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Fotografia Josep Manel Prada 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju0L_12YzRAhVBXhoKHV_OAccQjRwIBw&url=http://amo-a-shane-gray.blogspot.com/2012/02/brillos-png.html&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNFmjrjt3NOEGFK6Fl9KpJBuqaQuGQ&ust=1482664516041458
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju0L_12YzRAhVBXhoKHV_OAccQjRwIBw&url=http://amo-a-shane-gray.blogspot.com/2012/02/brillos-png.html&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNFmjrjt3NOEGFK6Fl9KpJBuqaQuGQ&ust=1482664516041458
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju0L_12YzRAhVBXhoKHV_OAccQjRwIBw&url=http://amo-a-shane-gray.blogspot.com/2012/02/brillos-png.html&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNFmjrjt3NOEGFK6Fl9KpJBuqaQuGQ&ust=1482664516041458
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju0L_12YzRAhVBXhoKHV_OAccQjRwIBw&url=http://amo-a-shane-gray.blogspot.com/2012/02/brillos-png.html&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNFmjrjt3NOEGFK6Fl9KpJBuqaQuGQ&ust=1482664516041458


 

 

                      

TELÈFONS D’INTERÈS (EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS) 

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

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

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

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

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

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

Escola  973 796335 agora.xtec.cat/ceipcarrassumada 

Llar  d’Infants 973 792319  

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

Fusteria (Utxesa) 973 796394 utxesa.org 

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

9:30 - 13:30h (dissabte) 

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

Emergències 112 Emergències  Mèdiques        061 

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

  
 

HORARIS AUTOCAR  «Lleida – Torres de Segre» 122 
 

Dilluns a dissabtes feiners Dilluns a divendres feiners 

Lleida - Torres Torres - Lleida   Lleida - Torres Torres – Lleida 

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

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

6:45    18:30    
20:30 

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

12:30       
15:15 

18:00      19:25 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 
 
 

Finalitzat el mes de gener, ara ja podem dir que el 2023 

ha començat amb força i determinació, des de diferents 

punts de vista. 

A nivell meteorològic, podem dir que el fred s’ha 

instal·lat al lloc que li pertoca per l’època de l’any en la 

qual ens trobem. Glaçades durant la nit i matinada, 

jornades d’un sol tímid que es troba més allunyat que 

mai de la Terra i el pas d’algun front que ha deixat traces 

de neu ben a prop de casa nostra. Un temps que 

podríem considerar, ben propi del primer mes de l’any. 

La força i la determinació també ha estat present en les 

activitats que s’han realitzat al poble i la resposta veïnal 

davant d’aquestes. Enrere queden les restriccions, les 

limitacions i el desànim general provocat per la 

pandèmia i, pel que sembla, la gent torna a tenir ganes 

de gaudir i de fer-ho com abans de la Covid-19.  

La multitud de torressencs i torressenques, aplegada 

davant l’Ajuntament per rebre les carrosses de Ses 

Majestats els Reis Mags, ha estat la imatge que justifica 

aquesta situació i que denota el retorn de la il·lusió. 

Un mes de gener complet amb un magnífic Concert de 

Nadal a l’església, la benedicció de les mascotes el dia 

de Sant Antoni Abat, els cursets de sardanes al pavelló, 

les sortides dels premiats de la campanya comercial, els 

primers actes fora del municipi del nostre nou 

pubillatge, les assemblees generals de diferents 

associacions locals, l’èxit del ‘Torrespoli’ de la mà de l’AE 

Turribus o el sopar de reconeixement als i les que van 

fer possible la representació teatral ‘De dones sàvies a 

bruixes heretges’... han estat algunes de les vivències 

que resumeixen els primers dies del present any nou. 

La present edició de la revista, a més a més, us detalla 

l’estat de les obres que s’estan fent a la vila i els 

importants projectes a curt termini que ja comencen a 

veure la llum, sens dubte bones notícies per a Torres!. 

Una entrevista especial que ens dona l’opinió dels tres 

Reis Mags sobre la seva estima i visita al nostre poble i 

un nou reportatge històric dels antics establiments. 
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CULTURA 
En Josep Marsellés dedica unes paraules a la Festa homenatge a la Vellesa; 

Cavalcada dels Reis Mags 2023: la il·lusió continua; Concert de Nadal; 
Veïnat de Torres i cantaires de la Coral al 400 Gospel X-Perience;  

La Coral ‘La Lira’ participa a la Festa Major Alcarràs; Corals contra el càncer;  
El retrobament de l’equip de ‘De dones sàvies a bruixes heretges’; 

La tercera campanya comercial per les xarxes socials premia als clients; 
Boira, fred, mascotes i fotos en la benedicció per Sant Antoni;  

L’Escola Sardanista de Torres ensenyant i ballant sardanes;  
Sortides campanya ‘Compra a Torres i descobreix Catalunya’; Treballant pel 
comerç de proximitat; Primeres sortides del pubillatge; Jornades Culturals. 

 

 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
L’Animal del mes: el porc senglar; El Museu de l’Evolució al TN Comarques; 

Endesa realitza tasques de neteja a l’espai de la presa d’Utxesa; 
Estadístiques de visitants durant el 2022 a Utxesa i Torres de Segre. 

 

ESPORTS 
Assemblea del Club Esportiu de Pesca i nova Junta;  

Control biològic de porc senglar a Utxesa amb els agents rurals;  
Bon ritme d’inscripcions de la IX Volta al Pantà d’Utxesa ‘Fruites Font’; 

Implicació de Torres Energia amb la Volta; Campionat billar Llar de Jubilats. 
 

ACTUALITAT 
Guanyador de la cistella de l’AFA de l’Escola Carrassumada; Assemblea 

General de l’Associació de Dones; Èxit del primer ‘Torrespoli’; 
L’Espectacle ‘Mamma Mia’ omple de màgia el pavelló; ‘Segrià Residus’; 

Resum violència de gènere; Un gener d’hivern. 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada) 
 

LA NOTÍCIA MES DESTACADA 
Torres de Segre completarà tres grans projectes urbanístics abans de l’estiu 

 
 

ACTUACIONS 
 

L’ESPORTIU DE TORRES 
 

L’ENTREVISTA 

Entrevista a Melcior, Gaspar i Baltasar -els Reis Mags d’Orient- 

SABIES QUE 
Antigues botigues i negocis de Torres de Segre (carrer Vall, 1a part) 

 

 

Text i fotografia de Quim Estadella 
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EN JOSEP MARSELLÉS DEDICA UNES PARAULES A LA FESTA D’HOMENATGE A LA VELLESA 
 

El nostre il·lustre col·laborador, en Josep Marsellés, ens 

ha fet arribar un escrit en forma de reflexió sobre la 

Festa octogenària que es va celebrar al municipi el 

passat mes de novembre, en la qual es va retre 

homenatge  a les persones del poble que complien 

vuitanta anys. Una Festa, que generalment s’organitza 

de forma bianual i que va estar interrompuda dos anys a 

causa de l’aparició de la pandèmia de la Covid-19, que 

enguany va aplegar les persones empadronades 

nascudes durant els anys 1939, 1940, 1941 i 1942. 
 
 

IMPACTE 
 

n obrir el prospecte de la Festa Major, al bell mig del mateix i amb exquisida originalitat, apareix 

la fotografia del grup de persones homenatjades, magníficament presidida per la centenària, 

Antònia Serra i Gort. Tots vestits amb les millors gal·les com ho requeria el moment. Darrere 

d’aquesta imatge impactant hi ha un rerefons històric, molt digne de prendre en consideració. Els vint-i-tres 

de la foto, més la resta de la promoció (que per diferents motius no els fou possible assistir a l’acte), són els 

nascuts des del mil nou-cents trenta-nou al mil nou-cents quaranta-dos, o sigui, dins de la immediata 

postguerra. Vosaltres, vàreu suposar la primavera d’una nova etapa de promesa, de futur, d’una infantesa 

de penúries, que, a poc a poc, es va veure superada, gràcies a l’esforç dels pares. Podríem dir que, del no-res, 

vau partir amb l’única esperança i possibilitat de tirar endavant, amb la contribució de tots i totes. Treball 

dur, estalvi, racionament, resignació, privacions, austeritat... 

Criats en aquest ambient, es forjà la vostra personalitat. Al llarg de la vida, heu donat tot el bo i millor de 

vosaltres mateixos, contribuint a aixecar el país amb els impostos i les contribucions i, per damunt de tot, les 

especialitats de cadascú de vosaltres. 
  

Per tot plegat, us heu de sentir ben orgullosos, perquè això dona sentit a la vida, perquè encara que posem 

anys a la vida, del que es tracta és de posar vida als anys. 

Mentre vivim, aportem consum, pràctica i coneixements. Si el què sabem no ho divulguem, de què serveix?... 

doncs... de no res. Fent feliços als altres serem feliços, comprenent als altres serem compresos. 
 

En definitiva, rebem atencions i donem feina, igual que durant la infantesa, així es compleix la coneguda 

dita: ‘persona gran, dos cops infant’. Però, amb una experiència adquirida que tramesa suma i augmenta la 

cultura general en benefici de tots plegats. 

Acabo, amb el desig que tingueu un bon any nou dos mil vint-i-tres.             Josep Marsellés i Gort 
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CAVALCADA DELS REIS MAGS 2023: LA IL·LUSIÓ CONTINUA! 
 

Una nova Cavalcada de Reis, ha enfilat el pont d’entrada a Torres de Segre, el dia 5 de gener a les 18:00 hores 

de la tarda. El seguici, com cada any, l’ha encapçalat la Banda de Cornetes i Tambors, el Pubillatge adult 

instal·lat en un parell de cotxes descapotats, la magnífica estrella i les carrosses de Patges i la de Ses 

Majestats els Reis Mags d’Orient, per acabar amb els tractors plens de regals que han estat repartits entre 

tots els nens i les nenes del nostre poble que s’han portat bé. 

 

 

Després de la rebuda a l’Ajuntament per part dels membres del Consistori, s’han llegit els discursos de 

benvinguda de l’alcalde i el de bones intensions dels Reis Mags, amb el Melcior com a portaveu. El Rei blanc 

ha fet referència a les dificultats per les quals passa el món i ha recomanat als menuts i menudes del municipi, 

que la tolerància i el respecte són la clau del creixement personal i social. 

Un cop feta l’adoració al nen Jesús, instal·lat al vestíbul de l’Ajuntament, Ses Majestats han pujat a les 

carrosses Reials per tal de saludar a tothom i passar per tots els carrers del poble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discursos d’en Joan Carles Miró -alcalde de Torres de Segre- i del Rei Melcior, adreçant-se als vilatans i vilatanes, des de dalt el balcó de la Casa de la Vila 

L’espectacular arribada dels Reis Mags d’Orient ha coincidit amb una gran expectació de veïns i veïnes, com feia temps que no es veia 
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Enguany, després de dos anys de restriccions a causa de la pandèmia de la Covid-19, tothom que ho ha 

desitjat, ha pogut fer-se fotos amb els Reis Mags, o peu de carrer o bé pujant a la Carrossa per immortalitzar 

el moment amb el seu Rei preferit.  
 

Una de les novetats d’aquest any ha estat la decoració amb globus blancs i de diferents mides, de la part 

inferior de l’estrella, que donava un toc volàtil i més voluminós a una estrella que va estrenar-se l’any passat. 

Mitjançant l’aplicació mòbil Google Maps, s’ha facilitat al veïnat un enllaç perquè tothom pogués saber, en 

tot moment, la ubicació del seguici Reial i poder sortir de casa a rebre’l. Una possibilitat que es va incorporar 

l’any 2022 i que s’ha volgut mantenir a causa de la seva gran utilitat. 

 

 

Una setantena llarga de persones han estat de nou les responsables de fer possible l’arribada de les Carrosses 

Reials al nostre estimat poble per dur, un any més, la il·lusió i la màgia als més petits i petites de casa. Una 

tasca imprescindible a la qual volem donar relleu i agrair des d’aquestes línies: 
 

 

✓ Als conductors dels tractors 

✓ Als que cedeixen els tractors, els remolcs i els cotxes 

✓ A les persones encarregades de la logística dels paquets 

✓ A les Figures de les diferents Carrosses i els seus i les 

seves acompanyants 

✓ Als repartidors i repartidores de regals 

✓ Als i les components de la Banda de Cornetes 

i Tambors 

✓ A les membres del Pubillatge adult 

✓ A la policia municipal 

✓ A la brigada municipal 

✓ A la Comissió de Cultura de l’Ajuntament 

✓ Als ajudants i subministradors de caramels a les carrosses 

 

 

 

És per això, que l’Ajuntament ha volgut agrair la feina desinteressada de la gent voluntària, convidant-la a un 

sopar que ha tingut lloc el dia 14 de gener en un restaurant del poble. Allí, a més a més de passar una estona 

agradable, s’ha pogut fer la valoració de la cavalcada i recollir totes aquelles propostes i suggeriments que 

ajudin a que l’arribada de Ses Majestats a la nostra vila sigui cada cop més atractiva, moderna i justa. 

L’arribada dels Reis Mags és un dels moments més màgics de l’any a la nostra vila i arreu, que atreu més veïnat al carrer i mobilitza més gent 
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CONCERT DE NADAL A L’ESGLÉSIA 
 

El concert de Nadal que la Coral ‘La Lira’ de Torres de 

Segre, ens presenta cada any per les festes nadalenques, 

ha tingut lloc el dissabte dia 7 de gener, davant d’un 

públic totalment entregat i sorprès alhora de la bona 

presència i la qualitat vocal de la nostra agrupació coral. 

Aquest dia, però, l’altar de l’església parroquial ha estat 

compartit amb la Coral ‘El Roser’ de Massalcoreig. El 

motiu d’aquesta conjunció, ha estat que ambdues corals 

comparteixen el mateix director, el Ramon Curcó, i 

després d’una visita dels cantaires torressencs a la 

localitat de Massalcoreig al mes de maig per les jornades 

Culturals, aquests van acceptar la invitació de venir a 

cantar al nostre poble i tornar així la visita. 
 

Els membres de la Coral ‘El Roser’ han encetat el concert 

amb cançons que han volgut dibuixar un recorregut per 

diferents països del món, tot cantant peces tan boniques 

com: ‘Blanc dia de Nadal’, ‘Bressol Cosac’, ‘Aurtxo 

seaskan’, ‘Nació en Belén’ i ‘La nit de Nadal’. 

Després ha estat el torn de la Coral ‘La Lira’, que ha 

interpretat unes peces nadalenques més de casa nostra: 

‘A Betlem me'n vull anar’, ‘Sant Josep i Sant Joan’, ‘Sant 

Josep i la Mare de Déu’, ‘El desembre congelat’ i ‘Les 

dotze van tocant’. 
 

Finalment, després de l’actuació per separat de les dues 

agrupacions, ha arribat el moment del cant comú de 

totes dues corals, que han dedicat al públic assistent 

quatre cançons ben boniques: ‘Al·leluia’, ‘Amazind 

Grace’, ‘El dimoni escuat’ i ‘Les dolces festes’, per cloure 

amb l’‘Amics per sempre’, cançó amb la qual el director 

ha volgut engrescar també al públic assistent. 
 

Després del concert, el president de la Coral torressenca, 

el Raül Esteve, ha llegit una felicitació de Nadal que el 

Josep Marsellés havia escrit dedicat a aquestes dates.  

Acte seguit, s’ha donat pas a l’entrega de quatre 

plaques commemoratives a quatre cantaires per la 

seva dedicació durant molts anys a la Coral ‘La Lira’: 

•  Neus Busom Gabriel  

•  Josep Ruestes Escolà 

•  Mariona Forcat Oriola 

•  Josep Torrentó i Closa 
 

Un reconeixement que ha agafat per sorpresa als quatre 

homenatjats i homenatjades, ja que cap d’ells i elles 

s’esperaven aquesta distinció en públic.  

