gener en 

horari d’oficina, de 08:30 a 13:30 hores.  

El dia 4, a les 12:00 hores tindrà lloc el sorteig. 
 

 

 

 
 

 

 

Us animem a seguir les novetats dels establiments i els professionals de Torres de Segre per les xarxes socials, 

a comprar i consumir de proximitat i a fer, cada vegada més gran, la xarxa comercial del nostre municipi.  
 

Establiments comercials adherits a la campanya nadalenca ‘Compra amb el cor, compra a Torres’: 
 

 

 

▪ Carpinteria metàl·lica JMendez ▪ Osvald Ferreteria ▪ Centre Terapèutic Eva Marches ▪ Elena Centre de Bellesa 

▪ Carnisseria Masip ▪ Restaurant Panamà ▪ Farmàcia Yolanda Roure ▪ Perruqueria Mercè Duaigües 

▪ Quiosc Teresita Alferez ▪ Torres Art Moble ▪ Peixateria Pili ▪ Bon Àrea 

▪ Merceria i complements Àngels ▪ Cal Corbins ▪ Estanc i Loteries Ares ▪ Josafat Teatre 

▪ Pròxim Consum (Cooperativa) ▪ Floristeria i Regals Marta ▪ Centre Bellesa Anabel Gascón ▪ Bar Restaurant Sabrina 

▪ Taller Ballesté Piñol ▪ Restaurant Celler del Segre ▪ Taller Gilbert ▪ Taller Vellvé 

▪ Autorentat Torres ▪ Assegurances Ricart Prim ▪ Miarnau Agritecno ▪ Mobles Areco 

▪ Restaurant Brasseria Tuluc ▪ Restaurant Virgínia   

Comprar i consumir al nostre poble, ens beneficia a tothom! 
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UN NOVEMBRE DE DUES CARES ENS DEIXA LES PRIMERES BOIRES I GLAÇADES 
 

Novembre ha estat un període estrany durant uns primers 

dies ja que les temperatures diürnes voltant els vint graus 

positius i, fins i tot, per sobre, han descol·locat a més d’un i 

han generat un alentiment de la caiguda de les fulles dels 

arbres caducifolis, com són els dels camps de fruita del nostre 

terme o bona part de l’arbrat ornamental del municipi i del 

nostre bosc de ribera. Un endarreriment del cicle vital de 

l’arbre que s’ha anat accelerant a mesura que passaven els 

dies amb l’arribada del fred. 
 

Jornades de sol al principi, marcades per valors alts per l’època 

i que han anat disminuït progressivament amb el pas dels dies.  

Dies de vent que ens han deixat celatges rogencs propis de la 

tardor i han elevat la sensació de fred, obligant a més d’un a 

treure la pols de l’estufa i posar-la en funcionament.  

Finalment, la primera glaçada registrada a darrer de mes, amb 

un episodi de boira matinal que ha durat fins al migdia i que 

ha inaugurat oficialment l’aparició d’aquest fenomen propi de 

la zona on vivim. 
 

Per tot, un novembre força complet pel que fa a variació 

meteorològica que ens deixa com a mitjana de temperatura 

màxima: 17,83 graus -més de vuit graus menys que l’anterior 

període- i una mitjana de temperatura mínima de 7,7 graus -

gairebé sis punts inferiors al seu antecessor-. 

Segueix l’escassetat de pluja amb un dels registres més baixos 

dels darrers mesos, tan sols 5,6 mm de precipitació 

acumulada en sis dies diferents, una quarta part de la 

recollida a l’octubre. 
 

 

 

 
 

 

 

 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA «NOVEMBRE 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 

01/11/22 23,5°C 13,1°C 0.1 mm 12/11/22 19,8°C 10,2°C 0.8 mm 23/11/22 19,5°C 7,2°C 0 mm 

02/11/22 22,6°C 11,9°C 0 mm 13/11/22 19,5°C 6,5°C 0 mm 24/11/22 16,6°C 5,5°C 0 mm 

03/11/22 19,5°C 12,8°C 0.3 mm 14/11/22 18,9°C 10,3°C 0.1 mm 25/11/22 15,5°C 7,5°C 0 mm 

04/11/22 16,4°C 9,7°C 0 mm 15/11/22 20,3°C 11,2°C 0 mm 26/11/22 13,9°C 3,0°C 0 mm 

05/11/22 18,5°C 7,9°C 0 mm 16/11/22 17,8°C 8,7°C 0 mm 27/11/22 13,4°C -0,6°C 0 mm 

06/11/22 20,1°C 3,5°C 0 mm 17/11/22 19,7°C 10,8°C 0 mm 28/11/22 14,3°C 5,1°C 2.2 mm 

07/11/22 20,4°C 5,2°C 0 mm 18/11/22 14,8°C 9,4°C 0 mm 29/11/22 15,2°C 7,6°C 0 mm 

08/11/22 22,0°C 7,7°C 0 mm 19/11/22 13,4°C 7,2°C 0 mm 30/11/22 14,7°C 6,9°C 0 mm 

09/11/22 21,2°C 9,5°C 0 mm 20/11/22 17,1°C 5,4°C 0 mm     

10/11/22 18,4°C 7,5°C 0 mm 21/11/22 12,3°C 7,2°C 2.1 mm  

11/11/22 23,3°C 8,7°C 0 mm 22/11/22 12,5°C 6,7°C 0 mm 
 

Temperatura màxima mitjana (mes): 17,83°C                                    Temperatura mínima mitjana (mes): 7,7°C  
         

Total precipitació acumulada (mes): 5,6 mm 
 

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

 

Aquestes fotografies d’en Quim Estadella resumeixen  

bona part del temps viscut durant el mes de novembre 
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ES COMPLEIXEN 40 ANYS DE LA GRAN RIUADA DEL SEGRE 
 

El 7 i 8 de novembre de 1982 molts municipis lleidatans van patir una crescuda extrema del cabal del riu. 
 

El diumenge 7 i el dilluns 8 novembre de l’any 1982, el Pirineu va viure un dels temporals de pluja més intensos 

del segle XX, produït per una profunda i extensa borrasca situada a l’oceà Atlàntic que va deixar pluges rècord, 

pèrdua de vides i destrosses milionàries. La catàstrofe es va endur la vida de 14 persones a Catalunya, segons 

la Generalitat. Les pèrdues econòmiques es van quantificar en el que avui dia serien 270 milions d'euros. 
 

