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Fotografia Joan Florensa 
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TELÈFONS D’INTERÈS (EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS) 

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

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

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

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

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

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

Escola  973 796335 agora.xtec.cat/ceipcarrassumada 

Llar  d’Infants 973 792319  

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

Fusteria (Utxesa) 973 796394 utxesa.org 

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

9:30 - 13:30h (dissabte) 

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

Emergències 112 Emergències  Mèdiques        061 

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

  
 

HORARIS AUTOCAR  «Lleida – Torres de Segre» 122 
 

Dilluns a dissabtes feiners Dilluns a divendres feiners 

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

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

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

6:45    18:30    
20:30 

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

12:30       
15:15 

18:00      19:25 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 
 
 

Febrer curt, amb vint-i-vuit dies se’n surt, excepte l’any 

de traspàs que en suma un de més. Acabat el període 

més curt de l’any, hom pot concloure que ha estat un 

interval breu però intens i ple de coses a ressaltar. 
 

Fent al·lusió a moltes de les dites catalanes que 

l’acompanyen, aquest febrer que tot just hem deixat 

enrere, podem dir que ha estat fred, sobretot durant la 

nit i matinada, amb valors més baixos, fins i tot, que el 

seu anterior company de calendari. No obstant, també 

podem dir que ha estat un període amb temperatures 

elevadament càlides durant les hores diürnes, amb 

valors impropis de l’època. Tot plegat, una mostra més 

de les conseqüències cada cop més latents del canvi 

climàtic també a casa nostra. 
 

El petit dels dotze mesos de l’any, ha estat alhora un 

exemple de vitalitat i força amb el desplegament d’un 

ampli ventall d’activitats i esdeveniments, destacant 

per sobre la resta, l’impacte de l’exitosa Volta al Pantà 

d’Utxesa, les Jornades Culturals 2023 centrades en els 

sentiments, la celebració de ‘Santa Àgata’ o l’emotiva 

festa de les Apol·lònies. 
 

L’edició de la present revista també vol recollir altres 

notícies que són significatives i d’actualitat, així com les 

principals actuacions realitzades des del Consistori i 

l’avançament en les obres de l’esperat nou Centre Cívic. 
 

L’apartat de l’entrevista, en aquesta ocasió, recull el 

testimoni de la Sandra Oró, responsable de la 

protectora d’animals de Seròs, que ens dona una visió 

més detallada i oberta de la tasca que desenvolupen a 

les seves dependències i l’amor que dediquen als gossos 

que rescaten dins el nostre territori. 

Tanquem el butlletí, dins el ‘Sabies Que...’, amb la 

segona part del carrer Vall, que segueix el relat de la 

primera entrega, tot donant a conèixer altres antics 

establiments d’aquest indret tan destacat de Torres de 

Segre i de gran valor històric. 
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CULTURA 
La Coral ‘La Lira’ es solidaritza contra el càncer; 3r Aniversari Club Lectura; 
Missa difunts i assemblea Llar de Jubilats; Article Josep Marsellés floració; 

Una barreja d’emocions en les ‘Jornades Culturals 2023’;  
Sortides pubillatge durant el febrer; Joves pintores de Torres de Segre;  

Primera exposició del 3r Premi d’Il·lustració del Segrià. 
 

 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
L’Animal del mes: la cigonya blanca; Control i retirada dels nius de cigonya 

de l’església parroquial; On podem anar aquest mes?;  
Taller de l’univers a l’Escola Sant Salvador d’Albatàrrec;  

Curs de fotografia nocturna amb en Josep Manel Prada; Propostes i rutes 
guiades: ‘El color de la floració’; Pròximes activitats previstes TDSNaTur. 

 

ESPORTS 
Febrer amb dinàmica positiva pels equips de futbol sala torressencs;  

Reunió amb el voluntariat de la IX Volta al Pantà d’Utxesa ‘Fruites Font’; 
Presentació oficial IX Volta a la Diputació de Lleida;  

El torressenc Ivan Combes entrena amb el primer equip del Lleida Esportiu; 
L’Èlia Serra torna a destacar en la 1ª Fase de la Copa Catalana a Olot. 