El concert de Nadal ha acollit una bona assistència de públic 

La Coral ‘El Roser’ de Massalcoreig amb en Ramon Curcó (director) 

En Raül Esteve -President de la Coral ‘La Lira’- fent entrega d’una clau 

de sol al Ramon Curcó, com a agraïment a la seva tasca de director 

Integrants de les dues corals participants cantant plegats 
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Tot seguit, els cantaires dels dos pobles i acompanyants, membres del pubillatge i autoritats, han gaudit d’un 

refrigeri al qual ha convidat l’Ajuntament de Torres de Segre, dins les instal·lacions de la Llar de Jubilats. 

Una encerclada de mans i el cant de ‘L’hora dels adeus’, ha tancat la trobada. 
 

Una magnífica vetllada de tarda que serà recordada, a més a més per la bona harmonia entre ambdues 

agrupacions, també per l’estrena dels nous complements en el vestuari dels i les cantaires torressencs: una 

corbata musical en els homes i un mocador de les mateixes característiques en les dones, així com per la 

incorporació de tres noves components dins la Coral de Torres, un fet que resulta prou rellevant per garantir 

el futur de la mateixa i poder gaudir d’ella molts més anys. 

Una tarda rodona per un concert que estava previst fer en primera instància el dia 11 de desembre, però que 

per diferents circumstàncies ha hagut d’ajornar-se al dissabte 7 de gener.  

 
 

VEÏNAT DE TORRES I CANTAIRES DE LA CORAL ‘LA LIRA’ AL 400 GOSPEL X-PERIENCE 
 

Diversos veïns i veïnes, cantaires  i el president de 

la Coral ‘La Lira’ de Torres de Segre, han gaudit 

d’allò més amb el taller de Gòspel que el Moisès 

Sala -un dels grans impulsors del gòspel al nostre 

país-, ha celebrat el dissabte 21 de gener al Petit 

Palau de la Música Catalana de Barcelona.  
 

Aquesta, ha estat la seva 400 GOSPEL X-

PERIENCE. Un taller de gòspel únic i irrepetible, 

d’unes quatre hores de durada, on més de 400 

assistents d’arreu de Catalunya han treballat un 

repertori de gòspel contemporani des de zero 

escollit per Moisès Sala amb el qual han 

descobert i après sobre aquest estil musical. Els participants també han estat acompanyats de ‘The Gospel 

Viu Choir’ que els ha fet formar part per un dia d'una gospel band única.  

La representació torressenca amb el pianista i compositor català Moisès Sala 

Cantaires de la Coral ‘La Lira’ i de la Coral ‘El Roser’, amb els membres homenatjats per la seva dedicació durant molt anys dins la Coral 
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LA CORAL ‘LA LIRA’ PARTICIPA EN LA FESTA MAJOR D’ALCARRÀS 
 

El mateix dissabte 21 de gener a la tarda, els i les membres de 

la Coral ‘La Lira’, han participat d’un concert al Centre Major 

d’Alcarràs, convidats per l’agrupació coral alcarrassina, amb 

motiu de la Festa Major d’hivern, dedicada a Sant Sebastià. 

Cal dir que tant la Coral ‘La Lira’, com la Coral l’Alzina 

d’Alcarràs, compten amb el Ramon Curcó com a director. 

En aquest concert, cada formació ha cantat unes quatre 

cançons, en primer lloc, per donar pas a un repertori final, 

cantat de forma comunitària, que ha constat de dues peces 

prou conegudes, com ‘Pirineu’ i ‘Sóc de l'oest’. 

En síntesi, un acte conjunt de cant coral que ha estat molt 

aplaudit pel públic assistent. 

 

CORALS CONTRA EL CÀNCER 
 

Continuant parlant de la coral torressenca, aprofitem l’avinentesa per 

anunciar que ‘La Lira’ serà una de les tretze corals lleidatanes que formaran 

part del conjunt d’agrupacions que cantaran de forma solidària, el dissabte 

4 de febrer a la tarda, coincidint amb la celebració del Dia Mundial contra 

el Càncer, al pavelló municipal de la localitat de Miralcamp. 

En un acte que ha estat organitzat per l’Associació Contra el Càncer de 

Lleida i que serà conduït per la televisiva Mariví Chacón, destinarà part dels 

5 € de la seva entrada, a combatre aquesta malaltia.  

És per això, que animem als nostres lectors i a les lectores a assistir-hi per a 

poder gaudir del cant coral i contribuir alhora en aquesta bona causa. 

 

EL RETROBAMENT DE L’EQUIP DE ‘DE DONES SÀVIES A BRUIXES HERETGES’ 
 

Una seixantena de voluntaris i voluntàries que havien format part dels diferents grups de l’acció teatral ‘De 

dones sàvies a bruixes heretges’ que es va representar durant el cap de setmana de Tot Sants del 2022, s’ha 

trobat el dia 28 de gener en un sopar que s’ha celebrat en un restaurant de Torres de Segre. 

La vetllada ha transcorregut de forma molt distesa i divertida i, després del sopar, s’ha pogut visionar un 

reportatge audiovisual de l’espectacle, incloent un ‘making of’, on s’ha vist tot el seu procés de creació.  

Durant la nit, la comissió de Cultura de l’Ajuntament, va repartir uns fulls de valoració, recollint les 

sensacions i les noves propostes que poguessin sorgir de cara a una pròxima edició d’aquesta acció teatral 

que tant d’èxit i ressò ha tingut, tant entre la gent de Torres com de fora vila. 

La Coral ‘La Lira’ actuant al Centre Major d’Alcarràs 
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LA TERCERA CAMPANYA COMERCIAL PER LES XARXES SOCIALS, PREMIA LA CLIENTELA DE TORRES 
 

Tots dos guanyadors dels sortejos de la Campanya Comercial per les 

xarxes 2023, són de Torres de Segre. Tal com ja vàrem explicar en 

l’edició anterior de ‘El Pregoner’, durant els mesos de desembre i de 

gener hi ha hagut una companya comercial a través de les xarxes socials, 

on una trentena d’establiments o empreses comercials de Torres de 

Segre, han pogut anunciar-se, divulgar els seus productes o fer 

campanya nadalenca mitjançant un parell d’anuncis i un ‘reel’ (videos 

verticals curts d’Instagram, als quals se’ls pots afegir filtres o tota mena 

d’efectes i de música).  

Tot plegat, tenia com a colofó final l’execució de dos sortejos: 
 

 Un primer sorteig que va tenir lloc el dia 22 de 

desembre, per Facebook i Instagram. La Teresa Molins 

Miró va ser l’agraciada amb un lot de productes dels 

següents establiments:  
 

• Assegurances Ricart-Prim • Cooperativa 

• Mac Mobles • Perruqueria Mercè Duaigües 

• Pròxim Consum • Osvald Ferreteria 

• Llibreria Teresita Alférez • Peixateria Pili 

• Centre de Bellesa Elena   • Àngels Llenceria i complements 

• Josafat Teatre • Cal Corbins 

• Centre de Bellesa Anabel Gascón 

 
 

 

 Un segon sorteig que s’ha fet el 

4 de gener als baixos de 

l’Ajuntament, tot extraient una 

butlleta guanyadora de dins 

una urna en la qual el veïnat ha 

dipositat durant uns dies, una 

participació per cada casa. 

El Mariano Aranda Alegre, ha 

estat el guanyador del sorteig 

presencial. En aquest cas, el 

complet lot de productes 

entregats eren dels següents 

establiments: 

 

 

 
 

• Miarnau Agritecno • Tallers Ballesté   • Farmàcia Roure   • Carnisseria Marisol    

• Taller Gilbert    • Celler del Segre    • Auto rentat Torres    • Peixateria Pili    

• Llibreria Teresita Alférez • Tallers Vellvé • Torres Art moble • Estanc i loteries Ares 

• Centre terapèutic Eva Marches   • Centre de Bellesa Anabel Gascón 

• Carpinteria i estructures metàl·liques Méndez • Floristeria i articles regal Marta    

La Teresa recollint el premi del sorteig per les xarxes, un lot de 

productes obsequiats per establiments locals  

Les butlletes per participar es van entregar a cada casa juntament amb la revista del desembre. 

L’Aureli Aranda ha estat l’encarregat de recollir un premi molt variat i ple de productes 

Felicitem tant a la Teresa com al Mariano, i els esperonem a que continuïn comprant a Torres de Segre que, 

és en definitiva, l’objectiu d’aquesta campanya promoguda per l’Ajuntament.  
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BOIRA, FRED, MASCOTES I FOTOS EN LA BENEDICCIÓ PER SANT ANTONI 
 

Uns quants gossets han estat beneïts el diumenge dia 

15 de gener, en acabar la celebració de la missa. Les 

mascotes, els seus propietaris i propietàries, els nens i 

les nenes que es preparen per la primera comunió així 

com tots aquells feligresos i feligreses que han volgut, 

han pogut assistir a la benedicció que ha fet mossèn 

Casildo, a la plaça de l’església. 

Segurament, la boira i el fred ha deslluït una mica 

aquesta trobada que després de la pandèmia es va 

poder tornar a fer de manera presencial. Recordem que 

els dos darrers anys, el Grup de Rescat de Torres de 

Segre,  va acompanyar al mossèn de torn a fer la benedicció per les cases d’aquelles persones que ho havien 

demanat, mantenint així les distàncies de seguretat que es requerien. 

El que no ha canviat des d’aleshores, ha estat la recollida de material i d’aliments necessaris per a les tres 

protectores amb les quals treballa el grup -Amics dels Animals del Segrià, Lydia Argilés i Protectora de Seròs 

(Amigos peludos del Bajo Cinca)-, amb el propòsit de donar una sortida digna als animals que són rescatats 

i no es poden dur al CAAC d’Alcanó. 

La novetat d’enguany, ha estat la possibilitat de fer-se una fotografia amb la mascota, en un bonic Photocall, 

que el grup ha dissenyat i creat per a l’ocasió, i que donava peu a fer un petit donatiu per a les necessitats 

del Grup de Rescat de Torres. 

 
 

 

 

 

Tot i que la celebració de Sant Antoni Abat -patró i protector dels animals-, sigui el dia 17 de gener, la 

benedicció a Torres de Segre s’ha fet el diumenge abans, davant la impossibilitat de fer-la el mateix dia. 

També conegut com a Sant Antoni el Gran, sant Antoni del porquet o sant Antoni dels ases, es representa 

com un ancià amb barba, vestit amb roba de sac i amb caputxa, i amb una campana, un porquet, un bàcul 

amb forma de tau i el foc sagrat. Se'l considera patró dels animals, dels pagesos i dels traginers. 

Mossèn Casildo beneint a les mascotes que han assistit 

Algunes de les mascotes protagonistes de la jornada amb els seus propietaris i propietàries, davant de l’entrada de l’església 
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L’ESCOLA SARDANISTA DE TORRES ENSENYANT I BALLANT SARDANES 
 

El començament del 2023 ha comportat també l’inici dels cursets de sardanes que, com cada any, l’Escola 

Sardanista de Torres de Segre ofereix de forma voluntària i per a totes les edats que vulguin aprendre la 

nostra dansa tradicional, la sardana. 

Durant tots els diumenges, des del dia 8 de gener fins al 26 de març, el pavelló poliesportiu acollirà de les 

11:00 a les 12:00 hores, les classes sardanistes o bé d’iniciació o de perfeccionament. 

Fins a hores d’ara, l’Escola Sardanista es mostra prou satisfeta perquè diferents persones s’han animat a 

aprendre sardanes, i volen aprofitar l’oportunitat per esperonar a tothom que senti aquesta inquietud i tingui 

interès, a fer més gran la rotllana d’aquestes jornades de matí. 

 
 

 

Per altra banda, aquest mes, l’agrupació sardanista torressenca, ha estat 

convidada a la ballada de sardanes que ha tingut lloc el dissabte 21 de 

gener a la Placeta del Terrall de Les Borges Blanques, en el marc de la 

coneguda Fira de L’oli. 

Una trobada festiva entre colles i grups sardanistes d’arreu de la comarca 

que han ballat 7 tirades i que ha resultat molt entranyable per l’Escola 

Sardanista, ja que ha comptat amb una màxima participació de dansaires. 

Alguns dels membres de l’Escola Sardanista de Torres de Segre ensenyant a ballar sardanes en els primers dies del curs 

 

“Pels membres de  l’Escola 

Sardanista de Torres, és un 

autèntic orgull que  puguem 

portar el nom del nostre poble 

a diverses poblacions de les 

comarques lleidatanes”. 

 

Components de l’Escola Sardanista a la ballada a Les Borges Blanques 
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CONTINUEN LES SORTIDES DE LA CAMPANYA ‘COMPRA A TORRES I DESCOBREIX CATALUNYA’ 
 

Continuem recollint  la informació que ens fan arribar els premiats i les premiades de la campanya ‘Compra 

a Torres i descobreix Catalunya’, en les seves sortides arreu de Catalunya.  

En aquesta ocasió, han estat 3 sortides ben interessants: a Cervera, Vilanova del camí i Les Borges Blanques. 
 

▪ PREMI DE CENTRE DE BELLESA I PERRUQUERIA ANABEL --- Tresa Florensa    -Cervera  10/12/22- 
 

 

El premi del Centre de Bellesa i perruqueria Anabel, va tocar a la Tresa Florensa. Ella, juntament amb el seu 

marit, el Josep Maria Rojo van visitar la ciutat de Cervera el dia 10 de desembre. Una sortida que han volgut 

compartir i que els va deixar molt satisfets. 
 

“Hi havia dues dates per a visitar Cervera, el dia 4 o el 10 de 

desembre, evidentment vam anar-hi el dia 10, no ens volíem perdre 

la Festa Major de Torres.  

Aquell dia, ens vam reunir a les 10 del matí al Punt d’Informació, on 

ens esperaven els organitzadors. Ens van passar un audiovisual del 

naixement de la Generalitat i, en acabar, ens obsequiaren amb un 

lot de productes del territori. Seguidament, vam fer un recorregut 

per la ciutat de Cervera, que cal dir que, és un viatge en el temps. 

Vàrem visitar el casc antic, el carrer Major, el túnel de les bruixes, 

l’Ajuntament i l’església de Santa Maria. Vam tenir l’oportunitat 

també de visitar la universitat, tant per fora com per dins. En 

acabar la visita, ens van deixar temps lliure per poder passejar pel 

mercadet de Nadal. Després, ens vàrem tornar al punt de trobada i 

d’allí ens van acompanyar a dinar una bona paella.  

Va ser un dia molt bonic, vam conèixer gent de tot arreu. Tornaríem 

a repetir amb molt de gust!”. 
 

 

 

 

▪ PREMI DE CENTRE TERAPÈUTIC EVA MARCHES --- Araceli Vilaplana    -Vilanova del camí  15/01/23- 
 

 

L’Araceli Vilaplana, guanyadora del premi del Centre terapèutic Eva Marches, va cedir la seva sortida a la 

Sagrario Lasierra i el Josep Mª Escolà, davant la impossibilitat de fer-la ella mateixa.  

D’aquesta manera, la parella torressenca van desplaçar-se fins a Vilanova del Camí, municipi de la comarca 

de l’Anoia, el diumenge 15 de gener. 
 

“Vam trobar llarg el viatge, perquè no sabíem ben bé on anàvem. 

Vilanova del Camí és un poble gran, passa de tres mil habitants, i 

s’ajunta amb Igualada. La sortida va consistir en una caminada d’uns 

quatre quilòmetres, que nosaltres no la vam poder fer, és clar. A 

l’arribar, hi va haver una “llonganissada”.  

Després ens van acompanyar per una fira que feien, en la qual hi havia 

tota classe d’animals, especialment, ànecs, roquets o corders i tota 

classe d’aliments i embotits d’elaboració pròpia. 

Aquell dia de visita, coincidia també amb la seva Festa Major d’hivern. 

Hi havia grallers, caps grossos... i feien una gran celebració.  

Vam estar molt acollits en tot moment per part dels membres de 

l’Ajuntament. Ens va agradar molt i ens van donar un lot de productes 

de proximitat.  