Una molt profunda pertorbació de 968 hPa es va situar molt a prop de Galícia. Els seus vents van injectar una 

forta entrada de vents del sud. Al golf de Lleó, al mar Cantàbric, es van observar ratxes de fins a 170 km/h i 

onades de 9 metres. Aquest vent del sud càlid va agafar humitat del Mediterrani i la va projectar contra els 

contraforts pirinencs. L'efecte orogràfic va reactivar el desenvolupament de murs de nuvolades que no 

paraven de descarregar. 
 

Aquells dies va ploure a bots i barrals. A les comarques properes al Pirineu es van registrar acumulacions 

superiors als 200 mm en 48 hores, però a municipis pirinencs es van obtenir quantitats absolutament 

desorbitades en només dos dies: Vallcebollera: 610 mm o La Molina: 556 mm. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta quantitat de pluja caiguda en un període de temps tan curt va fer que la majoria de rius pirinencs 

assolissin cabals extraordinàriament alts, i, en conseqüència, va provocar grans desbordaments a rius el Valira, 

el Noguera Pallaresa, el Noguera Ribagorçana, el Flamisell, el Noguera de Tor i, per descomptat, el riu Segre. 
 

 

El Segre va marcar a Oliana un cabal de 1.856 m³/s, quan 

de mitjana en porta 33 m³/s. A Lleida 2.385 m³/s, en lloc 

dels habituals 85 m³/s d’aleshores. Si fem una 

comparativa i prenem com a exemple l'Ebre a Tortosa el 

dimarts 6 de novembre, amb 90 m³/s, el cabal del Segre a 

Oliana portava com ‘20 Ebres’ i al pas per Lleida, com ‘26’.  
 

Amb aquestes magnituds de cabal es van inundar 

parcialment diversos municipis, entre els quals hi ha capitals de comarca com Lleida, Balaguer, la Seu d'Urgell 

o Sort. També a Andorra La Vella. Fins i tot, es van produir grans esllavissades de terreny, que van acabar en 

desastre, com a Gósol i al Pont de Bar. Aquest darrer poble de l’Alt Urgell es va precipitar sencer cap a la llera 

del riu Segre. Acabat l'episodi es va haver de construir el nou poble en un altre punt més elevat. 
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Pluja acumulada entre el 6 i el 8 de novembre de 1982 Pressió en superfície i geopotencial a 500 hPa del 7 de novembre de 1982 

http://www.324.cat/noticia/1963212/catalunya/Una-esllavissada-que-va-esborrar-el-poble-de-Pont-de-Bar
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Com va afectar la inundació a Torres de Segre? 
 

Torres de Segre no va salvar-se d’aquest fenomen extrem i també va patir les seves conseqüències. Hi hagut 

més inundacions a casa nostra, com la de l’octubre del 1907 i la de l’octubre del 1937, però evidentment, la 

més recordada i millor documentada és la del 1982. El riu Segre passa a tocar de la vila, i tot i que 

afortunadament no vam haver de lamentar víctimes mortals, si es van causar molts danys materials. 
 

El dilluns 8 de novembre al migdia va ser el moment en què es va registrar més cabal al Segre al pas pel nostre 

municipi. L’aigua va cobrir totes les zones baixes pròximes a la llera, inundant completament espais municipals 

com les piscines o el camp de futbol. El nivell era molt alt, i tot just passava per sota del pont de l’entrada de 

Torres de Segre. Baixava també molt fang, vegetació, molta brutícia en general, fins i tot, alguns animals.  

La for ça de l’aigua arrossegava tot allò que anava trobant al seu pas. Les cases del poble pràcticament no van 

ser afectades, però sí que moltes famílies van patir els danys que la riuada va causar en els camps de conreu i 

en les granges on es guardava el bestiar. El riu va anar perdent alçada a mesura que avançava la jornada, i 

l’endemà, el dimarts 9 de novembre, el nivell ja havia baixat considerablement. 

 

 

Rescatem aquest fragment del Sabies Què de la revista 37 del Pregoner de Torres, que recull experiències 

d’aquella riuada: 
 

“El testimoni d’en Francesc Ruestes, aleshores encarregat d’obres de la Comunitat de Regants de Torres, ens 

explica que tot va començar amb un pregó que es fa al poble, de caràcter urgent, advertint als veïns que baixava 

una gran riuada. Davant d’aquest avís, enviat per Protecció Civil, en Josep Maria Oró (aleshores President de la 

Comunitat de Regants) va proposar anar ràpidament cap a Lleida a obrir les ‘pales’ de la sèquia de Torres com a 

mesura inesperada per aturar i desviar part de l’aiguat. Així, doncs, una comitiva formada per un grup de 

torressencs com en Josep Martí o els mateixos Francesc Ruestes i Josep Maria Oró van desplaçar-se cap a Lleida 

a obrir les ‘comportes de la Femosa’ però sense èxit ja que el cabal del riu ja havia fet sobreeixir el canal, la sèquia 

i ja ocupava el camí fent-los córrer un gran risc de veure’s atrapats, amb els cotxes, per la força de l’aigua tot 

retornant, al minut, cap al poble espantats pel que podia passar.  

L’aigua que arribà fins a la ‘Torre de Ribes’ igual que l’any 1907 i va obligar a obrir les portes de les granges 

perquè no s’ofeguessin els porcs, va tardar unes 8 hores fins arribar a les jàsseres del pont que suportà cops de 

trocs, d’animals ofegats, d’una sitja que arrencà i de tot allò que l’aiguat trobava al seu pas, davant l’atenta i 

aspectant mirada de veïns i veïnes incrèduls i atemorits per tot el que estaven veient. 

Per sort, amb el pas de les hores, el riu va anar perdent cabal deixant rere seu una quantitat important de 

destrosses. Era l’hora de fer la valoració dels danys i pressupostar el cost de reconstrucció per retre comptes als 

òrgans competents com el cas de la CHE que va assumir, íntegrament, totes les reparacions de la sèquia, registres 

de reg trencats, ponts esfondrats... obres que van dur a terme membres de la Comunitat de Regants i diferents 

veïns del municipi fins a final d’abril.” 