 

ACTUALITAT 
Front comú per combatre les canilles salvatges del Segrià;  

Xerrada ‘El càncer i l’impacte en totes les esferes de la persona’;  
Missa i dinar de l’Associació de dones ‘Santa Àgata’;  

Francesc Torreguitart, homenatge a una vida laboral; Els països del món a 
la Llar d’Infants Carrassumada; Les protectores recullen les donacions; 
Apol·lònies 2023; Reunions de la ‘trofo’ i el Carnaval; Torres Lan Party; 

Campanya donació sang; Resum violència de gènere; Temps del febrer. 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada) 
 

LA NOTÍCIA MES DESTACADA 
750 atletes completen una exitosa IX Volta al Pantà d’Utxesa ‘Fruites Font’ 

 

 

ACTUACIONS 
 

L’ESPORTIU DE TORRES 
 

L’ENTREVISTA 

Sandra Oró Badia (Responsable de la Protectora d’animals de Seròs) 

SABIES QUE 
Antigues botigues i negocis de Torres de Segre (carrer Vall, 2a part) 

 

 

Text i fotografia de Quim Estadella  

 

mailto:alcarras.lleida.ics@gencat.cat
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LA CORAL ‘LA LIRA’ ES SOLIDARITZA CONTRA EL CÀNCER 
 

Més de 200 cantaires, d’un total de tretze corals 

lleidatanes, han cantat contra el càncer a 

Miralcamp, el dissabte 4 de febrer.  

L’import que s’ha recaptat de les entrades al 

concert, que tenien un preu de 5 euros, ha anat 

destinat, íntegrament, a l’Associació Contra el 

Càncer de Lleida. A part d’aquesta via d’ingrés, hi 

ha hagut altres aportacions voluntàries, com la 

de la Coral ‘La Lira’ de Torres de Segre que ha fet 

entrega a l’Eva Figuera, gerent de l’esmentada 

Associació, d’un sobre amb 225 €, recollits entre 

els i les cantaires del grup torressenc, tant dels 

que han participat aquell dia del concert, com 

dels que no han pogut anar-hi. 

El concert, s’ha fet coincidir amb la celebració del 

Dia Mundial Contra el Càncer i s’ha dut a terme 

al pavelló poliesportiu de Miralcamp, que ha 

pogut gaudir de l’actuació de corals de tota la 

demarcació de Lleida: la Coral Bell Camp 

d’Alguaire, la Coral Bellcant de Bellcaire 

d’Urgell, la Coral la Clavellina de Torrefarrera, la 

Coral Espiga d’or de Bellvís, la Flor de l’Espígol 

de Rosselló, la Coral Flor de Lli de Linyola, la 

Coral Vallfogonina, la Coral l’Alzina d’Alcarràs, la Llum de veu de Pardinyes, la Sant Bartolomeu d’Alpicat, 

la Coral de l’Associació Contra el Càncer a Lleida, la Coral de Miralcamp i la Coral ‘La Lira’ de Torres de Segre. 
 

Han estat una quinzena de cantaires 

de la nostra coral, els i les que han 

pogut compartir, amb la resta de 

participants, d’un repertori especial 

per a l’ocasió que ha inclòs temes 

clàssics com: el ‘Cànon de la Pau’ i 

d’altres més moderns, com ara ‘Dono 

la cara per tu’, aquest últim és 

l’himne de la lluita contra el càncer. 

A més a més, durant aquest magnífic 

acte, que ha finalitzat amb un cant 

comú, un pacient oncològic, ha fet la 

lectura d’un manifest en pro de la prevenció de la malaltia i la conscienciació al voltant d’aquesta. 
 

Una excel·lent proposta solidària que ha aconseguit recollir un total de 4.000 €, que aniran destinats a 

l’estudi i tractament d’una malaltia cruel i que ha afecta a una bona part de la població. Esperem que aquest 

tipus d’iniciatives ajudin a millorar-ne el tractament i ha cercar solucions a la seva cura. 