Una experiència molt bonica. Nosaltres, hem tingut la sort d’anar a 

tres sortides i estem molt contents”. 
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▪ PREMI DE LA LLIBRERIA TERESITA ALFÉREZ --- Pepita Marsellés    -Les Borges Blanques  21/01/23- 
 

 

El Premi de la llibreria Teresita Alférez, el va guanyar la Pepita Marsellés. Ha estat ella i la seva cunyada, la 

Maria Àngels Fontanet, les que han gaudit de la visita organitzada a la població de Les Borges Blanques, el  

dissabte 21 de gener. 
 

“A Les Borges Blanques, hi vàrem anar el dissabte passat dia 21, la meva 

cunyada Mª Àngels i jo. Hi havia una carpa amb unes 700 persones i allí 

vam anar a dinar, després d’haver donat un tomb per la vila.  

Aquest dia, va coincidir que feien la ‘Fira de l’Oli’ i, durant la tarda, vam 

tenir l’oportunitat de visitar-la. També ens van regalar un lot de 

productes de la terra. L’experiència ha estat molt positiva i animem a 

tothom que encara hagi de fer la seva sortida corresponent, que 

contacti amb la redacció d’aquesta revista perquè puguem continuar 

compartint i publicant fotos i experiències viscudes d’aquesta 

campanya comercial. Bon viatge!”. 

 
 

 

 

TREBALLANT PEL COMERÇ DE PROXIMITAT 
 

Durant el gener ha tingut 

lloc una trobada a tres 

bandes, per tal d’escoltar i 

ajudar al comerç local i 

promoure noves accions 

per incentivar el consum 

de proximitat. 

Per aquest motiu, el dia 26 

s’ha dut a terme, a la sala 

de Plens de l’Ajuntament, 

una trobada entre 

diferents comerciants de 

Torres de Segre, el President de Pimec Começ Lleida -Manel Llaràs-, la coordinadora territorial -Esther 

Mellado-, l’alcalde Joan Carles Miró i la Regidora, Pepita Ruestes. 
 

 

Entre altres temes, s’ha parlat sobre: 
 

 

✓ La implicació del comerç de Torres en la sortida que faran els premiats d’arreu de Catalunya de la 

Campanya ‘Compra al barri i descobreix Catalunya’ i que visitaran el nostre poble, el dissabte 11 de març, 

coincidint amb una de les rutes de ‘El Color de la Floració’. 

✓ La importància de fer xarxa i de fer trobades amb altres associacions similars de posar en comú 

experiències i necessitats. 

✓ Accions noves que es puguin fer per tal de captar nous clients i consolidar i fidelitzar els existents. La 

societat ha canviat i cal adaptar el comerç a aquests canvis. 

✓ Fomentar la comunicació entre els diferents comerciants i empresaris de Torres, propiciant trobades i 

xarrades entre ells i elles, per mirar de fer coses conjuntes i no perdre el teixit comercial. 
 

 

 

Ben segur que aquesta no serà la primera d’altres trobades destinades a fomentar el comerç local i el 

consum de proximitat. A tota la clientela de Torres, recomanem que no deixin de fer poble, que abans 

d’agafar el cotxe per consumir fora, coneguin el que els nostres empresaris i comerciants els poden oferir. 

Fotografia a la Sala de Plens de la trobada entre comerços torressencs, Pymec,  

coordinació territorial i les autoritats locals de l’Ajuntament 
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PRIMERES SORTIDES I ACTES DEL NOU PUBILLATGE TORRESSENC 
 
 

El nou pubillatge torressenc ja fa gala del seu títol i ha iniciat el seu mandat de representació de Torres de 

Segre, tot participant en diversos actes organitzats al municipi, així com en esdeveniments als quals se’ls ha 

convidat de fora vila. 

A continuació, us fem un breu resum del seu primer recorregut, una síntesi de les participacions i sortides del 

primer mes d’un any que es preveu també força complet. En endavant, queden molts dies i moltes sortides 

pel territori per gaudir al màxim de la seva representació de tradició catalana i seguir l’estel de les generacions 

anteriors de torressencs i torressenques que van fer un digne mandat i van portar el nom de Torres de Segre 

amb orgull i per tot Catalunya. Endavant! 
 
 

 

REPRESENTACIÓ EN ACTES CELEBRATS A TORRES DE SEGRE 
 

 

Al poble, durant aquests primers dies, els i les membres del pubillatge local han estat presents en diversos 

actes organitzats per l’Ajuntament, per tal de donar el toc de tradició i d’arrel catalana: 
 
 

▪ Han encapçalat la Cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient, donant-los la benvinguda a 

l’entrada del poble. En aquest cas, ha estat el Pubillatge adult, el qual ha entrat assegut en dos cotxes 

descapotats i que més tard també ha ajudat en el repartiment de regals per als infants de Torres. 

 

▪ Uns dies més tard, en concret el dissabte 7 de gener, la majoria dels i les membres del pubillatge, han 

assistit també al Concert de Nadal que la Coral ‘La Lira’ de Torres de Segre, ha ofert a l’església parroquial, 

juntament amb la Coral ‘El Roser’ de Massalcoreig. Una actuació que us hem detallat i explicat 

anteriorment i que ha omplert els seients del temple. 

Repartit en dos cotxes descapotats, els i les membres del pubillatge adult han format part de la comitiva que ha encapçalat l’arribada dels Reis Mags  

Fotografia de conjunt amb els i les components de la Coral ‘La Lira’ i la Coral ‘El Roser’, juntament amb els i les membres del pubillatge torressenc 
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REPRESENTACIÓ EN ACTES CELEBRATS FORA VILA 
 

L’itinerari del mandat del nou pubillatge de Torres de Segre tot just acaba 

d’iniciar-se i ja comença a traçar el seu camí d’un recorregut que es 

preveu intens, molt interessant i ple de noves experiències i 

coneixements. 

Aquest mes de gener, algunes de les nostres representants ja han fet les 

seves primeres sortides fora del municipi, més concretament, han 

participat en els actes celebrats a la localitat veïna d’Almacelles i a la 

coneguda i tradicional festa de ‘La Corrida’ de Puig-reig. 
 

TROBADA INFORMAL DE PUBILLATGE ADULT A ALMACELLES    dimarts 3 de gener 
 
 

El Pubillatge Comarcal del Segrià, ha organitzat a 

primers d’any, una trobada ‘informal’ a Almacelles 

del Pubillatge adult del Segrià, en la qual s’ha citat 

als membres tant vigents com caducats de les 

poblacions veïnes de la comarca. Una convocatòria 

que ha tingut representació torressenca i que ens 

han volgut compartir l’experiència: 
 
 

“A Almacelles, hi hem assistit l’Aina Florensa, el Joan 

Vizcaya i la Irene Ruestes. Allí, hem pogut gaudir d’un 

bon sopar amb altres companys i companyes del 

pubillatge, on hem fet diversos jocs i activitats per fer 

pinya com a grup. Aquest, ha estat el nostre primer 

contacte com a noves proclamades de Torres amb el 

món del pubillatge, que esperem gaudir moltíssim!”. 
 

 

 

 

        ‘LA CORRIDA’ A PUIG-REIG                diumenge 22 de gener 
 

 

Una nova edició de ‘La Corrida’ de Puig-reig -Festa 

tradicional que es celebra cada any per Sant Antoni, des de 

fa més de 125 anys i que gira entorn del món dels cavalls, 

els carros, l'embotit i els productes elaborats del porc-, ha 

tingut lloc el diumenge 22 de gener al municipi de Puig-reig, 

situat a la comarca del Berguedà. El Pubillatge de Torres de 

Segre que hi ha pogut assistir, ha hagut de matinar una mica 

per arribar a la primera activitat que s’hi ha organitzat, que 

era l’esmorzar popular. Una de les primeres sortides que ha 

deixat ben satisfets als i les nostres representants locals que 

han coincidit en elogiar la bonica celebració d’aquesta vila. 
 

“El diumenge dia 22, alguns membres del pubillatge hem assistit a la tradicional festa de ‘La corrida’ a Puig-

reig. Aquesta, ha estat la nostra primera sortida com a pubillatge i en teníem moltes ganes però també una 

mica de nervis. En arribar, ens han donat la benvinguda i ens han ofert esmorzar. Tot seguit, ha començat la 

tradicional cercavila de ‘La corrida’, en la qual n’hem format part. En acabar, hem dinat tots plegats al 

poliesportiu i seguidament hem vist les curses de cavalls i el joc de les cintes (un joc típic de la vila). Tot i passar 

molt de fred, podem dir que ha estat una experiència molt enriquidora i ens ho hem passat d'allò més bé”. 

Fotografia de grup amb altres representants del Segrià  
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JORNADES CULTURALS 2023: LES EMOCIONS, ELS SENTIMENTS I LA FELICITAT 
 

Les Jornades Culturals 2023 ja estan definides, amb un format variat i força complet que girarà entorn al 

contrast de sentiments i de les emocions. 

Després de l’afectació i les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19, aquestes jornades 

organitzades des de la regidoria de Cultura, tornen a celebrar-se al seu calendari habitual, al mes de febrer. 
 

SESSIÓ DE RIALLOTERÀPIA AMB ‘TÀCTICA 360’ 

+ CASTELL INFLABLES PER TOTES LES EDATS 
 

(diumenge 5 de febrer – pavelló poliesportiu) 
 

• Horari: 17:00 hores  
 

Inflables reservats per les persones (de totes les edats) 

que participin del taller.  

De les 19:00 fins a les 20:00 hores, els inflables estaran 

oberts per a tothom que desitgi assistir. 

 

XERRADA ‘VIURE I CONVIURE EN FAMÍLIA’ 
 

(dimecres 8 de febrer – Sala Actes Plaça Catalunya) 
 

• Horari: 19:30 hores  
 

En ser una xerrada adreçada a les famílies en general, 

podeu demanar el servei de canguratge 

al Programa de ‘Temps per cures’.  Cal sol·licitar-ho 

a  tempspercures@segria.cat  o al telèfon 621 230 501. 

(Es prega demanar-ho anticipadament per poder gestionar 

correctament el servei). 
 

SESSIÓ DE CINEMA: ‘INSIDE OUT’ -en català- 
 

(diumenge 12 de febrer – Sala Actes Plaça Catalunya) 
 

• Horari: 18:00 hores  

Créixer pot ser un camí ple de problemes i la Riley no n'és 

una excepció: es veu obligada a deixar enrere la seva vida 

perquè el seu pare troba una nova feina. Ella, es deixa guiar 

per les seves emocions: l'Alegria, la Por, la Ira, l'Enuig i la 

Tristesa. Les emocions viuen a la Caserna General, el centre 

de control de la ment de la Riley, des d'on l'ajuden a superar 

els problemes de la vida quotidiana.  

 

XERRADA: ‘LA FELICITAT, UN ASSUMPTE SERIÓS’ 
  amb DAVID JORBA (coaching i psicòleg) 

 

(dimecres 15 de febrer – Sala Actes Plaça Catalunya) 
 

• Horari: 20:00 hores  
 

1. Com gaudir dels petits moments del nostre dia a dia.  

2. La gratitud com una emoció transformadora. 

3. Establir relacions positives per tenir un millor dia. 

4. La psicologia positiva com a motor de canvi. 

APTE 

TOTS ELS 

PÚBLICS 

PÚBLIC 

ADULT 

PÚBLIC 

FAMILIAR 

PÚBLIC 

JOVE  

I 

ADULT 

mailto:percures@segria.cat
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CONCERT DE CANT AMB COR EURIDICE 
-cor de dones i en Bernat Bonjorn al piano- 

 

(diumenge 19 de febrer – Església parroquial) 
 

• Horari: 18:00 hores  
 

 

Un concert, un espectacle, un manifest: som 

natura.  

Una reflexió sobre els efectes que l’acció humana 

té sobre el nostre entorn i sobre tot el planeta. 

Emocions a flor de pell. 

 

TEATRE D’IMPROVISACIÓ: ‘IMPROSIA’ 
 

(dimecres 22 de febrer – Sala Actes Plaça Catalunya) 
 

• Horari: 20:00 hores  
 

Sense pactar ni preparar res, Improsia crearà 

diferents històries en el mateix moment 

d’interpretar-les, inspirades en els suggeriments 

(títols inventats, paraules, pensaments…) de la 

gent! Humor improvisat, emocionant i irrepetible 

en 3, 2, 1... Impro! 

 

JORNADA MULTICULTURAL ‘NOVES SENSACIONS’ 
 

(dissabte 11 de març – pavelló poliesportiu) 
 

• Horari: 13:00 hores  
 

 

Es donaran a conèixer les diferents cultures que 

conviuen al nostre poble a través de la gastronomia 

i les tradicions. 
 

Per poder tastar diferents propostes culinàries cal 

inscriure’s prèviament a les oficines de 

l’Ajuntament: 

trucant al telèfon 973 79 60 05 o presencialment de 

10:00 h a 12:00 h. 
 

El preu del tiquet és de 10 € per persona adulta i de 

5€ per a menors de 18 anys.  
 

El termini per apuntar-se finalitza el pròxim 

divendres 3 de març. 
 

Aquesta jornada s’inclou també dins de les 

activitats de ‘El Color de la Floració’. 
  
   

 

 

 

 

APTE 

TOTS ELS 

PÚBLICS 

PÚBLIC 

JOVE  

I 

ADULT 

APTE 

TOTS ELS 

PÚBLICS 

Johan Huizinga 
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L’ANIMAL DEL MES: EL PORC SENGLAR 
 

Aquest mes volem dedicar aquest reportatge al porc 

senglar (Sus scrofa), un mamífer de gran mida semblant 

al porc i que pot arribar a pesar més de 100 quilograms. 

El seu cos està cobert de forts pèls marronosos, grisos i 

negres, té el musell allargat amb dos ullals grans i forts, 

té les potes curtes i la cua prima i, els més joves, tenen 

unes ratlles dibuixades al pelatge, per això se'ls 

anomena ‘ratllats’. És un animal omnívor, ja que pot 

arribar a menjar insectes, rèptils, cucs, ratolins, blat de 

moro o altres productes cultivats. 

Viu en boscos i també es mou pels camps de conreu de 

tota Catalunya, de dia reposa amagat entre la vegetació 

o es banya en llocs fangosos i, de nit, surt a buscar 

menjar i es mou per zones àmplies del territori. 

En absència de depredadors naturals com el llop, la 

disminució de ramats i el fàcil accés a aliments en 

conreus i escombraries, en fan créixer molt el nombre 

d'individus. A Catalunya s'han convertit en una plaga, 

cada any quan demanen el respectiu permís de caça ja 

no es considera caça major, sinó un control de plagues. 

En aquest punt, al nostre municipi, la Societat de 

Caçadors de Torres de Segre realitza diverses batudes 

de control de l’espècie, sense cap mena de dubte, un 

paper important per mantenir més o menys estable la 

població d’aquests animals que provoquen danys en els 

cultius del nostre terme i accidents de trànsit. 

La seva expansió arreu del país i també a les ciutats s'ha 

convertit en un problema greu que ha obligat a adoptar 

mesures de xoc, a part dels mètodes de caça, amb 

anticonceptius, per exemple. 

A casa nostra, el porc senglar s’ha convertit en un 

animal amb una forta presència, ja que troba en el 

nostre hàbitat un espai ideal per a viure i reproduir-se 

amb facilitat. La seva població ha augmentat 

considerablement. A Utxesa, concretament, l'any 

passat abans del control biològic que duu a terme la 

Societat de Caçadors a l’embassament, s'hi van 

comptabilitzar més de 100 individus, una xifra molt elevada per un espai tan petit. 
 

Per tot, la reflexió que podem extreure’n d’aquesta situació podria girar al voltant de dues qüestions o dues 

visions ben diferents: és el porc senglar qui viu al territori dels humans o hem sigut els humans els que ens 

hem anat apropiant del territori del senglar? 

 

M
ED
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M
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N
T 

Exemplar adult de porc senglar amb uns ullals força desenvolupats 

Cries de senglar en les quals s’aprecia el color del seu pelatge a ratlles 

Les afectacions d’aquests animals sobre els conreus de blat de moro 

representen pèrdues econòmiques importants.  