Imatge impactant que mostra la magnitud de la riuada de l’any 1982, amb l’aigua gairebé sobrepassant el pont de Torres de Segre i els camps negats 
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Quan patim episodis meteorològics com una riuada, 

o d’altres com una onada de calor, una pedregada o 

una gelada, potser és el millor moment de 

reflexionar sobre l’enorme poder de la natura. És 

cert que, afortunadament, avui dia s’ha avançat 

molt en la construcció d’infraestructures que 

minimitzen les conseqüències negatives i en l’ús de 

mitjans tecnològics que preveuen grans catàstrofes. 

No obstant, la humanitat continua sent insignificant 

davant d’aquests efectes extrems, per tant, si volem 

contenir la freqüència i la intensitat en què es 

produeixen els desastres naturals, cal que cuidem al 

màxim el nostre planeta. 
 

Vídeo sobre les inundacions a la ciutat de Lleida. Us 

recomanem veure aquest documental publicat 

recentment per l’Ajuntament de Lleida: a través de 

testimonis reals i imatges de l’època, relata com es 

va viure la riuada del 82 a la ciutat. Escanegeu el 

codi amb el mòbil o seguiu l’enllaç. 
 

www.youtube.com/watch?v=SpT0hCPepEY 
 

 

El pont de Torres de Segre, resistint l’embat de la força de l’aigua que va assolir uns nivells mai vistos al municipi, almenys que estiguin documentats 

Quan la riuada va minvar, molts van ser els espais inundats com és el cas del camp de futbol que s’omplí de grava que va deixar la força de l’aigua  

Les piscines municipals es van cobrir totalment  

http://www.youtube.com/watch?v=SpT0hCPepEY
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REPARACIONS DE DIFERENTS FUITES D’AIGUA AL MUNICIPI 
 

Aquest mes de novembre, l’equip de la brigada 

municipal ha continuat actuant per resoldre 

diferents fuites d’aigua detectades en diversos 

punts de la població.  

Unes anomalies que solen ser recurrents causa 

de l’antiguitat de la majoria dels trams de la 

població i que s’han observat, sobretot, per 

l’aflorament d’aigua sobre la superfície del ferm. 

Les actuacions fets en concret han estat al carrer 

la Palla i a l’avinguda Pau Casals. 

Per resoldre les avaries, s’ha seguit el procés 

habitual d’obertura de la zona afectada fins a 

cercar el punt de pèrdua d’aigua, s’ha substituït 

el tram malmès per un de nou i, posteriorment, 

s’ha procedit a tapar el forat per deixar-lo en les 

condicions òptimes i restablir el pas habitual de 

vianants i de vehicles.  

En el cas de l’avaria produïda a l’avinguda Pau 

Casals, l’afectació ha estat força superior i 

l’actuació en concret ha requerit, fins i tot, haver 

de tallar durant unes hores el subministrament 

d’aigua al municipi. 

 

REPARACIÓ DE LA SALA DEL CLUB DE BITLLES 
 

S’ha reparat la teulada de l’espai que esdevé com a seu de trobada del Club Atlètic Bitlles de Torres de Segre, 

ubicat a la part superior de les piscines municipals. 

En aquesta ocasió, s’ha arreglat una de les plaques del sostre que estava trencada i ocasionava filtracions 

d’aigua dins la sala quan plovia. La tasca s’ha finalitzat amb un segellat de les juntes que ha de garantir un 

correcte aïllament i estanquitat de l’esmentada instal·lació. 
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Christian Aranda 

Imatges on es pot veure les filtracions d’aigua a l’interior de la caseta, la Teulada malmesa i l’actuació realitzada per resoldre el problema 

Algunes de les obertures fetes sobre el ferm on es pot observar la part afectada i la 

reparació. En el cas de l’avaria del carrer la Palla s’ha aprofitat per col·locar la 

preinstal·lació per als futurs comptadors d’aigua  
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PREPARATIUS PER LA JORNADA DE PESCA INFANTIL I NETEJA DE L’ESPAI NATURAL 
 

Dies abans a la celebració de la jornada de pesca infantil, programada dins els actes de la Festa Major de 

Santa Bàrbara, s’ha fet un seguit de tasques de manteniment i condicionament de l’entorn natural de la 

basseta del riu, situada enmig del camí verd proper al municipi. 

En aquest sentit, s’ha netejat l’herba d’aquest espai natural que havia proliferat en abundància, deixant els 

marges del camí i accessos en bones condicions. A més a més, s’ha retirat la brossa vegetal d’aquesta basseta 

d’aigua deixant el seu perímetre net i òptim per a poder conservar aquesta reserva d’aigua que filtra del riu 

i oferir un lloc adequat per celebrar l’activitat de pesca del pròxim dimecres 7 de desembre al matí. 

 

 

REPARACIÓ DE TRAMS DE CAMINS DE TERRA EN MAL ESTAT 
 

El manteniment constant dels camins de 

terra és un dels aspectes que es pretenen 

millorar i avançar en els propers mesos, per 

resoldre els forats i els desperfectes que es 

produeixen pel pas de vehicles pesants i les 

inclemències meteorològiques. 

Aquests dies, s’han anat tapant algunes de 

les obertures detectades que resultaven 

més pronunciades, tot cobrint-les amb 

terra i compactant-les. Una acció 

necessària per garantir la seguretat viària 

d’uns trams que solen ser força transitats 

durant tot l’any, sobretot durant l’estiu. Tapant forats del camí de terra del costat de la ‘sèquia dels Plans’ 

Imatges que mostren l’abans i el després de l’actuació, en aquest cas a la basseta del riu 
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NETEJA DELS CARRERS DEL MUNICIPI AMB UNA MÀQUINA NETEJADORA 
 

Un cop al mes, seguint la dinàmica establerta 

fruit d’un conveni, una empresa 

especialitzada ha vingut a netejar els carrers i 

espais principals del nostre poble.  

Una actuació que pretén reforçar la tasca que 

operaris del consistori realitzen cada dia de 

forma manual. 

Amb l’ajuda d’uns bufadors d’aire que 

acumula la brossa en un punt i d’un camió 

adaptat de petites dimensions que la recull, 

s’han abraçat diversos indrets de la vila, 

recollint sobretot la fullaraca dels arbres que 

muden aquests dies, així com envasos i 

deixalles vàries dipositades a la via pública. 