 

CU
LT

U
R

A 

 

Actuació grupal entre les corals participants en aquest acte solidari a Miralcamp 

En Raül Esteve -President de la Coral ‘La Lira’-, fent entrega dels diners solidaris 

Una bona representació de cantaires torressencs que han participat en el concert solidari 
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TERCER ANIVERSARI DEL CLUB DE LECTURA DE TORRES 
 

Era el dia 3 de març de l’any 2020, quan va tenir lloc la 

primera reunió del Club de lectura de la biblioteca ‘Guillem 

de Cervera’. El llibre escollit per la Josefina Cases -

bibliotecària i organitzadora del grup-, va ser, aleshores: 

‘Una família exemplar’ d’en Genís Sinca. Pocs dies després, 

va venir el confinament a causa de la Covid però, malgrat 

això, el grup no va parar de llegir fins a dia d’avui les 

diferents propostes literàries.  
 

Durant aquests tres anys, han estat 12 els títols escollits i 

valorats després, pels i les membres del grup, o bé 

mitjançant el grup de WhatsApp que comparteixen, en 

temps de pandèmia, o bé de forma presencial quan les 

mesures sanitàries ho han permès. 

El funcionament d’aquesta iniciativa passa per l’entrega del 

mateix llibre a tothom del club, marcar una data de reunió 

i, durant aquesta, posar en comú les diferents impressions i 

punts de vista que ha generat la lectura. Cada llibre es 

puntua també amb una nota del 0 al 10.  
 

Al llarg d’aquest període de lectura, han passat per les mans 

de les persones lectores, diferents gèneres literaris, que han 

generat tot tipus d’emocions, reaccions i valoracions. La 

darrera proposta, per exemple, ha estat la del llibre ‘Pretèrit 

imperfecte’ de l’escriptor, periodista i presentador televisiu 

Antoni Soler. Aquesta novel·la en clau d’humor, descriu el 

periple d’un historiador del present que intenta capgirar el 

passat, amb resultats insospitats per a la seva vida privada i 

per a l’avenir del seu país.  

Un bon llibre que serà reemplaçat per la nova proposta del 

Club de Lectura: ‘Estimat Pablo’, una obra de Maria Jaén 

que es presenta en format de novel·la històrica i que narra 

aspectes sobre el conegut músic català Pau Casals. En 

aquest sentit, la Josefina Cases ha repartit entre els i les 

assistents a la reunió del passat 9 de febrer, un exemplar 

d’aquest llibre que, un cop llegit, s’ha de lliurar un altre cop 

a la biblioteca, que els retorna a les diferents biblioteques 

de la Xarxa que prèviament els havien facilitat. 
 

 

Emplacem a tothom que li agradi endinsar-se en el món 

dels llibres, a formar part del Club de lectura, engrandint 

així la seva visió de les coses, la seva imaginació i la relació 

social. Aprofitem també per felicitar als i les membres de 

l’actual Club per la seva participació, tot encoratjant-los 

a continuar llegint, en bé de la cultura i del creixement 

personal que això comporta. 
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MISSA DE DIFUNTS I ASSEMBLEA DE LA LLAR DE JUBILATS 
 

➢ La Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’, ha celebrat una missa en honor a tots i totes els seus socis i sòcies que 

havien mort durant l’any 2022. A la cerimònia, que ha tingut lloc el dia 12 de febrer a les 10 hores del 

matí, hi han estat presents també els familiars de les persones difuntes, als que la Junta havia fet saber 

d’avant mà el motiu de l’homenatge.  

En aquest cas, les persones sòcies la Llar de Jubilats que van morir durant l’any 2022 són: 
 

• Consuelo Rodellar • Teresina Freixenet  • Ramón Badia 

• Maria Prim  • Mª Àngels Quesada  • Josep Lluís Ruiz   

• Àngel Bota  • Pepita Estadella  • Josep Ramírez  

• Tresa Charles  • Tresa Estadella  • Anita Landri  
 
 

 

➢ Després de la missa, s’ha celebrat 

l'habitual Assemblea General Anual 

de la Llar de Jubilats, en aquesta 

ocasió al local social de l’entitat, que 

ha comptat amb l’assistència d’unes 

30 persones. 

Els punts de l’ordre del dia, han anat 

des de l’aprovació de l’acta anterior, la 

presentació de comptes econòmics, 

l’actualització i la informació del 

cobrament de les quotes, fins a les 

activitats previstes per l’any en curs.  
 