Les batudes de caça ajuden a regular la seva proliferació sense control 
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EL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ AL TN COMARQUES DE TV3 
 

El passat dia 9 de gener, hem rebut la visita de TV3 

per la gravació d'un especial que fan els divendres 

al TN Comarques. Aquest programa en concret, es 

dedica a mostrar elements i edificis peculiars d'arreu 

de Catalunya i han mostrat interès per conèixer el 

Museu de l’Evolució. 

D’aquesta manera, l’especial estarà dedicat al nostre 

Museu que s’integra a l’interior de l’edifici de l’antic 

Molí de la vila. L’interès per venir a fer el reportatge, 

es va despertar arran de la problemàtica que hi va 

haver durant els mesos d'estiu quan l'aigua del Canal 

de Seròs i de l'embassament no era apta pel consum 

a causa d’un vessament incontrolat. Després de 

veure les instal·lacions, es van acordar a venir a 

primers d’any per gravar el documental. 

Una gravació que ha acompanyat tot col·laborant, el 

nostre tècnic de Turisme de l'Ajuntament, l'Adrià 

Pujol, que ha estat l’encarregat d’acompanyar als 

periodistes de TV3 i a un grup de veïns del municipi a fer una ruta guiada per tot l'edifici i també ha estat 

entrevistat per saber més sobre el Museu de l'Evolució. Un reportatge que encara no ha vist la llum i del qual 

n’estarem ben pendents per veure’n el resultat. 

 

ENDESA REALITZA TASQUES DE NETEJA A L’ESPAI DE LA PRESSA D'UTXESA 
 

Aquests dies, Endesa -empresa propietària dels 

terrenys-, està duent a terme un seguit de treballs 

de neteja a l’espai de la coneguda ‘presa’ 

d’Utxesa. Un indret que estava descuidat de fa 

temps i que necessitava una posada a punt com la 

que s’està fent actualment. 

Ja fa uns que la problemàtica en risc d’incendi 

s’agreugen cada cop més arreu del territori i s’està 

efectuant actuacions de manteniment i neteja en 

boscos per reduir-ne la probabilitat, sobretot en 

època de més calor. A l’embassament d’Utxesa, 

ens trobem llocs amb vegetació baixa abundant i 

petits boscos de pins sobretot. És per aquest motiu 

que la companyia elèctrica ha decidit actuar en aquelles zones del pantà que es trobaven més descuidades i 

que podien suposar un risc evident d’incendi, més encara si es té en compte que per sobre hi passen línies 

d’alta tensió. 

Amb aquestes feines, a part de reduir la probabilitat de foc forestal, també permetrà millorar la imatge de la 

zona de ‘La Fonteta’ que quedarà tota neta i, quan finalitzi l’acció es podrà utilitzar i gaudir de nou aquesta 

zona tan emblemàtica i estimada per la gent del municipi, sobretot pel veïnat més gran, que recorda amb 

felicitat els moments viscuts durant ‘La Mona’, aniversaris o estones de lleure diverses amb familiars i amics. 

Feines de neteja del sotabosc a l’espai conegut com ‘la Fonteta’ 
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ESTADÍSTIQUES DE VISITANTS DURANT 2022 
 

Aquest any 2022, les estadístiques de visitants a Utxesa i al nostre municipi no han estat com s’esperava al 

gener de l’any passat. Cal considerar en aquest sentit, que les dades es registren durant els horaris d’oficina 

del Punt d’Informació i, malauradament, aquesta franja horària no ens permet saber la realitat total de 

visitants que hi ha durant l’any. A més a més, els dies que no hi ha ningú a l’oficina, les vacances dels 

treballadors i els caps de setmana sense obrir, esdevenen jornades en les quals es deixen de quantificar molts 

visitants que venen i passen però no poden ser identificats. 
 

Malgrat això, hem tingut un total d’11.170 visitants durant l’any, que són 2.894 menys que l’any passat, 

encara així les estadístiques demostren que han incrementat els visitants relacionats amb la fotografia, 

l’ornitologia, la pesca, l’autocaravàning o en les activitats organitzades, i han disminuït les visites per 

cicloturisme, l’ecoturisme i els visitants que busquen informació. 
 

Talment com l’any anterior, el sector que més està creixent és de l’autocaravàning o moviment Camper 

amb furgoneta. Darrerament, sobretot els caps de setmana, és habitual trobar diverses furgonetes o 

autocaravanes tant dins el poble, com a l’embassament d’Utxesa o, fins i tot, a Carrassumada. 

Un altre dels sectors que també ha mostrat un creixement exponencial durant el passat període ha estat el 

del nombre de visitants que venen per les activitats organitzades. Sí que és veritat que l’any 2021 encara 

estàvem amb certes restriccions d’aforament derivades de l’impacte de la Covid i el 2022 ja no n’hi havia, un 

aspecte que segurament ha influenciat en la clara ascendència de gent que mostra un gran interès a visitar 

els espais del nostre entorn natural quan es realitza alguna activitat organitzada des de TDSNaTur. 

D’entre les propostes amb més participació de gent destaquen les activitats de la Floració, la prova atlètica 

de la Volta al Pantà d’Utxesa i la Pedalada popular, seguit de l’activitat astronòmica anual. 
 

En definitiva, tot i obtenir uns registres inferiors als esperats al final del 2021, podem concloure que resultats 

de l’any 2022 pel que fa a visites i participants han estat satisfactoris ja que superen els tres anys anteriors. 

Una estadística que ajudarà a plantejar noves propostes per continuar promocionant el nostre territori. 

 

 

 

 

Activitat organitzada (3136)

Autocaravaning (399)

Cicloturisme (3075)

Ecoturisme (2599)

Fotografia (335)

Informació (1004)

Motociclisme (15)

Ornitologia (107) Pesca (500)%

MOTIUS DE LES VISITES 

SITA 
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ON PODEM ANAR AQUEST MES? 
 

En endavant, aprofitant aquest espai, des de la Regidoria de Medi Ambient i Promoció Turística, es vol 

començar a dedicar un apartat d’aquest butlletí informatiu per donar més informació sobre Utxesa i els 

espais naturals del municipi. Talment com fem amb l’animal del mes, des de TDSNaTur es promocionarà i 

s’explicarà en cada edició, diferents racons del nostre embassament I/o del camí verd del riu. 

Iniciarem aquesta iniciativa parlant del ‘Salouet’, 

un conegut racó del pantà d’Utxesa, situat al sud-

est de Torres de Segre.  

El ‘Salouet’ és una de les urbanitzacions de les 

cinc que hi ha en tot l'embassament. Aquesta, 

justament, està a la cua del Pantà de Secà. 

Per aquells i aquelles que no ho sapigueu, Utxesa 

no és un únic embassament, sinó que són dos: 

l'embassament d'Utxesa i el Pantà d'Utxesa Secà, 

però sempre l'hem conegut com un de sol. 

Així doncs, al Pantà d'Utxesa - Secà, hi ha dues 

urbanitzacions diferents: la del ‘Fornet’ i la 

del ‘Salouet’, aquesta última a la cua de tot, 

direcció de camí cap a Sarroca. 

Anys enrere, el ‘Salouet’ era un punt clau de desconnexió per a molts veïns i veïnes, esdevenint una autèntica 

‘platja d’aigua dolça’ on la gent s’hi banyava i passava l’estona. Abans, no era pas com ara, la gent  no tenia 

piscina pròpia ni la possibilitat d'accés a unes piscines municipals i, molt menys, la possibilitat de poder anar 

fins a Salou en cotxe per poder-se banyar vora la sorra al mar. Unes limitacions que feien buscar alternativa 

a les temporades de calor. Així doncs, el ‘Salouet’ va esdevenir, durant molt temps, una petita platja que 

semblava de sorra propera al mar, sense ‘res a envejar’ a les platges de la Costa Daurada. Un espai poc 

profund i amb una bona aigua que fou punt d’oci de molts vilatans que gaudiren de bones jornades de bany. 

Aquest fou el motiu de la denominació d’aquest indret de l’embassament (Salouet) fent referència a la 

coneguda població costera de Salou. Un nom amb el qual s’anomenà també a posteriori la urbanització de 

cases que s’hi van construir i que perduren avui dia. 

Són molts els vilatans i vilatanes que encara avui tenen records de banyar-se al pantà, d’anar-hi amb alguna 

embarcació tipus piragua i poder recórrer part d’ell o bé d’anar directament al ‘Salouet’ a descansar amb els 

amics, a pescar o a passar una estona buscant tranquil·litat. 

Avui, aquest espai es troba ple de vegetació, alguna 

d’ella única dins el terme gràcies als seus terrenys 

salnitrosos i no És possible practicar-hi cap de les 

activitats que s’hi feien anteriorment. Un canvi de 

situació derivat de la protecció de l’entorn natural, 

declarat PEIN i espai protegit. 

Si es té l’oportunitat de visitar la zona tot passejant, 

podrà veure que actualment ja no queda res de la 

famosa platja, ja que els canyissos s'ho han menjat tot i 

que no hi haurà ningú navegant ni pescant, pel fet que 

ara mateix està prohibit però, si més no, s’hi pot gaudir 

d'unes vistes espectaculars cap al ‘Fornet’ i la ‘Vall de Secà’. Amb l’ajuda d’uns binocles i/o una càmera 

fotogràfica es podrà apreciar millor l’encant natural d’aquest entorn amb tanta història social al seu darrere. 

Imatge aèria de la cua del pantà, coneguda com a ‘Salouet’ 
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ASSEMBLEA GENERAL DEL CLUB ESPORTIU PESCA DE TORRES DE SEGRE I NOVA JUNTA 
 

A mitjans de gener, s’ha dut a terme l’habitual Assemblea General del Club Esportiu de Pesca 

de Torres de Segre en la qual els membres de la Junta donen a conèixer als seus associats i 

associades, l’estat de comptes del Club, les previsions de la nova temporada o el programa 

de concursos a realitzar al llarg de l’any, entre altres qüestions. 
 

Enguany, l’Assemblea també ha coincidit amb la 

renovació de dos dels membres de la Junta. 

D’aquesta manera, en Pau Bercero i l’Albert 

Mesalles ocuparan en endavant el lloc que deixen 

l’Eduard Escolà Roca i l’Eduard Escolà Casanovas, 

als que el Club els agraeix la seva tasca 

desenvolupada fins ara. 

Una nova Junta que ja té assignada els càrrecs i els 

seus membres i que queda de la següent manera: 
 

 

• Francesc Torreguitart Sisó (President) 

• Pau Bercero Llobera (Vice-president) 

• Xavier Mesalles Masgoret (Tresorer) 

• Albert Mesalles Rodríguez (Secretari) 

• Javier Martín Masip (Vocal) 

• Aleix Duaigües Arbonés (Vocal) 

 

Tal com hem exposat, en aquesta reunió anual que realitza el Club de Pesca, també s’han donat a conèixer 

les dates i els concursos marcats al calendari per aquesta nova temporada de pesca que aviat començarà. 
  

 
 

CONCURSOS DE PESCA  
(temporada 2023) 

 

1r Concurs Social (diumenge 16 d’abril 2023)  4t Concurs Social (diumenge 16 de juliol 2023) 

1a Marató (21, 22 i 23 d’abril de 2023)  2n Nocturn (26 i 27 d’agost 2023) 

Festa del Pescador (dilluns 1 de maig 2023)  2a Marató (15, 16 i 17 de setembre de 2023) 

2n Concurs Social (diumenge 14 de maig 2023)  Fi de Temporada (diumenge 1 d’octubre 2023) 

3r Concurs Social (diumenge 11 de juny 2023)  3a Marató (13, 14 i 15 d’octubre de 2023) 

1r Nocturn (17 i 18 de juny 2023)  Concurs Hivern (diumenge 12 de novembre 2023) 

 
Des de finals de gener fins a primers de febrer, s’ha obert el termini per 

a la captació de socis i de sòcies del Club Esportiu de Pesca, així com 

per la tramitació de la documentació necessària per a pescar. Totes 

les persones interessades us podeu adreçar als membres de la Junta. 

Animeu-vos! 
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Fotografia amb els membres de la nova Junta del C.E. Pesca Torres de Segre. 

(D’esquerra a dreta): Javier Martín, Xavier Mesalles, Pau Bercero,  

Francesc Torreguitart i Xavier Mesalles. Falta l’Aleix Duaigües. 
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CONTROL BIOLÒGIC DE PORC SENGLAR A UTXESA AMB ELS AGENTS RURALS 
 

El dijous 26 de gener, s’ha realitzat un dels habituals 

controls biològics de porc senglar a l’embassament 

d’Utxesa que ha abraçat la zona coneguda com ‘el 

19’ (comportes d’entrada d’aigua del Canal de Seròs 

al pantà) i l’espai de ‘les Planes’. 

La Societat de Caçadors de Torres de Segre junt amb 

efectius del cos d’agents rurals han estat els 

encarregats d’organitzar aquesta batuda per mirar 

de controlar l’excés de població d’aquesta espècie 

porcina salvatge al nostre territori.  

Una actuació, en la qual hi han participat una 

trentena de caçadors, 6 colles de gossos i una 

vintena d’agents rurals -entre els quals hi havia 

l’equip especialista de gravació amb drons i dues 

embarcacions per dins l’aigua-, que ha aconseguit 

abatre 21 exemplars, tots ells de gran mida. 

Amb l’ajuda de les imatges aèries captades pels 

aparells voladors s’han pogut albirar més d’un 

centenar d’exemplars en aquesta zona d’actuació, 

una quantitat molt elevada i preocupant alhora pels 

danys que causen a la zona. 

La jornada ha començat amb un esmorzar conjunt a 

les instal·lacions de la sala annexa a l’alberg 

municipal, abans de desplaçar-se a les esmentades 

zones d’actuació. 

Primerament, s’ha procedit a tallar al trànsit els 

principals camins propers a la zona de batuda, 

indicant-ho amb els rètols informatius 

corresponents. A continuació, a través dels drons, de 

les barques i els caçadors de peu amb els seus 

gossos, s’han anat localitzant i caçant els senglars 

capturats, una quantitat petita respecte als que 

s’han detectat però que no deixa de ser important 

per mantenir un cert control d’aquesta espècie.  

Fecsa Endesa ha estat l’encarregada de fer disminuir 

el nivell de l’aigua de l’embassament per afavorir 

l’actuació dels caçadors i la mobilitat entre la 

vegetació. 

La realització d’aquests controls biològics resulten essencials per a reduir l’excés de població de porc senglar, 

un animal que no té depredador natural i que són un dels principals causants de danys en conreus i collites 

del terme i rodalies així com d’accidents amb vehicles per les carreteres i camins, sobretot de nit.  

Una vegada més volem ressaltar l’actuació voluntària dels membres de la nostra Societat de Caçadors que 

resulta determinant en aquests controls i que esdevé un paper molt important en la seguretat de dins el 

nostre terme municipal. Només queda agrair-los, des d’aquest reportatge, la seva tasca al llarg de l’any. 

Les comportes i l’observatori del 19 ha estat un dels punts on s’ha actuat 

Caçadors cobrint els diferents punts des de la vora de l’embassament 

Part de la comitiva que ha participat en aquest control biològic de senglar 
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BON RITME D’INSCRIPCIONS DE LA IX VOLTA A MENYS D’UN MES DE LA SEVA CELEBRACIÓ  
 

El gran volum de curses que s’oferien arreu del 

territori s’ha vist disminuït considerablement en 

els últims anys, sobretot, des de l’aparició de la 

pandèmia i han estat les més populars i 

considerades les que han aconseguit mantenir-se i 

realitzar noves edicions.  

D’entre aquestes, una ha estat la Volta al Pantà 

d’Utxesa ‘Fruites Font’ que segueix reafirmant el 

seu atractiu com a prova atlètica i que és una de 

les apareixen en vermell en el calendari competitiu 

de molts corredors professionals, afeccionats a 

l’atletisme i a l’esport a la natura, en general. 