 

TASQUES D’ESPORGA A L’INTERIOR DE L’ESCOLA I CONDICIONAMENT DE L’ESPAI DE L’HORT 
 

Seguint les tasques d’esporga iniciades fa uns 

dies en l’arbrat del municipi, aquestes estan 

arribant al seu final i darrerament s’han 

efectuat els treballs en indrets com l’interior de 

l’espai d’esbarjo del centre educatiu 

torressenc, on s’han esporgat les moreres i 

s’han retirat les branques i les fulles del terra 

amb l’ajuda d’un bufador. 

Enguany, les altes temperatures registrades 

aquests dies han fet que la caiguda de la 

fullaraca vagi en retard, un aspecte que ha 

ajudat també a l’hora de la seva recollida i de la 

preparació dels arbres de cara a la imminent 

arribada de l’hivern. 
 

Per altra banda, també s’han fet feines diverses 

de condicionament al centre. Una d’elles ha 

estat l’actuació de reomplir i posar a punt 

l’espai de l’hort escolar.  

Amb el propòsit de continuar amb el treball del 

projecte de l’Hort a l’Escola, membres de la 

brigada han netejat l’espai on es fa l’activitat i 

han afegit terra nova a les diferents parcel·les 

on els escolars cultiven diferents hortalisses.  

Una posada a punt que permetrà reprendre 

l’activitat d’aprenentatge que es ve fent durant 

uns cursos i que ensenya les feines de l’hort i 

els seus elements a l’alumnat de l’Escola. 

Netejant la gran acumulació de fulles en aquest cas del Passeig del Segre 

Esporga dels arbres del pati d’educació infantil i retirada de les branques 

Els preparatius de l’espai de l’hort de l’Escola permetran reprendre l’activitat en breu 
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PINTAT DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE CAMINS, GUALS I PASSOS DE VIANANTS 
 

La senyalització horitzontal compleix una funció fonamental en el manteniment de la seguretat vial, 

juntament amb la senyalització vertical, que proporcionen un ajut per a la mobilitat de tot tipus d’usuaris.  

La seva bona conservació és una responsabilitat de l’Ajuntament que aquests dies ha destinat la tasca a una 

empresa especialitzada que empra pintures homologades de la millor qualitat per obtenir l’èxit en el 

manteniment de la senyalització vial. No obstant, la seva conservació també depèn que tant els vianants com 

els conductors respectin les normes de circulació.  
 

Durant tot el mes de novembre, s’han estat efectuant tasques de repintat de la senyalització viària, en 

primer lloc en els diferents trams de camins asfaltats del nostre terme municipal (camí de Sudanell, pista de 

Sunyer, camí dels Ponts de Ribes i camí del Fornet, entre altres) i a continuació, els carrers de dins la vila 

com el carrer Creu, l’Avinguda Pau Casals, Les Casetes, etc., així com tota la senyalització d’aquests. 
  

Dins del poble es repassen les línies i els passos de vianants més desgastats i, en les vies exteriors, es tornen 

a marcar per millorar la visibilitat, coincidint amb l'època de l'any de menys hores de sol i l’aparició i presència 

de les primeres boires. 

Aquestes feines de pintat de la senyalització viària, que s’aniran completant els propers dies, ha fet que s’hagi 

hagut de modificar temporalment i en algun tram, el trànsit dels carrers on s’ha estat treballant, procurant 

que l’afectació entre el veïnat sigui la mínima possible. 

Pintant les línies de la carretera coneguda com a ‘pista de Sunyer’. Un tram limitat de velocitat amb línia discontinua central que separa dues direccions 

Dues imatges de diferents passos de vianants que s’han repassat ja que es trobaven gairebé esborrats.  

En aquesta ocasió a la cruïlla entre carrer Creu i carrer Pau Casals, així com els ubicats a la zona de ‘Les Casetes’. 
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NOU ACTE VANDÀLIC I ACTUACIONS PER PAL·LIAR-LO AL PASSEIG DEL SEGRE  
 

Fa uns dies, ens vam despertar amb un altre acte lamentable i trist alhora. Una acció que s’afegeix a altres 

que hem vingut denunciant en els darrers temps i que només fan que danyar la imatge de la nostra bonica 

vila. En aquesta ocasió, unes pintades fetes amb esprai, sense cap mena de sentit, han aparegut sobre les 

parets del mur d’entrada al municipi i també a les parets laterals de la sagristia i de l’antiga bàscula. 

Les imatges captades per les càmeres instal·lades en aquest punt, s’han fet arribar als cossos policials 

corresponents acompanyades de la denúncia corresponent, tot esperant que puguin ser d’ajuda per aplicar 

una merescuda sanció. 

Mentrestant, l’Ajuntament ja s’ha posat a restablir l’afectació i a aprofitat l’avinentesa per sanejar el mur 

sencer, des del Passeig del Segre fins al carrer Raval del Pont, tot arrebossant els desperfectes i  pintant de 

color blanc les seves parets. Una tasca que podreu observar en les imatges adjuntes i que esperem puguin 

perdurar en aquest estat per sempre, oferint una entrada al poble digna de la que es mereix. 

Fotografies que mostren l’acte vandàlic en qüestió i la posterior reparació realitzada 
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RASA PER FER ARRIBAR SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC AL NOU CENTRE CÍVIC 
 

La brigada municipal ha fet una rasa des del transformador del Consultori Mèdic fins a la cruïlla del carrer 

Joan Miró amb el carrer Sinogues per a poder fer arribar una línia elèctrica i dotar de subministrament el 

nou Centre Cívic, que s’està construint a l’edifici de les antigues Escoles. 

L’Excavació llarga i estreta ha permès passar el cablejat necessari per fer arribar llum al nou espai municipal, 

tot aprofitant també per deixar dos punts de connexió dins unes arquetes per quan es necessitin en les 

futures remodelacions del carrer Sinogues i carrer Montserrat. 

 

PLE ORDINARI AMB EL NOMENAMENT D’UN NOU REGIDOR  
 

El dilluns 21 de novembre s’ha celebrat una 

rellevant sessió plenària, de caràcter ordinari, a 

la Sala de Plens de l’edifici de l’Ajuntament en 

la qual s’han tractat una sèrie de punts de l’ordre 

del dia d’entre els quals el nomenament d’en 

Daniel Carreres Andreu que pren possessió com 

a nou regidor de Junts per Torres, després de fer 

el jurament. El Daniel era el número 7 de la llista 

del seu grup a les Eleccions Municipals del maig 

del 2019 i, substitueix a Bianca Pop Birli -número 

5-, després que aquesta hagi presentat la seva 

renúncia i a la que se li agraeix la seva dedicació 

aquests anys com a regidora. 
 