Un altre punt a tractar també ha estat el de la renovació parcial de la Junta, un cop fet el recompte dels 

vots que han dipositat els socis i les sòcies a la bústia de la Llar abans del dia tres de febrer. 
 

Els membres de la Junta que havien 

de ser substituïts eren:  

× En Ramon Duaigües 

× La Cristina Torrentó 

× La Tere Biosca 

× En Xavier Miarnau 

× En Josep Maria Escolà 

× En Jordi Cullerés -president de 

l’entitat fins aleshores-, ha 

presentat la seva dimissió al càrrec 

aquell mateix dia. 

A tots ells i elles, cal agrair la seva tasca 

i dedicació durant tot aquest temps. 
 
 

Finalment, els membres entrants que han estat escollits i que s’incorporen a la nova Junta de la Llar de 

Jubilats ‘Sant Guardià’ junt amb la resta, han definit els càrrecs després d’un procés intern de selecció: 
 

• Anna Torrentó (Presidenta) • Enric Pujol (Secretari) ✓ Xavier Tost (Vocal) 

✓ Josep Torrentó (Vicepresident) • Dolors Franch (Vocal) ✓ Anna Gispert (Vocal) 

✓ Tere Biosca (Tresorera)*(reelegida) ✓ Jaume Biosca (Vocal) ✓ Anna Alcázar (Vocal) 
 

L’Assemblea General s’ha dut a terme a l’interior del local de la Llar de Jubilats 

Membres de la Junta de la Llar de Jubilats, alguns d’ells sortints després de la renovació 

✓ Membre entrant • Membre que continua 
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ARTICLE D’OPINIÓ SOBRE EL FENOMEN DE LA FLORACIÓ, PER JOSEP MARSELLÉS 
 

 

FLORACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA  
  

uè busca el turista que acut a la nostra 

comarca atret pels anuncis i experiències 

d’anys anteriors?, simplement ampliar 

coneixements, doncs la curiositat és una virtut 

cultural expansiva i sense sostre, vegem-ho. 
 

La floració és un procés natural que l’arbre, any rere 

any, repeteix, un cop rendida la collita anual es 

disposa per al descans hivernal, es despulla a punt 

per a rebre les glaçades que el regeneraran, 

predisposant-lo per a la propera campanya. 
 

 

 

Al mes de febrer, quan el dia s’allarga, s’inicia la 

‘brotació’, que dona lloc a la floració.  

Quan això es produeix, el pagès ja porta temps amb 

les feines preparatòries per a fer-ho possible: 

tasques de poda, tractaments fitosanitaris, 

fungicides, insecticides, herbicides i assegurances. 

Revisió d’instal·lacions de reg, abonat sota 

degoteig, combatre alguna plaga i reparar 

desperfectes comesos pels porcs senglars. 

 
 

La panoràmica de la floració, causa admiració a 

visitants, però cal saber i entendre que és la suma 

de la tècnica i la pràctica juntes. Perquè l’ofici de 

pagès és l’únic que no es pot aprendre de gran, s’ha 

de ‘mamar’ de ben jove i, si comets errades que et 

rasquen la butxaca, encara més. 
 

Un bon pagès, amb un cop d’ull, ha de saber les 

mancances que es poden presentar i afrontar-les 

amb prevenció abans que es manifestin, per tal 

d’evitar pèrdues. 

Avui en dia que la competència és ferotge, no si val 

mitges feines, o es fa bé o no es fa. I si és així en la 

producció, en l’elaboració encara més, perquè 

abans d’arribar a la taula, la fruita ha d’agradar a 

la vista.  

La rapidesa en què van canviant les coses fa que 

també les maneres de venda s’hagin alterat. 

Recordo, per exemple, que un tomàquet de l’hort 

anava directe al plat, no hi havia ningú pel mig com 

la major part de productes d’autoconsum. 

Són tantes les causes que han capgirat el sistema, 

en primer lloc les especialitats. 

Si tu fas el que saps fer, acabaràs especialitzant-te 

en allò, deixa que la resta ho facin els altres. 