Aquesta bona acceptació s’està demostrant aquests dies amb el bon nombre d’inscripcions efectuades fins 

a dia d’avui en les diferents modalitats de participació d’enguany, que auguren un nou èxit de participació i 

que ja superen els 200 atletes apuntats a les curses de 6,5 i 10 km, gairebé completen els 160 participants 

a la caminada i més de 70 infants a les proves infantils. 

A menys d’un mes de la prova, els pronòstics són immillorables i sembla ser que l’edició d’enguany posarà 

ben aviat el cartell de complet pel que fa a participants. Es recorda que hi ha un límit d’inscrits en cada 

disciplina (400 corredors adults, 150 infantils i 200 caminadors/es) per assegurar un correcte funcionament 

de la jornada i garantir una logística adequada a l’esdeveniment. 
 

Tal com és habitual, aquesta vegada també comptarem amb la imprescindible presència dels voluntaris i 

voluntàries dels municipis organitzadors (Aitona, Sarroca i Torres de Segre) que ja han confirmat la seva 

disposició en col·laborar i donar un cop de mà en els aspectes més rellevants de la prova. No obstant, des de 

l’organització seguim buscant gent disposada a ajudar. 

Un voluntariat que resulta bàsic pel desenvolupament de la prova i que enguany serà obsequiat amb un dinar 

al pavelló poliesportiu, tot just acabada la jornada atlètica del dia 26 de febrer. 
 

·
 

 

 

Posa’t en contacte amb nosaltres: teresa@torressegre.cat  

o a les oficines de l’Ajuntament (horari 8:30 a 13:30 hores) 
 

+ informació i novetats a www.voltapantautxesa.com 
 

 

Si encara no ho has fet i vols córrer la cursa de 6,5 o de 10 quilòmetres o participar a la 

caminada, pots formular la teva inscripció o conèixer més informació a través del web: 

www.voltapantautxesa.com, contactant a través de l’adreça electrònica: 

info@voltapantautxesa.com o a través dels codis QR: 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.voltapantautxesa.com/
http://www.voltapantautxesa.com/
mailto:info@voltapantautxesa.com
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IMPLICACIÓ DE ‘TORRES ENERGIA’ AMB LA IX VOLTA AL PANTÀ 
 

Com sabeu, el diumenge 26 de febrer de 2023 tindrà lloc la IX edició de la Volta al Pantà d’Utxesa. Torres 

Energia, un any més, serà l’empresa patrocinadora oficial de les curses infantils. Tots els i les participants 

en la cursa infantil rebran de regal una samarreta tècnica així com una medalla participativa. 
 

Com a novetat en aquesta edició, la Comercialitzadora 

Torres Energia bonificarà la inscripció de la cursa* a tots els 

clients de l’empresa que participin i finalitzin alguna de les 

curses, caminada o curses infantils. 

Per a poder obtenir la bonificació, caldrà que un cop 

finalitzada la cursa o caminada, envieu un correu electrònic 

a info@torresenergia.cat indicant el vostre Nom i Cognoms, 

adreça i el Número de dorsal de la cursa o caminada. Al 

concepte del correu ha de figurar VOLTA UTXESA. Si no es 

disposa de correu electrònic, es podrà anar a les seves 

oficines o trucar per telèfon. 
  

*Normativa bonificació inscripció cursa: 

▪ La bonificació es realitzarà a tots els participants que finalitzin la cursa a la que estan inscrits (Ja sigui la de 10km, 6.5 km, curses 

infantils o bé caminada). 

▪ El descompte serà de 12€, independentment del moment de la inscripció a la cursa. No inclourà lloguer de xips ni altres imports de la 

inscripció. Per la cursa infantil, la bonificació serà de 3€. 

▪ El descompte s’aplicarà directament a la següent factura de subministrament elèctric que s’expedeixi després de la cursa. 

▪ Tindrà dret a la bonificació, tota persona empadronada a l’habitatge habitual subministrada per Torres Energia. 

▪ El titular del subministrament haurà d’estar al corrent de pagament de totes les factures al moment de la promoció. 

 

CAMPIONAT DE BILLAR DE LA LLAR DE JUBILATS ‘SANT GUARDIÀ’ 
 

El Campionat de Billar, organitzat des de la Llar de 

Jubilats ‘Sant Guardià’, ha finalitzat després d’uns dies de 

joc i molta emoció. 

La competició a tres bandes, que s’inicià abans de la Festa 

Major de Santa Bàrbara al local de l’entitat, ha tingut una 

durada de dos mesos, aproximadament, amb partides 

diàries i la participació d’un total de vuit jugadors. 

Estructurat en dues fases o rondes puntuables i 

acumulables, s’ha establert una classificació final que ha 

deixat com a campió al Francesc Ruestes, quedant la 

resta de la següent manera: 
 

1ª Volta Puntuació 2ª Volta Puntuació CLASSIFICACIÓ FINAL (total punts) 

Francesc Ruestes 13 Francesc Ruestes 14 Francesc Ruestes ---- 27 punts 

Enric Filella 13 Enric Filella 12 Enric Filella –---------- 25 punts 

Rosendo Samarra 6 Rosendo Samarra 10 Rosendo Samarra --- 16 punts 

Josep Mª Molins 6 Josep Mª Molins 6 Josep Mª Molins ----- 12 punts 

Francesc Casals 6 Francesc Casals 6 Francesc Casals ------- 12 punts 

Josep Ruestes 4 Josep Ruestes 6 Josep Ruestes --------- 10 punts 

Manuel Fuertes 6 Manuel Fuertes 1 Manuel Fuertes ------- 7 punts 

Josep Mesalles 1 Josep Mesalles 0 Josep Mesalles -------- 1 punt 
 

La Llar de Jubilats informa que en els pròxims dies es donarà inici a l’apassionant concurs de ‘botifarra’. 

mailto:info@torresenergia.cat


 
 

 
24 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE GENER – Febrer 2023 

 

 

 

 

 

 

 

GUANYADOR DE LA CISTELLA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARRASSUMADA 
 

A primers de gener, coincidint amb el retorn a l’aula 

després del període de vacances nadalenques, l’AFA de 

l’Escola Carrassumada ha fet entrega de la cistella de 

Nadal a Christian Enriquez, que ha resultat el 

guanyador de la mateixa al tenir la butlleta amb els tres 

últims dígits del primer premi de la Loteria de Nadal del 

dia 22 de desembre (05490). 

Durant els dies anteriors a l’esmentat sorteig de loteria, 

membres de l’Associació de Famílies d’Alumnes han 

estat venent butlletes numerades, a un euro cadascuna, 

entre la gent de la comunitat educativa i del municipi. 

La Noèlia Botanch, en qualitat de membre de l’actual 

AFA del centre educatiu torressenc, ha estat 

l’encarregada d’entregar el complet lot de productes al 

guanyador. 

 

ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES ‘SANTA ÀGATA’ 
 

El dissabte 14 de gener, s’ha celebrat 

l’Assemblea General de l’Associació de 

Dones ‘Santa Àgata’, a la Sala d’Actes de 

la Plaça Catalunya.  

Una convocatòria que s’ha iniciat amb la 

lectura de l’acta de l’any anterior, per 

donar pas a l’aprovació dels comptes de 

l’exercici de l’any 2022 i la presentació 

davant les presents de les activitats que 

l’Associació té previstes realitzar al 2023. 

Posteriorment, ha arribat el moment del 

recompte dels vots per a determinar les 

dues noves membres que entren a 

formar part de la Junta, després de la 

votació de les sòcies que han participat. 

D’aquesta manera, la Mari Serra 

Marsellés i la Mari Alba Molins Solé 

entren com a noves integrants, en el lloc 

de les membres sortints Lourdes 

Torrente Sanroman i Ester Ibars Tomas 

a les quals l’Associació de Dones agraeix la seva dedicació durant tot aquest temps. 

En acabar l’Assamblea General, les sòcies que hi han assistit han estat convidades a gaudir d’una bona 

xocolatada al Bar Sabrina. 

 

AC
TU
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El guanyador de la cistella de l’AFA de l’Escola amb el número premiat 

Junta de l’Associació de Dones abans de la renovació de dues de les seves membres 

L’Assemblea General Anual ha gaudit d’una bona presència i participació de sòcies 
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NEIX EL JOC ‘TORRESPOLI’ DE LA MÀ DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA TURRIBUS 
 

Des de la unitat de pioners de l’Agrupament Escolta Turribus, es va proposar fa uns 

dies dur a terme un projecte nou i innovador que estigués relacionat amb Torres 

de Segre, amb el propòsit de recollir diners per a la sortida de final de curs. 

Després de diverses propostes i consideracions, van decidir que seria bona idea 

adaptar el conegut joc del ‘Monopoli’ al context de Torres de Segre, procurant 

recollir en ell tots els espais carismàtics de la vila per incloure’ls al joc. Un interessant 

projecte que, al principi, no va resultar ser tan fàcil com semblava. Moltes eren les 

idees però costava fer-les realitat. Tot i això, després de dedicar-hi moltes hores i esforç, el joc es va fer 

realitat: el primer ‘Torrespoli’ sortia a la llum. 
 

Un cop confeccionat el joc, es van obrir les enquestes perquè tots aquells i aquelles que ho desitgessin 

poguessin realitzar les comandes. La bona rebuda per part de la gent del poble, va fer pujar molt la moral a 

la unitat de pioners durant l’elaboració del joc, i els va esperonar a continuar endavant. 

 

 
 

 

Davant l’èxit de la proposta i l’esgotament dels 

exemplars realitzats, des de l’Agrupament Escolta 

Turribus s’està plantejant dur a terme una segona 

edició del joc per totes aquelles persones que 

s'hagin quedat sense i que el vulguin gaudir.  

Així doncs, si esteu interessats o interessades a 

adquirir-lo, podeu sol·licitar-lo adreçant-vos a 

través de dos canals diferents: 

 

 

 

 

 
 

Des d’aquest espai, les membres de la unitat de pioners de l’AE Turribus volen agrair tot el suport rebut 

per fer realitat aquesta iniciativa! 

 
 

@aeturribus 

 

aeturribus@gmail.com El taulell del ‘Torrespoli’ amb els seus elements de joc 

mailto:aeturribus@gmail.com
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L’ESPECTACLE ‘MAMMA MIA’ OMPLE DE MÀGIA EL PAVELLÓ POLIESPORTIU 
 

Després de la seva celebració a la Llotja de Lleida, el passat 

diumenge 12 de juny, l’espectacle ‘Mamma Mia’ de 

l’Escola de ball d’Alcarràs ‘Ares Dance Studio’, ha portat la 

seva màgia al pavelló poliesportiu de Torres de Segre, que 

s’ha vestit de gala per acollir els més de 600 espectadors i 

espectadores que no s’han volgut perdre aquest 

meravellós desplegament de dansa i ball en directe. Amb 

aquest, és el tercer any que es presenta el Festival al 

municipi, anteriorment amb les temàtiques de Grease i 

Michael Jackson. 
 

Un espectacle coreogràfic, de més de dues hores de 

durada, sota el títol de ‘Mamma Mia’, i que ha estat 

dedicat a la mítica banda sueca de música pop ‘ABBA’, 

referent musical dels anys 70 i durant moltes èpoques 

posteriors fins avui dia.  
 

De les 125 nenes amb les quals compta l’acadèmia de ball 

alcarrassina, un total de 15 són de Torres de Segre. Un fet 

que s’ha fet notar a les grades amb la presència de 

familiars, amics i coneguts que no s’han volgut perdre 

l’actuació  de nou de les artistes de casa seva. 

L’espectacle ha estat una repetició del que es va estrenar 

a l’estiu a Lleida, amb una entrada conjunta de totes les 

petites artistes que han donat la benvinguda amb una 

coreografia de gran format. Tot seguit, seguint el fil d’una 

història plena de sentiment entre un pare que coneix a 

Grècia la seva filla que es casa, s’han anat succeint 

diferents balls amb les cançons més conegudes del grup 

suec. Tot, excel·lentment fusionat amb un esclat de llums, 

colors i un muntatge audiovisual que ha elevat força el 

nivell de l’espectacle. 
 

De nou, el resultat final ha estat la confirmació del resultat 

al bon treball que es ve fent des de l’Escola de Ball en els 

darrers anys.  

El d’enguany, es pot dir que ha estat un ‘show’ que ha fet 

gaudir a un públic entregat i orgullós de poder veure 

l’essència de la dansa en la seva màxima expressió, fruit de 

la constància, de l’esforç i la dedicació com a model d’èxit 

a seguir. 
 

Des d’aquest espai, volem aprofitar per a felicitar a 

totes les components de l’Escola de Dansa Ares Dance 

Studio, des de les monitores fins a les ballarines de 

diferents edats que hi han participat, autèntiques 

protagonistes de l’esmentada jornada. Enhorabona! 

El canvi de vestuari, la il·luminació i l’escenografia s’han integrat 

Balls de grups reduïts i en gran grup han format part del show 

Un ball amb llums en els vestits que ha despertat gran admiració 

La varietat musical, de vestits i de colors han estat presents en totes 

les coreografies que han aconseguit recollir una forta ovació final 
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PUNT INFORMATIU DE ‘SEGRIÀ RESIDUS’   
 

El divendres 13 de gener, durant tres hores 

del matí, una paradeta de ‘Segrià Residus’ 

del Consell Comarcal del Segrià, s’ha 

instal·lat a la Plaça dels Països Catalans amb 

la finalitat d’assessorar el veïnat sobre dubtes 

en la gestió dels residus o qualsevol aspecte 

del reciclatge en general. Un punt informatiu 

itinerant entre els diferents pobles de la 

comarca que també ha servit per a repartir, 

gratuïtament, bosses compostables.  

Una proposta que duu el lema ‘Al Segrià, 

transformem residus en recursos’, que suma 

perquè puguem conscienciar-nos per a 

reciclar més i millor! 

 

IGUALTAT ELEVA A SIS LES VÍCTIMES PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN 2023 
 

La xacra de la violència masclista a Espanya no 

cessa. La Delegació del Govern contra la 

Violència de Gènere ha confirmat, la darrera 

setmana de mes, dues dones assassinades pels 

seus agressors, a més d'un cas de violència 

vicària, el primer de l'any.  

Amb aquestes dades, i segons les dades 

oficials, en 2023 ja s'han comptabilitzat sis 

víctimes mortals. 
 

 

El primer d'ells va tenir lloc el passat 18 de gener, una dona de 38 anys de Lleida que va ser assassinada a les 

mans de la seva parella amb arma blanca en el domicili en el qual tots dos convivien, els agents de la policia 

van trobar a la víctima sense senyals de vida. En aquest cas, no existien denúncies prèvies i, amb aquest crim, 

s'ha deixat a cinc menors d'edat orfes. 
 

El segon crim que s'ha confirmat el dilluns 23 de gener ha estat el que ha tingut lloc a Valladolid, on l'agressor 

ha posat fi a la vida d'una dona de 45 anys i la seva filla, de vuit anys, les quals presentaven ferides d'arma 

blanca. Ha estat el cunyat de l'autor dels assassinats qui ha donat la veu d'alarma a la Policia Nacional. L'home 

ja es troba detingut. 
 

Amb aquests dos darrers assassinats, enguany la xifra de 

dones assassinades s'eleva a sis i, tenint en compte que el 

2022 va tancar amb gairebé mig centenar de víctimes, 

urgeix cada vegada més aplicar mesures que frenin 

aquesta xacra.  
 

 

Des de l’any 2003, segons les xifres que disposa el 

Ministeri d'Igualtat, han estat 1.188 les dones que han 

perdut la vida per la violència masclista. 

 
 

La paradeta s’ha instal·lat durant unes hores i ha atès diferents veïns i veïnes del poble 
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UN GENER D’HIVERN QUE POSA A LLOC LA TEMPERATURA INUSUAL DEL DESEMBRE 
 

 

Si el mes passat es parlava dels migdies càlids 

inusuals que van superar els vint graus, el gener ens 

ha posat els peus a terra i ha traçat un temps més 

propi de l’època.  