El nou regidor assumirà la regidoria de Medi Ambient i Promoció Turística i la regidoria de Festes, mentre 

que les d’Educació i d’Urbanisme les gestionarà l’alcalde, en Joan Carles Miró. 

Amb aquest nomenament, el Ple Municipal continua amb la mateixa distribució: l’equip de govern el forma 

Junts amb una majoria de 6 regidors i a l’oposició hi ha PSC amb 3 i ERC amb 2. 

Aquest és el tercer canvi que hi ha al Ple durant la vigent legislatura: els dos anteriors relleus van ser a la 

formació socialista a finals del 2019 i del 2020. 
 

A més d’aquesta designació, al llarg de la sessió, també s’han aprovat diferents punts rellevants pel municipi: 

✓ El Pla Local de Joventut 2022 – 2025 

✓ El Conveni de delegació de competències i col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal 

i l’Ajuntament, en matèries de serveis socials. 

✓ La modificació de crèdit núm. 5/2022, corresponent al pressupost de l’exercici 2022. 

L’alcalde posant l’emblema de l’Ajuntament al nou regidor, Daniel Carreres 

Procés d’obertura de la rasa sobre el ferm, instal·lació i senyalització del cablejat de llum i finalització de la tasca amb el formigó i les arquetes 
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ALTRES ACTUACIONS REALITZADES DURANT EL NOVEMBRE 
 

• Reposar diversos senyals de trànsit trencades o 

arrencades. S’han reposat i reparat alguns senyals 

de trànsit, dins el terme municipal. Algunes d’elles 

havien estat trencats per forts impactes de vehicles, 

com la que es veu del final del terme direcció a 

Aitona i d’altres havien estat robades, com és el cas 

de la imatge del ‘camí fondo’ d’Alcarràs. La tasca en 

concret ha consistit en restablir-les per assegurar 

una correcta senyalització i major seguretat. 
 

• Reparar fustes dels bancs malmesos. Seguint amb 

la feina realitzada i exposada en la revista del mes 

anterior, en aquesta ocasió, s’han reparat uns 

bancs del Passeig del Segre, en concret de la part 

superior del mirador de la presa, substituint les 

fustes trencades o inexistents, per oferir als 

vianants uns seient amb les condicions òptimes i 

necessàries per emprar-los a l’hora de descansar. 
 

• Neteja filtres del sistema de climatització de la Llar 

d’Infants Carrassumada. Davant el canvi de 

temperatura ambient i l’arribada del fred, s’han 

revisat els aparells de climatització d’aquesta 

instal·lació i s’han netejat els filtres, per a garantir 

un òptim funcionament dels aparells i assegurar el 

benestar i salut dels més menuts. Una feina que es 

farà extensiva en els pròxims dies, als aparells 

disponibles en d’altres espais municipals. 
 

• Reparar la barana metàl·lica del costat de l’edifici 

de l’antic Castell. S’ha hagut de soldar i arreglar ja 

que estava trencada i podia suposar un cert perill 

per als vianants. Aquesta feina ha reforçat els punts 

de suport perquè sigui més resistent i segura. 
 

• Arreglar el fanal malmès del carrer Jaume I. S’ha 

restablert el fanal d’aquest indret que presentava 

un fort impacte de vehicle i no funcionava 

correctament. 
 

• Manteniment de les lliteres de l’allotjament 

municipal, amb la reparació d’algunes d’elles i la 

pintada de la seva estructura. 
 

• Neteja de les instal·lacions de la Depuradora 

Municipal, tant de l’interior com de l’exterior, per 

mirar de garantir un espai net i en condicions. 
Algunes de les imatges de les feines descrites 
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COL·LOCACIÓ DE RAJOLES I DE FINESTRES: L’OBRA DEL CENTRE CÍVIC CONTINUA AVANÇANT 
 

Ja ha passat un altre més i durant el novembre les principals obres municipals de Torres de Segre han 

continuat progressant. Amb l’ampliació del cementiri inaugurada el dia de Tots Sants i el sostre i la 

il·luminació del pavelló poliesportiu totalment renovada, ara les tasques se centren en el Centre Cívic i els 

carrers que l’envolten. 
 

A l’edifici de l’antiga escola, com bé vam explicar en 

l’última revista, les instal·lacions de llum, fontaneria i 

climatització ja s’han completat. En els últims dies les 

feines destacades són l’inici de l’enrajolament del terra i 

la col·locació de les primeres finestres.  

Les rajoles elegides són porcellàniques, antilliscants, de 

color gris i mesuren 90 x 90 cm. Són elements molt 

resistents, que amb les seves grans dimensions, donen 

una major sensació d’amplitud a l’espai.  

Les finestres que s’instal·len són d’alumini i tenen una 

cambra d’aire de 8 mm, per tant, són d’un material també 

durador al pas del temps i ofereixen un gran aïllament tant 

tèrmic com acústic, contribuint a que l’edifici sigui 

sostenible amb el consum d’energia. 
 

L’altra gran novetat és a l’exterior. Segur que ja l’heu vist 

durant els últims dies, i és que el Centre Cívic per fi ha 

recuperat l’accés original de l’antiga escola. Sens dubte 

és una excel·lent notícia, molt nostàlgica, que les 

generacions més grans de Torres de Segre els farà una 

especial il·lusió. Concretament, el que s’ha fet ha estat 

reobrir aquesta part de la façana que dona al carrer Vall i 

s’han començat a construir les escales que connecten 

amb la vorera. 
 

En els pròxims dies es preveu continuar avançant en la 

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

neteja de la pedra, arrebossat i pintat) i reobrir el carrer 

Vall a la circulació de vianants. 
 