La mecanització, és el que més ha contribuït en 

aquest canvi, perquè les màquines estan fetes i 

dissenyades per a cada necessitat. Quan 

s’aconsegueix la perfecció, les màquines no es 

cansen, tot el contrari, empenyen als que les 

controlen, aconseguint simplificar la feina. 
 

Tot aquest procés de perfecció, em recorda quan es 

començava a plantar fruiters, per tal de posar-nos 

al dia amb sistemes i varietats. Ens vàrem desplaçar 

a Portugal, per tal de visitar una finca de renom del 

Sr. Da Silva. A la porta de ferro de l’entrada hi deia:  
 

 

“No se admiten consejos de los que saben más, 

sinó de los que lo hacen mejor”. 
 

 

El caràcter del propietari quedava reflectit en 

aquelles paraules que després confirmaven un 

home meticulós, perseverant, amable en les 

Q “ 
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explicacions... Persones com aquesta han permès 

eixamplar tots aquests camps florits que avui són 

l’admiració de tantes i tantes persones que ens 

visiten. 

 

Fins aquí ha terçat tot sobre la producció, ara ho 

farem de la seva manipulació, esmerçada per a 

guanyar mercat. 

El pagès, ha produït la fruita -fent la seva feina-, tot 

seguit s’ha de fer arribar als mercats, amb la millor 

presentació possible, que serà el que realment 

facilitarà la venda. 

La fruita entra calenta del camp, s’ha de refredar 

per a la seva elaboració, amb el grau de 

‘penetromia’ pertinent, que facilita la seva selecció 

exhaustiva, sense cap defecte dels que es fan alhora 

de la recollida la gent poc qualificada. 

Tot seguit, l’envasat segons el destinatari, amb els 

embolcalls pertinents que l’adornen i dignifiquen i 

l’etiquetatge d’obligat compliment. 
 

Preparada per a emprendre el viatge, fins on les 

xarxes comercials més adients ho permeten. 

Les estructures modernes permeten viatjar amb 

camions frigorífics per allargar el període de venda. 

Un cop adquirida pel client consumidor, comença el 

compte enrere, dels diners que ha pagat per la 

mercaderia, en cada escala resta les despeses de 

transport, fred, marge comercial, fins al punt de 

partida que és on es definirà el preu final a cobrar el 

pagès. 

Jo l’anomeno el sistema ‘boomerang’, en el que la 

fruita es projectada i un cop arriba al consumidor, 

abans que la degusti, ja ha alimentat a tots els que 

han contribuït a fer possible l’enllaç, productor -

consumidor, sense els quals la producció no tindria 

sortida. 

Tot aquest procés evolutiu té un comú 

denominador, el reg per degoteig o ‘goter’, inventat 

pels israelites per manca d’aigua que els obligava a 

racionar-la perquè no se’n perdés ni una gota. 
 

Amb el ‘goter’, l’arrel busca l’aigua de bulb humit on 

ja troba l’adob, els quelats insecticides, correctors 

de creixement, entre altres. Amb l’avantatge que no 

fa falta anivellar el terreny. 

On les terres són salnitroses, la constància del 

‘goter’ allunya la sal, permetent així el 

desenvolupament normal de l’arbre, per això quan 

fa una tronada, no es pot suspendre el reg, en cas 

contrari la sal torna enrere i mata la planta. 

 

 

Per a transmetre una idea al visitant n’hi ha 

suficient i acceptar que el ‘goter’ ha motivat un 

excés de producció, perquè no hi ha terra dolenta. 

La qual cosa anul·la la idea que a l’any dos mil 

cinquanta no hi haurà suficients aliments per a la 

població mundial. 

Les possibilitats hi són, tan sols falta ordenació, tant 

en producció com en distribució. 
 

Benvolgut visitant, la teva cortesia ens ha motivat 

l’àrdua ordenació de punts de mostreig i 

panoràmiques agraciades del nostre poble.  

El nostre compromís es complaure’t, si ho 

aconseguim ens sentirem satisfets i compensats. 

Gràcies. 
 