Tot i la calidesa dels tres primers dies, la tendència 

pel que fa a la temperatura ha anat a la baixa, tant 

de valors màxims com de mínims. Una constant 

que s’ha mantingut fins a l’últim dia. Destacar 

l’important descens del mercuri durant la segona 

quinzena de mes, coincidint amb un període 

d’onada de fred que ha deixat 12 dies consecutius 

amb valors sota zero de nit i matinada. Glaçades 

generalitzades, algunes d’elles de les denominades 

‘gelades negres’ que han deixat enrere les altes 

temperatures viscudes en els darrers dies. 
 

El pas d’algun front, més o menys actiu, ha deixat 

un mínim registre de precipitació, un total de 14,5 

mm -gairebé 30 mm menys que al mes de 

desembre-. L’episodi de pluja del dimarts 24 de 

gener, combinat amb corrents d’aire fred a 

l’atmosfera, ens ha deixat neu a cotes baixes 

properes en algunes poblacions de les Garrigues i 

comarques veïnes. 
  

Si fem un resum dels valors recollits en l’estació 

meteorològica local, el mes de gener ens deixa com a mitjana de temperatura màxima: 9,5 graus -una mica 

més de dos graus per sota de l’anterior període- i una mitjana de temperatura mínima de 0,8 graus -gairebé 

quatre punts inferiors a l’antecessor-. 
 

 

 

 

 

 
 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA «GENER 2023»  
-ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE TORRES DE SEGRE- 

 

 

 

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

01/01/23 15,0°C 1,8°C 0.1 mm 12/01/23 10,5°C 0,1°C 0 mm 23/01/23 7,8°C -1,9°C 0 mm 

02/01/23 13,7°C 6,0°C 0.3 mm 13/01/23 12,0°C 0,2°C 0 mm 24/01/23 4,9°C -1,3°C 0.1 mm 

03/01/23 13,8°C 5,3°C 0 mm 14/01/23 5,3°C -0,5°C 0.2 mm 25/01/23 8,2°C -0,6°C 0 mm 

04/01/23 5,3°C 0,2°C 0.3 mm 15/01/23 11,6°C -0,5°C 0.3 mm 26/01/23 11,9°C -2,7°C 0 mm 

05/01/23 5,0°C 3,1°C 0 mm 16/01/23 7,9°C 4,0°C 3.1 mm 27/01/23 9,9°C -1,7°C 0 mm 

06/01/23 4,2°C 1,7°C 0.2 mm 17/01/23 11,8°C 3,9°C 4.1 mm 28/01/23 10,5°C -0,6°C 0 mm 

07/01/23 3,8°C 1,7°C 0.1 mm 18/01/23 9,1°C 3,1°C 0 mm 29/01/23 6,6°C -2,6°C 0 mm 

08/01/23 8,8°C 2,5°C 5.5 mm 19/01/23 10,5°C 2,2°C 0.1 mm 30/01/23 8,8°C -1,9°C 0 mm 

09/01/23 13,0°C 5,7°C 0.1 mm 20/01/23 10,2°C 1,5°C 0 mm 31/01/23 9,6°C -1,7°C 0 mm 

10/01/23 12,9°C 4,0°C 0 mm 21/01/23 9,2°C -2,7°C 0 mm  

11/01/23 12,7°C 1,1°C 0 mm 22/01/23 10,2°C -2,0°C 0 mm 
 

Temperatura màxima mitjana (mes): 9,5°C                                    Temperatura mínima mitjana (mes): 0,8°C  
         

Total precipitació acumulada (mes): 27,8 mm 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

Imatge de ‘Les cadolles’ completament glaçades 

Espectacular front de precipitació fotografiat des d’Utxesa 
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“Flor de la passió o passionera (provinent d'Amèrica del Sud). Passiflora formada per unes 

400 espècies. Aquestes plantes de fàcil cultiu es solen emprar en patis, terrasses i 

hivernacles i per a cobrir tanques, murs i pèrgoles.    

D’ella en diuen tenir les propietats de calmar els nervis i relaxar l’organisme. També alleuja 

la tristesa estacional (tardor-hivern) i les depressions”. 

 
 
 

Característiques de la fotografia 
 

FOCAL: 16 

EXPO: 1/100 

ISO: 400 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES 
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TORRES DE SEGRE COMPLETARÀ TRES PROJECTES URBANÍSTICS ABANS DE L’ESTIU 
 

En els pròxims mesos està previst poder completar tres grans projectes urbanístics amb els quals fa temps 

que s’està treballant. Sens dubte són obres necessàries que milloraran la imatge de la vila i el dotaran de més 

equipament, seguretat i qualitat de vida pels torressencs i les torressenques.  

A continuació us expliquem amb més detall, un a un, aquestes projectes que aviat veuran la llum: 
 

APROVACIÓ PER LICITAR EL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ I VIANALITZACIÓ DE L'ENTORN DEL CENTRE CÍVIC 
 

L'Ajuntament de Torres de Segre ha aprovat les bases per licitar el projecte de reurbanització i vianalització 

de la cruïlla dels carrers Raval del Pont, Vall, Sinogues i Joan Miró. 

El dimarts 17 de gener, s'ha celebrat un Ple extraordinari i telemàtic per tractar aquest assumpte, que tira 

endavant amb 5 vots favorables del grup municipal de Junts i les abstencions del PSC (3) i d'ERC (2). 
 

El pressupost previst per l’obra és de 353.448,93 € (IVA inclòs) i durant 20 dies poden presentar-se ofertes. 
 

Aquesta, representa una actuació prou important per Torres, ja que té com a principals objectius poder: 
 

• Reduir el trànsit amb la creació d'un carril únic en sentit d'entrada al poble. 

• Modernitzar les infraestructures urbanes (aigua potable, clavegueram, aigües pluvials i enllumenat públic). 

• Unificar la pavimentació pujant la cruïlla al nivell de la plaça, evitant així barreres arquitectòniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sobre el següent plànol del Projecte adjunt s’hi pot observar 

pintat de gris, l’actuació anteriorment descrita, amb una 

llegenda que indica la zona pavimentada i el paviment de 

panot per a la vorera. A la dreta, imatges de l’estat actual 

dels carrers on s’executarà l’obra. 
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Nou Centre Cívic 
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RECTA FINAL DE L’OBRA DEL CENTRE CÍVIC 
 

Ara sí. Comença la recta final de les obres de reforma del Centre Cívic. Instal·lacions completades, façana 

reparada i finestres col·locades. A partir d’ara les principals tasques se centren a continuar amb 

l’enrajolament de terra i parets, la col·locació de les portes i donar color amb la pintura. Quan estigui tot 

això finalitzat, ja només quedaran petits detalls i serà llavors el moment d’omplir tots els espais amb el 

mobiliari necessari. Des de l’exterior, l’edifici ja es comença a veure d’una altra manera: segueix conservant 

la seva bonica estètica original però inclou nous i moderns elements que faran del Centre Cívic un dels 

equipaments municipals més importants -si no el que més- de Torres de Segre. 

Esperem ben aviat poder concretar terminis de finalització de l’obra. Els veïns i les veïnes tenim màxima 

expectació per saber quan finalitzaran els treballs i, sobretot, quan podrem inaugurar, estrenar i gaudir tots 

els espais que acollirà: biblioteca, sala d’actes, gimnàs i sales per entitats i associacions. Cada dia falta menys! 

 

L’EDIFICI MUNICIPAL DE LA PLAÇA CATALUNYA MILLORARÀ LA SEVA ACCESSIBILITAT 
 

El pressupost total de l’obra és de 117.274 €, dels 

quals 60.000 € (quantitat màxima possible) els 

subvenciona el Departament de Drets Socials de la 

Generalitat de Catalunya. 
 

L’Ajuntament de Torres de Segre preveu una 

actuació que consisteix a instal·lar un ascensor per 

accedir còmodament a la segona planta, la 

col·locació de dues portes automàtiques a 

l’exterior de les dos plantes i la reforma de tots els 

serveis de l’edifici per fer-los més accessibles. 
 

El pressupost total de l’obra és de 117.274 €, dels 

quals 60.000 € (quantitat màxima possible) els subvenciona el Departament de Drets Socials de la Generalitat 

de Catalunya, després que l’Ajuntament de Torres de Segre presentés una sol·licitud detallada de la necessitat 

d’aquesta actuació. La subvenció atorgada s’emmarca en el Pla de recuperació, transformació i resiliència, 

finançat per la Unió Europea (Next Generation) per a l'impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció 

a la ciutadania dels ens locals de Catalunya. 
 

 

 

L’alcalde de Torres de Segre, Joan Carles Miró, es mostra satisfet: 

 “Aquesta millora és molt important per facilitar l’ús de l’edifici a qualsevol persona. És una actuació que tant 

el veïnat com l’Ajuntament consideràvem necessària des de fa temps i afortunadament aviat serà una realitat”. 
 

Christian Aranda Cubeles 

Actualment, l'edifici municipal de la Plaça Catalunya acull la Biblioteca, la Sala 

d'Actes, la Llar de Jubilats Sant Guardià i una sala per la pràctica esportiva. 
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NETEJA DE LES ILLES DE CONTENIDORS, FREQÜÈNCIA DE RECOLLIDA I CALENDARI VOLUMINOSOS 
 

La setmana del 17 al 20 de juliol del 2018 es va començar 

la implantació d'illes de contenidors als 13 municipis del 

Segrià que, al seu dia, es van decantar per aquest sistema 

en detriment del porta a porta, tal com va ser al nostre 

municipi després d’una consulta popular. 

Més de quatre anys després de la implantació d’aquest 

sistema, continua la sensació generalitzada a tots els 

municipis que l’utilitzen, que no s’empra de la millor 

manera i que cal millorar molt en l’àmbit del reciclatge, 

sobretot en l’educació de la gent a l’hora de separar els 

residus i la voluntat de fer-ho bé per davant de tot. 

A Torres de Segre, el sistema va entrar en funcionament el 

divendres 18 de juliol de 2018 amb la col·locació de 21 illes 

arreu del poble i d’Utxesa, adjudicades des del Consell 

Comarcal del Segrià segons el nombre de població.  

Des de llavors fins ara, el Consistori ha dedicat molts 

esforços per garantir un servei adaptat a les necessitats 

del poble i al volum de deixalles que s’hi genera. 

L’increment de població durant l’estiu, la poca voluntat de reciclar d’alguns/es i la detecció de vehicles de 

fora del poble que venen a dipositar les seves escombraries perquè els ve de pas o tenen el sistema porta a 

porta al seu lloc de residència, són els tres ‘problemes’ més rellevants que s’han detectat i que cal mirar de 

resoldre. Periòdicament, els membres de la brigada municipal, dediquen temps a retirar bosses 

d’escombraries deixades a terra i també a netejar amb aigua a pressió l’espai que ocupen les illes. Des del 

Consell Comarcal del Segrià, un cop al mes, també s’acostumen a netejar els diferents contenidors. 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

AC
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IO
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S 

 

 

Fem una CRIDA AL CIVISME i demanem al veïnat: 
 
 

✓ Que es miri de reciclar correctament i dedicar esforços 
per a convèncer als que encara no ho fan.   
https://www.residuonvas.cat/ 
 
 

✓ Que no es deixin les bosses o les deixalles al terra si el 
contenidor està ple. En aquest cas, es porten al següent 
punt i s’informa a l’Ajuntament. 

 
 

✓ Que s’informi o es denunciï si es visualitza algun 
abocament al terra o algun acte incívic en aquest sentit.  

696 982 734 (agents municipals) 

Estat d’una illa de contenidors del poble a l’estiu,  

amb deixalles tirades i els contenidors buits 

Quadrants del 2023 sobre les freqüències de recollida, rentats dels contenidors i calendari de la deixalleria mòbil i voluminosos  

https://www.residuonvas.cat/
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REPARACIÓ D’UNA FUITA D’AIGUA PERSISTENT AL COSTAT DEL CAMP DE FUTBOL 
 

Després d’un parell d’avaries resoltes en els darrers mesos, produïdes per fuites d’aigua derivades del 

trencament parcial d’un tub de subministrament d’aigua que va a les instal·lacions del camp de futbol, en 

aquesta ocasió s’ha actuat amb conseqüència i s’ha decidit substituir tot el tram de canonada metàl·lica que 

va fins als vestidors i dependències del camp municipal, per un de polietilè, molt més resistent al desgast. 

L’anterior conducte es trobava força malmès pel deteriorament del mateix a causa de la humitat del terreny 

i la seva antiguitat. Uns factors que havien produït ruptures diverses que fins ara s’anaven resolent com es 

sol fer habitualment, és a dir, fent una obertura sobre el terreny i substituint el tram afectat per un de nou. 

La reincidència d’afectació en aquest tram en concret ha aconsellat canviar tota la canonada per acabar amb 

les fuites d’aigua i garantir un correcte funcionament de les instal·lacions municipals en endavant. 

 

TASQUES DE MANTENIMENT DEL CAMÍ VERD I SENDER INTERPRETATIU 
 

Aprofitant el descans que deixa la calor durant aquests mesos d’hivern, són habituals les tasques de 

manteniment de tot el que es coneix com a camí verd.  

Membres de la brigada i el tècnic de TDSNaTUr són els encarregats de realitzar-les durant aquest període, 

preferentment, ja que resulten més còmodes i alhora duren mes ja que la vegetació no hi creix tan de pressa 

i dona temps a què els visitants que hi passegin ho puguin veure i gaudir amb les millors condicions. 

Aquestes feines es compaginen amb treballs diaris 

d’imprevistos o desperfectes que es detecten dins el 

nostre entorn natural. Així mateix, els temporals de 

pluja i vent d'aquestes últimes jornades, han trencat 

branques que s’han hagut de retirar del camí. Una 

d’elles de grans dimensions, d'un xop que hi ha al 

segon tram del sender interpretatiu, s’ha hagut de 

treure immediatament ja que impedia el pas a totes 

les persones així com als ciclistes. 

Gràcies a les actuacions diàries i a les de manteniment 

que executa el personal de l’Ajuntament destinat a tal 

efecte es pot conservar un camí natural, tant a 

l’embassament d’Utxesa com del camí verd del riu. 

L’actuació ha estat possible gràcies a les tasques d’una excavadora tant en l’obertura realitzada per soterrar el tram nou com per tapar-lo. 

Aquesta canonada porta aigua als vestidors i dependències diverses del camp de futbol municipal. 

Pas net d’un tram del sender interpretatiu a Utxesa,  

després de la caiguda d’una branca de grans dimensions 
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RESTABLIMENT DE DIVERSES AVARIES D’AIGUA AL MUNICIPI 
 

A més a més de la descrita anteriorment al camp de futbol, aquest mes, la brigada municipal ha hagut de 

treballar de valent per a resoldre fins a quatre avaries diferents en el subministrament d’aigua de xarxa, en 

diversos punts de la vila que s’havien detectat per fuites evidents sobre la superfície del carrer.  

Sens dubte, una problemàtica recurrent mes a mes que denota un estat deficient de bona part d’unes 

canonades del poble instal·lades fa temps i que suposa una pèrdua important d’aigua potable. Una situació 

que ha dut al Consistori a mirar opcions per millorar-la i per a poder actuar a curt termini, aprofitant la 

imminent implantació del sistema de comptadors d’aigua. 
 

En aquesta ocasió, durant el gener s’ha hagut d’actuar en diferents pèrdues d’aigua situades a l’Avinguda 

Pau Casals (dues de diferents), al carrer la Palla, al carrer Templers i al carrer Comandant Mateu Salla. 

El motiu de les fuites, segurament condicionat també per les inclemències meteorològiques, ha estat el 

trencament de la canonada antiga d’aigua que ha suposat una pèrdua de pressió en l’entrada d’aigua als 

habitatges propers. En tots els casos, s’ha hagut de perforar el terra per cercar l’avaria, reparar-la amb 

material més resistent i tapar el forat tot aprofitant per instal·lar una nova escomesa d’aigua, com el cas de 

les fuites dels carrers Comandant Mateu Salla i Palla. 