 

Recordem que segons recomana el Pla Local de Seguretat 

Viària, elaborat fa un any junt amb el Servei Català de 

Trànsit, la voluntat és que el carrer Vall passi a ser de sentit 

únic pels vehicles (d’entrada a la vila). D’aquesta manera 

es donaria màxima prioritat i seguretat als vianants, tal 

com ja passa actualment davant de l’Ajuntament i 

l’església. És una tendència que cada vegada més s’estén 

en els nuclis antics dels municipis, ja que habitualment són 

carrers estrets on hi ha molta afluència de veïns i veïnes 

circulant a peu. La previsió és reurbanitzar l’encreuament 

dels carrers Vall, Sinogues, Raval del Pont i Joan Miró i connectar la plaça Lluís Pelegrí (consultori mèdic) amb 

la plaça Catalunya, dos punts amb força vianants, ja que s’hi concentren part dels equipaments municipals. 
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LA FOTOGRAFIA DEL MES 

Característiques de la fotografia 
 

FOCAL: 100 

EXPO: 1/200 

ISO: 200 
 

 

 

“Imatge d’una tempesta sobtada sobre el turó de Carrassumada amb un traç del 

sempre màgic arc de Sant Martí. Tempestes així provoquen intranquil·litat 

en l’agricultura, especialment en plena recol·lecció”. 
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CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE DE FUTBOL  (Equip Amateur) 
 

 

Jornada 6 (05-11-2022)  
 
 

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

C.E. TORRES 4 - 0 RIBERA OND.  

 Jornada 7 (13-11-2022)  

AEM S.E. ‘A’ 3 - 1 C.E. TORRES 

 Jornada 8 (19-11-2022)  

C.E. TORRES 0 - 2 ALBESA C.F. ‘A’ 

 Jornada 9 (27-11-2022)  

BELL·LLOC ‘A’ 1 - 0 C.E. TORRES 

 Jornada 10 (11-12-2022)  
 

C.E. TORRES -  PONENT A.C.R. 
 
 
 

Golejadors   Proper partit – Jornada 10 
   

  
 
 

C.E. TORRES PONENT A.C.R. 

11/12/2022  16:00H  municipal Torres de Segre 
 

 
 
 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Amateur) 
 
 

 

Jornada 4 (06-11-2022)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Catalana – Grup 9 Lleida) 

P.ANGLESOLA ‘A’ 8 - 2 C.E. FS TORRES  

 Jornada 5 (12-11-2022)  

CFS FONOLLOSA 11 - 1 C.E. FS TORRES 
 

Jornada 6 (19-11-2022)  

C.E. FS TORRES -  
EQUIP RETIRAT 

LA SENTIU ‘B’ 

 Jornada 7 (26-11-2022)  

BALAGUER C.U. 6 - 5 C.E. FS TORRES 
 
 

Golejadors  Proper partit – Jornada 8 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 SEDÓ - GUISSONA ‘A’ C.E. TORRES FS 

 03/12/2022       15:45H     pavelló Guissona 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

Proper partit – Jornada 8 

 
 

 

 

CERVERA ‘B’ C.E.TORRES INFANTIL 
 

04/12/2022      12:30H     pavelló Cervera 
 

 

Destaquem.. .  
 

 

 

Tres derrotes consecutives han fet trontollar la bona dinàmica inicial de l’equip amateur de 

futbol camp que baixa fins al 6è lloc de la taula del Grup 21 de Lleida de la 4a Divisió Catalana. 
 

Ple de derrotes en tots els partits disputats al novembre de l’equip sènior de futbol sala que el 

deixa en el 10è lloc de la classificació del Grup 9 de Lleida de la 2a Divisió Catalana de Futsal. 
 

 

Primers tres punts de l’equip cadet de futbol sala i gran inici de l’equip infantil que es situa 

segon a la classificació general del Grup 9 de Lleida de la 2a Divisió Infantil de Futbol Sala. 

 
 

 

 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Cadet)  

 
 

Jornada 4 (05-11-2022)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Cadet – Grup 9 Lleida) 

C.E.T. CADET DESCANSA  

 Jornada 5 (10-12-2022)  

C.E.T. CADET -  
Partit aplaçat 

CFS TÀRREGA ‘B’ 

 Jornada 6 (19-11-2022)  

BALAGUER C.U. 1 - 2  C.E.T. CADET 

 Jornada 7 (26-11-2022)  

C.E.T. CADET 2 - 4  EFS CERVERA ‘A’ 
 

 

 

 

Golejadors 

 

Proper partit – Jornada 8 

  

 
 

 
 
 

 

PONENT FUTSAL ALCARRÀS C.E. TORRES FS CADET 

 

   03/12/2022      09:00H     pavelló Alcarràs 
 
 
 
 

 

 
 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Infantil) 

 

 

Jornada 4 (06-11-2022) 

  

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

ANGLESOLA ‘A’ 3 - 6  C.E.T. INFANTIL 

 

 
 

Jornada 5 (12-11-2022) 

  

FC SERÒS FS ‘A’ 4 - 4  C.E.T. INFANTIL 

 

Jornada 6 (19-11-2022) 

 

C.E.T. INFANTIL    6 - 1 MARISTES ‘B’ 
 

Jornada 7 (26-11-2022) 

 

CFS TÀRREGA ‘B’ 0 - 8  C.E.T. INFANTIL 

 

 



 
 

 
54 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE NOVEMBRE – Desembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

         ANTIGUES BOTIGUES I NEGOCIS DE TORRES DE SEGRE -19ª PART- 
 

 

 

 

 

 

 

CARRER LLEIDA   
 

 

 

En aquesta edició estrenem una nova zona del municipi per a 

referir-nos als establiments antics que va acollir fa uns anys. Ens 

centrarem, doncs, al carrer Lleida, un espai que actualment està 

tot edificat i és un eix central de moviment veïnal i comercial, però 

hi va haver una època en que no era així. 

Segons ens explica i recorda el Joan Miró, tal vegada un dels veïns 

amb més anys del carrer, als anys 1950, en aquest indret de Torres 

de Segre hi havia molts horts i bancals, des del mig del carrer, bifurcació amb el carrer Carrassumada. 
 

Joan Miró: “El bancal dels ‘Ambert’, que estava a continuació del carrer ... estava carregat de pomeres. A 

l’alçada del número 15 del carrer Lleida hi havia un pati, de ‘Cal Xeric’ on hi guardaven els corders, i a 

continuació hi havia l’hort del Josep Escolà”. 
 