Torres de Segre, 16 de gener de 2023 

 

“ 
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UNA BARREJA D’EMOCIONS EN LES ‘JORNADES CULTURALS 2023’ 
 

Sota el tema ‘Les emocions, els sentiments i la felicitat’, les propostes organitzades per la regidoria de 

Cultura de l’Ajuntament, en les Jornades Culturals 2023, han suscitat un ventalls de reaccions dels i les 

assistents als diferents actes proposats. Una varietat d’actes que detallem a continuació: 
 

 
 

ALEGRIA 
 

 

 

 

El Taller de Rialloteràpia, del diumenge 5 de febrer, 

dirigit per l’Òscar Becerril i la Maria del Olmo, 

components de l’empresa Tàctica 360, ha fet gaudir 

i jugar de valent a una trentena de persones. Totes 

elles, després han pogut saltar, caure, rebotar, 

lliscar i, sobretot, riure en uns castells inflables que 

els ha donat l’oportunitat de recuperar l’emoció i 

l’alegria infantil. Sense cap mena de dubte, ha estat 

una dosi extra i molt necessària d’alegria. 
 

 
 

EMPODERAMENT 
 

 

 

La treballadora social del Consell Comarcal del 

Segrià, la Noemí Sotoca, ha fet una exposició molt 

sensible i emotiva, vers la necessitat del 

coneixement i l’apoderament personal, per tal de 

reaccionar de la millor manera possible davant les 

diferents circumstàncies socials o familiars amb les 

que ens trobem cada dia.  

Durant la seva intervenció del dia 8 de febrer, la 

Noemí ha aconseguit que les persones assistents a 

la sala es traslladessin, per exemple, a la seva època d’infantesa o que, connectéssim amb el seu estat d’ànim, 

per saber respondre a una complicada pregunta: Qui soc jo? 

Al relaxament general, a part de la càlida veu de la conferenciant, també hi ha contribuït, una música suau i 

adient, una espelma i un ambient perfumat. 
 

 

 
 

El visionat de la pel·lícula ‘Inside Out’ (Del Revés), 

el diumenge 12 de febrer, ha deixat de relleu la 

importància que tenen les emocions dins del cervell 

humà. Un film que a primera vista podia semblar 

una proposta infantil, ha fet reflexionar a tothom, 

davant la situació en la que es troba una nena (la 

Riley), que ha de fer front a una nova vida que li 

planteja un munt d’interrogants. 

De fet la història posa de manifest que, tot i que l’alegria és el sentiment que ens agradaria que predominés 

en les nostres emocions, alguna vegada és necessari deixar pas a la tristesa per desbloquejar situacions i 

continuar amb energies renovades.  

El taller ha estat ple de moment divertits i somriures 

Col·loqui per gestionar les emocions i aprendre a conviure en família 

El contingut sentimental de la pel·lícula ha sorprés a la gran majoria 
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FELICITAT 
 

Malauradament, la xerrada ‘La felicitat: un assumpte seriós’, no ha pogut dur-se a terme. La mateixa tarda 

del dia 15 de febrer, el coaching i psicòleg David Jorba, ha patit un accident de trànsit que l’ha impossibilitat 

per venir a Torres de Segre.  

Sort que l’ensurt no ha estat greu i, tant bon punt estigui restablert, es programarà un altre cop aquesta 

interessant xerrada. 

 
 

ADMIRACIÓ 
 

Les tretze cantants del ‘Cor Euridice’, 

acompanyades al piano pel Bernat Bonjourn, han 

fet tota una exhibició de bellesa musical i de cant 

coral, que ha provocat que molts dels assistents 

s’aixequessin dels seus seients per aplaudir el final 

de l’actuació del diumenge 19 de febrer. 

La barreja entre el cant i la performance, d’aquest 

grup de Les Borges Blanques, que ja porta 30 anys 

actuant, ha aconseguit transmetre al públic un 

missatge molt clar. Sota el títol ‘Som natura’, 

s’erigeixen com abanderades d’un compromís 

climàtic, per tal de salvar la terra dels problemes mediambientals amb els quals es troba actualment. 

 
 

ESPONTANEïTAT 
 

 

El dimecres 22 de febrer, com a proposta de 

cloenda d’aquest cicle de Jornades Culturals, els 

quatre components del grup teatral ‘Improsia 

Teatre’, han realitzat una peculiar activitat que ha 

aconseguit crear un magnífic ambient de 

complicitat amb el públic present a la Sala d’Actes 

de la Plaça Catalunya.  