 

 

 

 

 

 

 

Seqüència d’imatges de l’obertura, reparació i restabliment de la fuita d’aigua produïda a la part superior de l’Avinguda Pau Casals 

Una segona intervenció s’ha dut a terme de nou a l’Avinguda Pau Casals. En aquest cas, tocant amb la cruïlla amb el carrer Creu 

A l’esquerra i centre, l’actuació al carrer Comandant Mateu Salla i carrer Palla amb preinstal·lació per a comptadors. A la dreta, la del carrer Templers 
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ALTRES ACTUACIONS QUE S’HAN FET DURANT EL MES DE GENER 
 

A més a més de les actuacions descrites fins ara, durant el mes 

també se n’han dut a terme d’altres de menor afectació que 

expliquem breument: 
 

• Retirar l’excedent de gespa i efectuar manteniment de la zona 

enjardinada de ‘Les Casetes’. S’han dut a terme tasques de 

manteniment de la superfície enjardinada de diversos punts del 

poble, enretirant la terra o herba que sobresortia del perímetre 

de la mateixa i que tapava arquetes de reg o ocupava una part 

de la calçada. 
 

• Substituir el mirall de la senyal del carrer Onze de Setembre. 

S’ha canviat per un de nou, el mirall del senyal vertical que està 

situat en l’encreuament del carrer Onze de Setembre i carrer 

Lleida.  

Aquesta senyalització, en aquest punt de poca visibilitat del 

municipi, és molt important per evitar accidents dels vehicles 

que hi transiten habitualment. L’anterior vidre estava trencat i 

no feia la seva funció correctament. 
 

• Arreglar rajoles de la vorera del carrer de la Muralla. Aquests 

dies s’han estat reparant unes quantes rajoles de la vorera 

d’aquest indret de la població, en concret d’un dels laterals de 

l’edifici conegut com el ‘castell’. En aquest lloc, hi havia un tram 

de la vorera que presentava irregularitats i les rajoles 

sobresortien, fet que suposava un perill d’entrebancada pels 

vianants. La brigada ha estat sanejant la zona afectada, retirant 

els elements trencats i posant de nou les rajoles al nivell del 

carrer que pertoca. Una tasca que evitarà ensurts. 
 

• Canviar el filtre de la vàlvula de retenció de la bomba d’aigua 

de la Llar d’Infants. S’ha posat un nou filtre de la vàlvula de 

retenció de la bomba d’aigua que hi ha a les dependències de la 

Llar d’Infants després que l’anterior s’hagués obstruït i presentes 

anomalies en la distribució d’aigua. La vàlvula de retenció, 

bàsicament, permet que l'aigua potable flueixi en les canonades, 

bombes i accessoris en una sola direcció i preveu una possible 

inversió de la direcció del flux. 
 

• Restablir les rajoles del fanal reparat al carrer Jaume I. Si en 

l’anterior revista explicàvem que s’havia arreglat un fanal 

impactat per un vehicle, en aquesta ocasió s’ha finalitzat la tasca 

reposant les rajoles de la vorera de la part afectada. 
 

• Netejar espais de la vila i contenidors. Una feina que es fa 

diàriament i de manera constant, de diferents llocs del poble, 

així com la recollida d’escombraries tirades al terra de les illes de 

contenidors. 
Algunes de les imatges de les feines descrites 
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CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE DE FUTBOL  (Equip Amateur) 
 

 

Jornada 12 (07-01-2023)  
 
 

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

C.E. TORRES 2 - 3 MAGRANERS CD  

 Jornada 13 (15-01-2023)  

RIALP FC ‘A’ 4 - 1 C.E. TORRES 

 Jornada 14 (22-01-2023)  

VERDU C. CF ‘A’ 3 - 1 C.E. TORRES 

 Jornada 15 (28-01-2023)  

C.E. TORRES 1 - 2 AGRAMUNT ‘B’ 

 Jornada 16 (04-02-2023)  
 

C.E. TORRES -  ALFÉS C.E. ‘A’ 
 
 
 

Golejadors   Proper partit – Jornada 16 
   

  
 
 

C.E. TORRES ALFÉS C.E. ‘A’ 

04/02/2023  16:00H  municipal Torres de Segre 
 

 
 
 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Amateur) 
 
 

 

Jornada 10 (13-01-2023)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Catalana – Grup 9 Lleida) 

C.E. FS TORRES 3 - 4 PARDINYES ‘B’  

 Jornada 11 (22-01-2023)  

MAIALS F.S. ‘B’ 5 - 5 C.E. FS TORRES 
 

Jornada 12 (04-02-2023)  

AT. SEU URGELL  -  
 

C.E. FS TORRES 

 Jornada 13 (10-02-2023)  

C.E. FS TORRES  -  CFS ALCARRÀS 
 
 

Golejadors  Proper partit – Jornada 12 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 AT. SEU D’URGELL C.E. TORRES FS 

 04/02/2023       18:30H     pavelló Emili Vicente 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Proper partit – Jornada 12 

 
 

 

 

C.E.TORRES INFANTIL    C.F. ALMACELLES ‘B’ 
 

   04/02/2023      11:30H     pavelló Torres de Segre 
 

 
 

Destaquem.. .  
 

 

 

L’equip amateur de futbol camp comença l’any de la pitjor manera i encadena un seguit de 

derrotes que el situen 10è a la taula del Grup 21 de Lleida de la 4a Divisió Catalana. 
 

L’equip sènior i l’equip cadet de futbol sala, continuen ocupant l’últim lloc de la classificació. 

Només un empat i la resta derrotes en aquest últim mes. Esperem que la situació millori aviat. 
 

 

L’equip infantil de futbol sala segueix donant alegries. Amb una nova victòria però amb un partit 

menys, de moment es segon, a tant sols tres punts del primer del Grup 9 de 2a Divisió Infantil. 

 
 

 

 

 
 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Cadet)  

 
 

Jornada 9 (07-01-2023)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Cadet – Grup 9 Lleida) 

C.E.T. CADET 4 - 4  RAIER C.F.S. ‘A’  

 Jornada 10 (14-01-2023)  

EF PONT RIBAG. 5 - 2  C.E.T. CADET 

 Jornada 11 (21-01-2023)  

C.E.T. CADET 5 - 6  CORBINS ‘B’ 

 Jornada 12 (04-02-2023)  

C.E.T. CADET  -   ALMACELLES ‘B’ 
 
 

 

 

Golejadors 

 

Proper partit – Jornada 12 

  

 
 

 
 
 

 

C.E. TORRES FS CADET       C.F. ALMACELLES ‘B’ 

 

   04/02/2023      13:00H     pavelló Torres de Segre 
 
 
 

 
 

 

 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Infantil) 

 

 

Jornada 10 (15-01-2023) 

  

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

C.E.T. INFANTIL descans 

 

 
 

Jornada 11 (21-01-2023) 

  

C.E.T. INFANTIL 6 - 2  FS SOLSONA ‘B’ 
 

Jornada 12 (04-02-2023) 

 

C.E.T. INFANTIL -  ALMACELLES ‘B’ 
 

Jornada 13 (11-02-2023) 

 

C.E.T. INFANTIL -  ANGLESOLA ‘A’ 
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Majestat, què se sent quan el dia 5 de gener, es 

travessa el pont i s’entra a Torres? 

Vaig sentir una gran emoció, perquè el fet d’entrar 

darrere dels tambors, arribar a la plaça de 

l’Ajuntament i veure tanta gent..., tal com vaig dir des 

de dalt del balcó, feia molt goig! 

A la gent i als nens i nenes, sobretot, la nostra 

arribada els hi desperta una gran atracció. 
 

S’esperava aquesta rebuda? 

Sí, me l’esperava, sempre hi ha hagut molta gent el 

dia que arribem a Torres i, no només petits, pares i 

mares, hi havia també molta gent gran.  

En general, hi havia moltes persones a l’entrada del 

poble i pels carrers quan repartíem els regals també. 

Va ser molt bonic. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quin va ser el moment més complicat? 

En vaig tenir un parell. El primer, va ser quan vaig 

baixar de la carrossa a la plaça de l’Ajuntament. Tot i 

avisar als meus acompanyants que em fessin en 

recordar de portar la meva ofrena per al nen Jesús, me 

la vaig deixar. El tractor va tirar endavant i jo no 

portava res a les mans. Vaig adreçar-me a un xicot que 

semblava de l’organització i li vaig dir: “Tinc un 

problema!, m’he deixat l’ofrena a la carrossa”. El noi, 

molt amable, me la va portar. 

Per una altra banda, quan passàvem pels carrers, vaig 

llençar caramels a un balcó on hi havia gent que 

mirava. Una senyora al voler agafar els caramels, li va 

caure el mòbil al terra. Em va saber molt greu, i ja no 

en vaig tirar més cap als balcons. 
 

 

REI  MELCIOR 

 

 

EN
TR

EV
IS

TA
 

“El veritable regal és el valor de l’honestedat, la generositat i el respecte per tothom” 
 

 
 

Durant la nit del dia 5 de gener, després de repartir tots els regals per als nens i nenes de Torres de Segre i, abans que 

marxessin a repartir-ne més a altres indrets, hem pogut parlar uns minuts amb els tres Reis Mags d’Orient i fer-los unes 

preguntes que volem compartir a continuació amb tots i totes vosaltres. Resulta sempre interessant saber què pensen Ses 

Majestat de la rebuda que han tingut al nostre poble. 
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Quin va ser per a vostè el moment més bonic? 

N’hi van haver molts de moments bonics. Potser el 

que recordo amb més dolçor va ser el fet que els nens 

i les nenes no podien contenir-se i s’apropaven a 

nosaltres i ens abraçaven a la sortida de l’Ajuntament. 

Segurament, després de dos anys de restriccions per 

la pandèmia, la canalla tenia moltes ganes d’estar a 

prop nostre. 
 

Es va fer moltes fotografies amb els menuts? 

No sé la quantitat, però ens en vàrem fer moltes. A la 

meva carrossa, només hi van pujar canalla, alguna 

colla de joves o d’adults se’n van fer des de baix a peu 

de carrer. Ens agrada fer les fotografies, és el seu 

moment, la seva nit. De vegades, sembla que volen 

pujar, després es tiren endarrere, altres ploren però, 

en definitiva, és la canalla qui ha de triar. 
 

Va passar fred?  

No, en absolut, no va ser un dia molt cruent, es va 

poder aguantar bé tot i passar unes quantes hores 

assegut a la carrossa.  

Els nostres vestits són molt complets, sobretot el del 

Gaspar. La seva capa és molt gruixuda, li vaig 

preguntar si havia passat fred i em va dir que no. Les 

baixes temperatures no van ser cap problema. 
 

Algun nen o nena li va dir alguna cosa? 

No, no em van dir res de forma explícita però, a la 

mainada que pujava a la carrossa, que de vegades 

eren tres o quatre alhora, procurava donar-los-hi els 

caramels a la mà, es quedaven parats i molts em van 

contestar amb un “gràcies majestat”, i això ho vaig 

trobar molt bonic. Els que s’atansaven a la carrossa i 

me’n demanaven, també ho feia així.  
 

Realment és una nit màgica? 

És màgica sí, perquè per un moment a molta gent els 

hi marxen els problemes i se’ls crea un moment 

d’il·lusió, sobretot a la gent més gran. Passaves pel 

carrer i els  feies el gest de tirar-los-hi caramels, et 

deien que no calia però, quan els hi llençava, tothom 

s’ajupia a recollir-los, encara que els hi fes mal 

l’esquena. Ningú es nega als caramels dels Reis Mags. 
 

Un Rei Mag com vostè, què demana en un dia tan 

especial com aquest? 

Estem en una edat en que les coses materials ja no són 

tan importants.  Jo demano sempre... calma. Que passi 

el que passi, sàpigues afrontar-ho amb calma.  

Tot i ser Rei, és una cosa difícil, perquè les situacions 

no són sempre les més idònies, però cal tenir calma i 

respecte. Això, és precisament el que vaig recomanar 

a tothom en el meu discurs, el respecte. 

 

 
 

 Rei Melcior 

El Rei Melcior, amb l’alcalde de Torres de Segre,  

adreçant-se als vilatans i vilatanes des del balcó de la casa de la Vila 
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Majestat, què se sent quan el dia 5 de gener, es 

travessa el pont i s’entra a Torres? 

Era una barreja entre nervis i emoció, al veure tanta 

gent a l’entrada del poble. Teniu una entrada molt 

bonica i molt ben il·luminada i, tot i que soc un Rei, 

tot això impressiona. 

 

 

S’esperava aquesta rebuda? 

No, no m’esperava tanta gent. Els dos darrers anys, 

vàrem venir igualment però, com que hi havia 

mesures Covid, la gent va seguir les indicacions i la 

majoria no va venir a rebre’ns. La tornada a la 

normalitat em va impressionar. 
 

Quin va ser el moment més complicat? 

Passàvem amb la carrossa pel carrer La Palla i 

l’estrella es va emportar una figura d’il·luminació que 

hi havia al carrer, fent caure una mica més avall els 

cables que la subjectaven. Jo vaig haver d’estirar els 

cables cap a d’alt per a poder passar. Cada carrossa 

va haver de fer el mateix. Fou un moment complicat. 

En un altre lloc del recorregut, tirant caramels a un 

balcó, de la força de la tirada, vaig perdre la corona, 

que va sortir expedida. Sort que no va caure de la 

carrossa i tot es quedà en un ensurt. A partir d’aquell 

moment, no vaig tirar cap més caramel als balcons. 
 

Quin va ser per a vostè el moment més bonic? 

Des de dalt del balcó de l’Ajuntament teníem una 

panoràmica preciosa. Feia molt bonic veure tanta 

gent. Després, en sortir, va ser molt emocionat veure 

que tothom es volia atansar i tocar-te. Se’m van posar 

els pèls de punta, tot i tenir-los rinxolats. 

 

 

 

 
 

Es va fer moltes fotografies amb els menuts? 

De fotografies se’n va fer moltes, amb els petits i amb 

les persones adultes que volien. 

Van pujar a la carrossa gent de totes les edats. Hi va 

haver moments que tenia sis o set persones a dalt de 

la carrossa per tal de fer-se una foto. Aquest any, 

durant la cavalcada, tothom que va voler es va poder 

fotografiar amb nosaltres. 
 

Va passar fred?  

No, gens ni mica. La nostra roba era dobla i, a més a 

més, jo m’havia posat roba tèrmica a sota. 
 

Algun nen o nena li va dir alguna cosa? 

Em va emocionar molt que una nena petita em va 

dedicar un poema. La nena va pujar a la carrossa i 

sense llegir ni res, em va recitar un poema que ella 

mateixa s’havia inventat, especialment per a mi. Això 

em va tocar al cor. 
 

Realment és una nit màgica? 

Sí, tothom, tant petits com grans ens deixem portar 

per la màgia d’aquesta nit. La gent adulta recupera la 

il·lusió de la seva infantesa per unes hores. Jo mateix, 

em sentia feliç com un infant. 
 

Un Rei Mag com vostè, què demana en un dia tan 

especial com aquest? 

Els Reis, quan acabem amb la nostra tasca de repartir 

regals, també tenim vida privada. El regal més 

important per mi, és el de poder gaudir al costat de la 

meva família i els meus amics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REI  GASPAR 

Rei Gaspar 

La plaça de davant l’Ajuntament plena de gent esperant als Reis Mags 

Cares d’il·lusió dels infants al veure el Rei Gaspar sortint del Consistori 
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Majestat, Què se sent quan el dia 5 de gener, es 

travessa el pont i s’entra a Torres? 

Va ser molt bonic, les cares d’il·lusió dels infants i la  

d’alegria dels més grans, em van emocionar. 
 

S’esperava aquesta rebuda? No, m’esperava gent, 

però no pas tanta com la que va acudir. 
 

Quin va ser el moment més complicat? 

Tinc el cap molt petit i el barret m’anava una mica 

gran. A la sortida de l’Ajuntament, quan em vaig 

ajupir a saludar als nens i a les nenes, el barret em 

tapava la cara i no veia res. Vaig estar una mica 

incòmode. 
 

Quin va ser per a vostè el moment més bonic? 