Josefina Puigvecino: “Jo de petiteta, en aquest hort, hi anava a fer herbes al basal per donar de menjar als 

conills. Més amunt hi havia uns horts, dels ‘Andreu’, i després d’on ara els ‘Miró- Puigvecino’ tenen el pati, 

tirant per les ‘paretetes’ d’abans, hi havia els horts de ‘Cal Miquelàs’ que arribava fins al carrer del Roser. 

Fins i tot, al carrer Lleida hi va arribar a haver un molí”. 

 

BOTIGA DE QUEVIURES JOSEFINA PUIGVECINO                   (carrer Lleida, 3)   
 

Aproximadament, a mitjans dels anys 1970, els germans Julio i Josefina 

Puigvecino  van implantar un botiga de queviures, al carrer Lleida número 

3 -la casa de ‘Cal Amber’-, que el Julio, que encara era solter, tenia llogada a 

la Maria Torrentó. Després, el Julio Puigvecino es va casar amb la Divina Font 

i van instal·lar-s’hi a viure.  

La família Miró - Puigvecino, 

aleshores, vivia al carrer la Palla 

número 6 i ja tenien dos dels seus tres 

fills, que eren petits, la Rosa i el Joan 

Carles -actual alcalde de la vila-. 

En aquell temps, aquella era una botiga molt petita, on només s’hi 

venia comestibles i peix fresc. 

Cap a mitjans dels anys 1980, quan el matrimoni Puigvecino - Font va 

traslladar-se i van començar a gestionar ‘l’Estanc’ -situat aleshores a 

l’actual Plaça Catalunya-, la família Miró - Puigvecino van traslladar-

se al mateix temps a ocupar la casa del carrer Lleida. Al cap d’uns anys, 

la van comprar i van engrandir tant la botiga com l’habitatge, al 

comprar també la petita casa que feia xamfrà amb el carrer Creu. Aquí, 

va ser quan ja va néixer el Jordi, el seu tercer fill. 

espai d’història local 

 

 

El Joan, la Josefina i els seus tres fills (Rosa, 

Joan Carles i Jordi), de viatge a Itàlia 
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A l’engrandir la botiga, la Josefina ja va incorporar altres productes a la venda. Va començar a vendre pa de 

‘Cal Canxan’ que el Josep Miró li portava recent cuit cada matí. El disposar de més espai li va permetre 

separar l’establiment en diverses seccions: la del peix, amb un mostrador i balança a la part del fons, la zona 

de les verdures, unes neveres grans per a la carn..., en resum com una mena de supermercat petit.  

El porc, per exemple, era servit per l’empresa càrnica ‘Mafrica’ i, els pollastres, per la ‘Copaga’. El seu marit, 

en Joan Miró, s’encarregava de bon matí d’anar a la Plaça de Lleida a comprar les verdures fresques i quan 

arribava de nou a la botiga ja s’encarregava d’entrar el peix que portaven de l’empresa ‘Ilerpesca’. 

 

Josefina Puigvecino:  

“Sempre he tingut molta feina. Abans d’obrir la botiga, havia d’arreglar als nostres fills i després comprovar 

que tot el gènere estigués col·locat i a punt per rebre la clientela. I encara sort de viure a la mateixa casa d’on 

teníem la botiga, si no... no sé pas com ho hauríem pogut fer. I quan després vam haver de cuidar també al pare 

del meu home, doncs encara més.  

A l’estiu quan tenia la botiga tancada, encara me n’anava a collir. Els nostres fills, ens van ajudar en el que els 

manava, però es van anar desmarcant de la botiga al fer-se grans. Anys més tard, sense deixar la botiga, també 

he hagut de cuidar als nostres nets i netes. Imagina’t el ritme que hem portat!”. 

 

Degut a una caiguda que la Josefina va patir baixant per les 

escales de casa seva, es va veure impossibilitada per continuar 

portant la botiga i mantenir el ritme de treball i constància que 

implicava i després d’acceptar la realitat, l’any 2008 va tancar. 
 

Joan Miró:   

“Jo també hi estava moltes estones a la botiga i me’n recordo força 

que sempre hi havia la típica clienta que tot i saber que la verdura 

no s’havia de tocar, sempre la remenava. N’hi havia d’altres a les 

quals els hi agradava descanviar un bitllet cada vegada que 

compraven i, és clar, jo sempre havia de demanar canvi perquè 

amb unes quantes clientes que descanviessin, ja et quedaves sense 

monedes. Fins i tot, recordo que moltes vegades hem donaven el seu 

moneder i jo els hi buscava les monedes per a pagar. 

Nosaltres, també hem tingut terra i vaig ajudar durant uns anys al 

Joan Carles, el meu fill, amb les llicències del Taxi”. 

 

Imatges de l’interior de la botiga de queviures i peixateria Josefina Puigvecino on s’hi podia trobar tot tipus de productes alimentaris. 

 Amb l’ampliació de l’establiment es va guanyar en espai i en varietat de venta, fins i tot, de peix. 
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TAXI JOAN                   (carrer Lleida, 3)   
 

 

Tot començà l'any 1997, quan l'Ajuntament va treure a licitar una 

llicència de taxi municipal la qual va ser adjudicada al Joan Carles 

Miró Puigvecino -fill de la Josefina i del Joan-, a l’obtenir la puntuació 

més alta d’entre tots els aspirants, el dia 20 d’octubre del 1997.  
 

Joan Carles Miró Puigvecino: “Al cap de 5 anys i degut a l'augment de 

feina vaig demanar a l'Ajuntament ampliar a dos llicències municipals i 

se'm va concedir la segona el dia 3/09/2002 (ja fa 20 anys). Al ser titular 

de la primera llicència, les lleis d'aquells anys contemplaven que el 

propietari d'una llicència municipal tenia el dret de ser l'adjudicatari 

d’una segona, en el cas que ho sol·licités. He tingut un total de 7 vehicles 

de taxi, sempre mirant de millorar el servei al veïnat i posant cotxes més 

moderns, segurs i adaptats per a totes les persones. De fet, dos d’ells els 

tenia adaptats a minusvàlids, oferint el servei de cadira de rodes.  

D’experiències viscudes en tinc de tots els colors, però sempre et queden 

les més amargues. Vaig portar gent de totes les edats a fer tractament 

de càncer a Barcelona, ja que fa 20 anys a Lleida no teníem les màquines tant modernes d’avui. Quan portava 

nens petits o nadons i sabies que la cosa no havia anat bé, la veritat és que passava una temporada molt baixa 

de moral, ja que al final et feies amic de la família i els agafaves molta estima. 