Al balcó de l’Ajuntament em vaig sentir el Rei més 

important del món. Quan el senyor alcalde i el  

Melcior va acabar el discurs i vàrem tirar bosses de 

caramels a baix..., l’alegria em va envair. 
 

Es va fer moltes fotografies amb els menuts? 

Sí, jo no sé quantes però van ser moltes. 
 

Va passar fred?  

Una mica, com que porto el cabell rapat, no duc barba 

i estic acostumat a un clima més càlid, després d’un 

parell d’hores assegut, em va agafar fred. Sort que a 

mitja cavalcada vam parar i vam poder prendre un 

cafè calent i em vaig reanimar. 
 

Algun nen o nena li va dir alguna cosa? 

A vegades no cal dir res, els ulls dels infants són molt 

expressius. N’hi havia que em miraven amb els ulls 

oberts com a taronges, i n’hi havia que tenien por i 

ploraven quan els pares volien fer-los fotos amb mi. 
 

Realment és una nit màgica? 

Sí, és una nit especial per a tothom. Aquella nit, tot i 

que no tinguis salut o altres problemes més grans, 

tothom s’esforça per ser feliç i fer feliç als altres. 
 

Un Rei Mag com vostè, què demana en un dia tan 

especial com aquest? 

Jo vinc d’un país on la gent desitgen millorar i 

s’emmiralla en la manera de viure del continent 

europeu. A mi, això no m’agrada. 
 

 

 

 

Voldria que tothom porgués viure dignament i gaudir 

de la terra d’on és. Que viatjar a un altre país fos una 

opció i no una necessitat. Seria un regal molt bonic, 

però aquest no està a la nostra mà. La nostra feina és 

que als nens i  les nenes de tot el món, no els falti el 

seu regal en una nit com aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Voldríem que tothom gaudeixi dels regals que els hem 

portat. De vegades, no hem tingut accés a tot allò que s’ha 

demanat, les botigues anaven molt atrafegades... Però cal 

pensar que hi ha gent que no ha tingut tant com vosaltres 

i cal agrair el que es té. Si li treus importància al que tens, 

mai en tindràs prou i sempre en voldràs més. És clar que 

s’ha de desitjar coses i tenir anhels, però no amb angoixa”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

Pepita Ruestes i Piñol  
       Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 

“A part de l’entrevista feta a Ses Majestat i també 

com a responsable que la seva arribada, cavalcada i 

repartiment de regals, es faci de la millor manera 

possible, em sento molt agraïda per poder contribuir 

a que aquesta nit màgica sigui enlluernadora, bonica 

i entranyable. Sobretot, hem cal pensar en els més 

petits i, per això, la cavalcada ha d’anar encaminada 

a recórrer sense pressa, però sense pausa, els carrers 

del poble, a fi i efecte que no hi hagi cap infant que 

s’hagi d’esperar a altres hores de la nit per a veure i 

viure la màgia de la visita dels Reis Mags d’Orient. 

Gràcies per la vostra compressió majestats”. 

REI  BALTASAR 

Rei Baltasar 

El Rei Baltasar somrient dalt de la seva carrossa 
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         ANTIGUES BOTIGUES I NEGOCIS DE TORRES DE SEGRE -21ª PART- 
 

 

 

 

 

 

 

CARRER VALL  (primera part) 
 

 

 

Resseguint els carrers de la vila, a la recerca del moviment social i 

personal que generaven els comerços antics o activitats econòmiques 

del nostre poble, avui centrem la nostra atenció al carrer Vall. Un 

carrer pel qual, segons ens han explicat, antigament hi passava una 

‘vall d’aigua’ -una mena de claveguera oberta- que feia com de ‘tall’ o 

límit entre les cases del poble i els diferents horts que hi havia a la 

part dreta del mateix carrer. Aquest fou segurament el principal motiu 

que va duu a designar el nom d’aquest espai del municipi quan es va anar urbanitzant el carrer. 
 

Un indret que esdevé doncs el protagonista 

del nostre relat d’avui i que, al llarg dels anys, 

s’hi establiren negocis de tota mena, des d’una 

carnisseria o altres botigues, una fàbrica de 

begudes carbòniques, bars amb serveis de 

menjars, una sabateria o diversos tallers, entre 

altres establiments. De tots ells en parlarem 

en les pròximes edicions de la revista, 

desglossant la recerca en diverses parts.  
 

La imatge de la dreta, mostra la modernització 

del carrer Vall l’any 1950, quan membres de la 

brigada van col·locar les llambordes de pedra 

(adoquins), amb un treball minuciós i que avui 

encara es conserva. Abans el carrer, com la 

majoria, era de terra. 

 

LA FONDA DE ‘CA LA MUNDETA’                   (carrer Vall, 21)   
 

 

 

En aquesta ocasió, encetarem el 

reportatge parlant de la ‘Fonda de 

la Mundeta’, una casa que ocupava 

el número 21 del carrer i que, a 

hores d’ara, ja no existeix, ja que 

va ser comprada i enderrocada per 

ampliar-ne una altra, però que 

durant uns anys, va ser la parada i 

fonda de molta gent que venia a 

Torres de Segre a treballar i havia 

de passar uns dies al nostre poble. 
 

espai d’història local 

 

 

La imatge de la dreta mostra la casa antiga amb el número 21 que acollí la ‘Fonda de la 

Mundeta’. La de l’esquerra és l’estat actual de l’habitatge després d’una reforma. 

Col·locació dels ‘adoquins’ a l’inici del carrer Vall, més concretament als ‘quatre 

cantons’. S’hi aprecia molts canvis amb l’actualitat i una font de pedra, al costat 

dret, que servia per donar beure també als animals 
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Era, aproximadament, a finals dels anys 1930 o principis dels 1940, que la Raimunda Arbonés Flix -

coneguda popularment com a ‘Mundeta’-, feia de minyona a casa d’un metge del carrer Major de Lleida, i 

una de les seves tasques consistia a anar a fer la compra setmanal al mercat que hi havia a la Plaça Espanya. 

Allí, va coincidir amb la mare i el pare de la Jovita Saura Ballespí, que és la que ens explica aquesta part de 

la història.  

En aquest mercat, el Llorenç Saura i la Maria Ballespí, hi tenien una parada de fruites i verdures de la seva 

finca, juntament amb la mare de la Maria.  
 

La ‘Mundeta’, que era filla de Torrebesses, va establir una bona relació primer i una gran amistat després 

amb la Maria Balllespí, fins al punt que va voler ser la padrina de bateig d’un dels seus fills o filles. No va ser 

fins al tercer part, l’any 1943, quan el Llorenç i la Maria van tenir bessonada, que no va poder complir aquest 

desig. La bessonada va ser d’un nen i d’una nena, la ‘Mundeta’ esdevingué padrina de la nena, a la qual li 

va posar el nom de Jovita, i la Ramona -la germana de la ‘Mundeta’-, ho va ser del nen, al qual li va posar el 

nom de Jaume. 
 

El Bernat Torrentó Jové -fill de Torres de Segre-, va conèixer a la Raimunda i es van casar. La parella va anar 

a viure al carrer Vall, a la casa del Bernat que era la primera que hi havia a la part dels números senars, 

després del ‘taller del Vianya’.  
 

Tal com hem explicat al principi, actualment, aquesta casa a la qual fem referència ja no existeix, el lloc 

l’ocupa una altra de nova de la família Masip Olivera. 

En aquell temps, en Bernat feia de pagès i, al cap d’uns anys de matrimoni, a finals dels 1950, va ser quan 

la ‘Mundeta’ va decidir muntar una fonda a casa.  
 

Jovita Saura Ballespí:  

“Jo sempre vaig anar a casa de la meva ‘padrineta’. De petita, m’hi portava el meu pare amb el carro, 

després hi anava amb el cotxe de línia i, finalment, amb el meu propi cotxe. Quan ja era una mossa, 

m’encordo que m’hi quedava per la Festa Major i a casa hi tenia una Fonda. Allí, s’hi quedaven a menjar i 

a dormir els músics. La Mundeta en sabia molt de cuinar, tothom es llepava els dits, feia uns sofregits 

boníssims, uns cigronets gustosíssims i la pastisseria també la feia molt bona.  

A més a més, d’ella vaig aprendre una molt bon costum: tal com anava cuinant, anava fregant, i així 

sempre tenia la cuina endreçada i tenia lloc per treballar. 
 

Durant l’estiu, la Fonda també donava cabuda a jornalers, camioners o 

altres treballadors que venien per la campanya de la fruita. Sempre 

tenia la casa plena... i més lloc que hagués tingut!. 
 

La casa no era massa gran, a l’entrada hi havia un safareig, un rebost i 

un petit magatzem on hi tenien la llenya. Directament de l’entrada, a ma 

esquerra, hi havia les escales que donaven al primer pis. Allí, hi havia una 

petita cuina, un menjador i un parell d’habitacions, la dels meus 

‘padrinets’ i la meva. Al segon pis, hi havia unes quatre o cinc 

habitacions, a banda i banda d’un petit passadís. Compto que allí s’hi 

podrien allotjar unes 12 o 14 persones. 
 

Per la Festa Major, cada tarda, la Mundeta i jo anàvem al ball que es feia 

a la pista del Cafè Virginia. A ella li agradava molt ballar i m’hi 

acompanyava. Des del ‘palco’ em controlava. Molts cops els músics de 

l’Orquestra ens dedicaven alguna cançó: “Dediquem aquesta cançó per 

a la Jovita Saura, fillola de la Mundeta, que ens fa molts bons menjars!”.    

 

Jovita Saura Ballespí, de jove  
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El Bernat i la Raimunda no van tenir fills i, 

possiblement per aquest motiu, li van agafar tanta 

estima a la seva fillola.  

L’any 1968, la parella va estar present a la boda de 

la Jovita, i durant tota la vida, les tres famílies han 

tingut una relació excel·lent.  
 

A principis dels anys 1970, la ‘Fonda de la 

Mundeta’ es va tancar, tot i que alguna vegada 

encara es feia servir com allotjament de pas per 

alguna persona que precisés aquest servei.  

Una altra casa del mateix carrer que també llogava 

habitacions era a ‘Ca la Sida’, un establiment del 

qual en parlarem en detall en un altre reportatge.  
 
 

La Margarita Beà Ruestes -filla de Torres de Segre i 

cunyada de la Jovita-, també ens comenta els seus 

records de l’esmentada parella i de la Fonda del 

carrer Vall. 
 

 

Margarita Beà Ruestes:  

“Tant el Bernat com la Mundeta, eren molt 

bona gent i molt afectuosos amb tothom. Vaig 

conèixer al Ramon, el germà de la Jovita, i ell, 

quan venia a Torres a festejar, parava a casa de 

la Mundeta”. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jovita Saura Ballespí:  

“Al bancal del Bernat hi tenien fruita i un 

nesprer. Al damunt de la taula hi posaven 

una fruitera carregada de préssecs i nespres, 

tot exquisit, i el meu germà i jo, no podíem 

parar de menjar-ne.  

A Torres de Segre, hi havia uns préssecs 

boníssims, no n’he menjat mai més com 

aquells!”. 
 

 

Des del primer moment en què el matrimoni 

Torrentó - Arbonés, va començar a viure a Torres de 

Segre, van instaurar una gran amistat amb diverses 

parelles del poble, amb les quals sortien 

habitualment.  

D’entre aquestes amistats, fou la parella formada per 

l’Aureli Ruestes Ibars i la Milagros Miarnau Vidal 

amb la qual es van relacionar més. 

 

En Bernat i la Raimunda a la boda de la Jovita  

Anys 60. La ‘Mundeta’ amb unes bones amigues 

Anys 80. La ‘Mundeta’ amb la Ramona i la Maria Ballespí 
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Tina Mari Ruestes Miarnau:  

“Quan van venir a viure aquí la 

Mundeta i el Bernat es van fer molt 

amics dels meus pares, aquesta relació 

va durar tota la vida.  

Jo me’n recordo que quan sortia de 

l’escola me n’anava cap al carrer Vall, 

berenava i amb la Mundeta anàvem a 

l’era que tenien passades Les Casetes.  

Allí, amb una bomba d’aigua, extrèiem 

l’aigua per a regar les flors. En aquell 

maset, hi havia una mica de tot.  

La Mundeta era molt castissa. Sempre 

estava amb ella, m’estimava molt”.   

 
 

 

Cristina Torrentó Arbonés:  

“El Bernat era germà del meu pare. Eren 4 germans: el Bernat, 

la Josepa, el Ramon i l’Antonio. El meu pare i el Bernat no tenien 

massa relació, però nosaltres sempre hi anàvem. A més a més, 

la meva mare i la Mundeta eren cosines germanes.  

Me’n recordo que el Bernat i la Mundeta tenien un ‘busto’ al 

menjador. Havien tingut a la Fonda un escultor que havia fet 

l’escultura dels padrins. A mi em feia molta gràcia de veure’l 

perquè el meu pare s’assemblava molt al meu padrí”.  

 

Marisol Masip Olivera:  

“Nosaltres érem veïns de la 

Mundeta i el Bernat. De fet, 

vàrem comprar casa seva per 

ampliar la nostra. Me’n recordo 

que l’any 1982, quan per Torres 

venia un viatjant de roba 

anomenat Balagueró, posava a 

Ca la Mundeta”. 

 Rosa Mesalles Almacelles:  

“Jo vaig cuidar-los als dos fins al dia de la seva mort. D’això ja va uns 

vint anys aproximadament. Primer va morir la Mundeta i al cap de 

10 mesos el Bernat. Me’n recordo que van tenir una Fonda, moltes 

vegades quan tenia molta feina, em cridava i jo anava a ajudar-la. 

Entre ella i la Sida, la veïna del davant, acollien a tothom que podien. 

Al pis de dalt, la Mundeta hi tenia instal·lat el dormitori. Hi havia 

molts llits plegables, tants com podien acollir les habitacions”. 

 
inalitzem aquí, el primer dels relats que dedicarem al carrer Vall. El treball realitzat de recerca 

d’informació històrica d’aquest lloc, ha posat de manifest de nou que ens trobem davant un carrer 

del poble amb un gran moviment comercial i veïnal. Esperem, amb l’ajuda de tots i totes vosaltres, 

reviure’l per explicar-ho amb la màxima claredat i fidelitat possible. La claredat que emana dels records. 
 

 

 

 

 

Informació i fotografies: Marisol Masip, Jovita Saura Ballespí, Rosa Mesalles Almacelles, Tina Mari Ruestes, Cristina Torrentó 

 
 

 

 

*En la propera edició, seguirem parlant dels antics establiments i comerços del carrer Vall.  
Si en recordeu algun d’ells o en teniu fotografies, us podeu adreçar a la regidoria de Cultura (telèfon 623 048 073). 

 

Recuperem la història de Torres de Segre! 

F 

Escultures dels pares del Bernat 

Anys 61-62. A la balconada de ‘Cal Puchero’, on vivia la Tresina de ‘Cal Pelegrí’.  

A la imatge: Pepita Porqueres Vidal, Maria Vidal Vidal, Mundeta Arbonés, Milagros 

Miarnau Vidal, Aurelio Ruestes Ibars i Aurelio Ruestes Miarnau 
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Ajuntament Torres de Segre 

“Embolicats amb peces de llana 

caminem pel carrer, ja no tant per 

comprar regals o pel gust de veure la 

fantasia del desembre, tot murmurant 

‘que vingui la primavera’. 

Queda molt encara pel bon temps i, tal 

vegada, alguna flor solitària d'ametller 

ens pot donar alguna alegria curta. 

Aviat, entrarem al mes de febrer i el Sol 

ens il·luminarà amb més força. 

Anem passant amunt i avall pels carrers 

estrets, deixant desembres viscuts. 

Som avui aquí per empènyer un nou dia, 

gaudint de l'aire fred que entra per tot 

arreu. Caminem sense pressa, perquè el 

temps no ens pressiona.  

Sabíem que, després d'un desembre 

d'il·lusions i d'àpats desmesurats, 

vindria un dia després, molt més calmat. 

Falta molt per la primavera, però hi ha 

un escalf interior que venç al fred”. 
 

Quim Estadella 

 