La part bona, és l'agraïment de la gent gran pel tracte rebut, tant per part del meu pare com meva. Molts clients 

de Lleida volien anar amb nosaltres pel bon servei que oferíem però les normes que teníem a la cooperativa 

provincial de Lleida del taxi no ho permetia. A nosaltres, ens donàvem gent molt complicada, pel motiu que sigui, 

amb qui mai van tenir cap problema, sinó tot el contrari.  

Vaig deixar el taxi de Torres per motrius personals l'any 2009 al passar-me com a taxista a Lleida (horari més 

estable), i al tenir ja el primer fill, vam prioritzar l’estabilitat familiar”. 

 

Joan Miró: “Quan jo devia tenia uns seixanta anys, el meu fill Joan Carles tenia dos taxis (dues llicències), i em 

va demanar per portar-ne un. A mi sempre m’ha agradat molt de conduir i així ho vaig fer. Anava cap on calia. 

Vaig estar 10 anys ajudant-lo. Portàvem tots els pobles fins a la Granja d’Escarp i Massalcoreig. Després es van 

anar posant més taxistes en aquests pobles i la feina es va afluixar.  

També, abans, les radioteràpies es feien a Barcelona, i ara ja es fan a Lleida. Si alguna vegada havíem d’anar 

més lluny, per exemple a Valladolid, de vegades venia la Josefina i tot, quan ja tenia la botiga tancada. 

Hi vaig estar fins als 70 anys, que va ser quan em vaig jubilar”.  

 
 

 
 

LA BOTIGA AGRO TORRES, VIVEROS PRIM I LA MERCERIA TERE COMELLES         (carrer Lleida, 10)   
 

L’any 1972, la família Prim Comelles va 

obrir al carrer Lleida número 10, una 

botiga i li varen posar el nom de Agro 

Torres.  

En aquest establiment, distribuïen els 

productes fitosanitaris de la marca Shell, 

conjuntament amb altres marques del 

mercat. També, es venia pinsos, sabatilles valencianes, adobs i productes per al 

camp. Les sabatilles valencianes les feien anar gairebé tots els pagesos del 

poble i dels voltants. Van ser molt populars en aquella època. 
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El Josep Prim es cuidava de la venda i del repartiment de les 

comandes, i la Tere Comelles es cuidava de la part 

administrativa i també de la botiga. 
 

Cinc anys després, els vivers Sant Juan de la Almunia de Doña 

Codina i un viverista de Mora d’Ebre els portaven vivers 

d’arbres fruiters per a vendre i, al cap de 2 anys, varen 

començar a fer el planter propi amb el nom de ‘Viveros Prim’.  
 

D’aquesta tasca dels vivers es cuidaven el Josep prim i el seu 

germà el Miquel prim. També hi treballava el Santi Pereiro i, a 

temporades, també ajudava a la família el Josep Maria Prim. 

Darrere de la botiga, hi havia un pati i es va utilitzar per tenir un 

hivernacle i, al tenir poc 

espai, se’ls va quedar petit, 

fet que els va obligar a 

llogar un espai més gran 

per a poder continuar 

creixent i varen llogar el magatzem de l’antiga fabrica del Gomà. Allí, 

arreglaven els arbres fruiters i preparaven les comandes per servir als 

clients. També hi venien arbres ornamentals i a temporades flors. 

En aquella època van comprar un ordinador que va ser un dels primers que hi va haver al poble, per portar 

la facturació del negoci. Molta gent venia a veure com era aquell aparell. Allí hi van estar dos anys. 

 
 

L’any 1989, com ja sabeu, el Josep Prim va morir a causa d’un accident de trànsit i, al ser ell la principal 

anima del negoci, la família va decidir tancar els Viveros Prim i Agro torres. 
 

Llavors van iniciar una nova etapa, on tots aportaven el seu granet d’arena per ajudar el negoci de la mare. 

La botiga del carrer Lleida va passar a ser una merceria regentada per la Tere Comelles, com ja tenia anys 

enrere el seu pare a Alcarràs, on hi tenia una merceria i un taller de confecció de roba.  

A la nova botiga s’hi podia trobar tot tipus de material per a la confecció de roba i calçat d’esport. Anys mes 

tard, també hi va haver un apartat amb un videoclub, que li traspassà el Claudi Florensa i la Sabrina Roca. 

Finalment, la botiga es va tancar a mitjans dels anys 90. 
 

Informació i fotografies: Tere Comelles, Josefina Puigvecino, Joan Miró i Joan Carles Miró  

 

 
 

*En la propera edició, parlarem dels comerços antics torressencs, i canviarem d’ubicació, en concret al carrer Vall.  
Si en recordeu algun o en teniu fotografies, us podeu adreçar a la regidoria de Cultura (telèfon 623 048 073). 

Recuperem la història de Torres de Segre! 
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Ajuntament Torres de Segre 

“Vent de novembre que despulla els arbres i 

esvaeix la boira. Ja no en tenim tanta de boira a la 

tardor: la sequera i les temperatures suaus deuen 

ser la causa. 

Novembre és el temps de fer oli, de collir les olives 

en borrassos i portar-les al molí. He conegut les 

oliveres aquí i al Marroc. Són molt velles, 

monumentals algunes. Quina és la seva edat?. 

Al novembre li segueix desembre i les nits 

s'il·luminen. Vindran nits gèlides d'hivern, on una 

abraçada, el somriure d'un infant o la mà 

tremolosa d'aquell que no té res ens faran valorar 

allò que som i el que tenim. 

La Festa Major torna un any més i després Nadal i 

Cap d'Any. Aquesta vegada potser sense boira. Tot 

canvia i l'atzar s'encarrega que cada dia sigui 

diferent. La nostra actitud sovint fa que tot sigui 

nou i estimulant o tebi i avorrit. 

Comença a fer fred, l'hivern s'apropa. Aquesta 

tardor ha estat càlida i poc plujosa. Les fulles 

verdes han perdurat als arbres molt de temps fins 

que un vent de novembre les ha dispersat enmig 

d'uns celatges de roig intens. Bones Festes!”. 
 

Quim Estadella 

 