Aquest bon clima, s’ha generat gràcies a la 

participació directa de les assistents, participant 

l’activitat i escrivint unes propostes en un paper, 

tot just quan han entrat a la sala a l’inici de la 

jornada. Les frases i les paraules que han escrit, han estat incorporades en unes accions teatrals totalment 

improvisades. El públic, també ha pogut participar tot produint diferents sons que els hi han anat marcant 

els actors, creant així un espectacle comunitari, molt viu, ple de matisos i, sobretot, de somriures. 

 
 

En síntesi, les Jornades Culturals 2023, a l’espera de la xerrada sobre la felicitat, han aconseguit desplegar 

tot un ventall de propostes en les quals els i les participants han experimentat alguns dels diferents 

sentiments que conviuen amb nosaltres. Aquests, no deixen de ser una resposta interna que ens indica si la 

situació que estem vivint està en harmonia amb la nostra essència més pura. O dit d’una manera més senzilla: 

els sentiments són un indicador intern que ens informa de si el que estem experimentant ens agrada o no. 

Una Sala d’Actes ben plena ha gaudit d’un concert original i de bon nivell 

La improvisació a partir de propostes del públic ha generat moments divertits 
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SORTIDES DEL PUBILLATGE TORRESSENC DURANT EL FEBRER 
 
 

Els i les representants del pubillatge de Torres de Segre continuen fent 

camí per contrades catalanes, tot descobrint nous indrets i costums, 

lligades sempre a la tradició i la cultura catalana. 

Durant el mes de febrer han estat quatre els llocs visitats, tres municipis 

de la comarca del Bages (Balsareny, Sant Fruitós del Bages i Navarcles) 

i una població de la comarca del Maresme (Mataró). 

A més a més, el pubillatge torressenc també ha fet acte de presència en 

diferents actes celebrats a Torres de Segre, com per exemple algunes 

de les Jornades Culturals. 
 

FESTA DELS TRAGINERS A BALSARENY                                            diumenge 12 de febrer 
 

El Traginer és l’essència de la Festa de Balsareny i amb la 

cavalcada mostra tot el seu esplendor guarnint cada any 

entre 25 i 30 càrregues diferents, en la qual participen més 

de 600 persones i uns 200 animals de ferradura. La Festa, és 

doncs, un reconeixement a la figura del Traginer que, en 

èpoques passades, feia possible el transport de mercaderies, 

i donava vida fins els llocs més inaccessibles, unint tot tipus 

de pobles i ciutats seguint corriols de valls i muntanyes. 

Fins aquesta localitat, s’han desplaçat la Pubilla i Dames de 

Torres de Segre, així com part de les pubilletes que ens han 

compartit la seva experiència: 
 

 

 

“El diumenge dia 12 de febrer, una gran part del nostre 

pubillatge hem anat fins a Balsareny, a la tradicional festa dels 

Traginers. Per començar el dia, hem gaudit d’un esmorzar tradicional a base de llonganissa i cigrons, i també 

hem visitat la taverna i el mercat. Seguidament, hem participat en la cercavila dels Traginers i, per acabar, hem 

anat al castell a mirar les curses de cavalls. Podem dir que ha estat un dia complet i, tot i que ens han acabat 

fent mal els peus i les cames, ens hem quedat amb ganes de repetir!”. 

 

        ‘BALL DE GITANES’ A MATARÓ                       dissabte 18 de febrer 
 

 

Els protagonistes del matí de dissabte al Parc Central de Mataró, han 

estat els vestits de colors, les danses i el so de cobla. El ‘Ball de Gitanes’ 

de Mataró ha tornat a ballar per Carnestoltes acompanyat, com és 

habitual, de La Principal de la Bisbal. Aquest ball es una tradició que es 

remunta a finals del segle XIX.  

Tota una celebració que ha pogut gaudir la pubilleta torressenca Paula 

Palau que ens ha volgut compartir el seu testimoni: 
 

“Hem sortit de Torres que era encara de nit, feia molt fred i quan hem 

arribat a aquell poble, semblava que fos estiu. Estava una mica nerviosa 

perquè era la primera sortida que anava sola del pubillatge però quan 

hem arribat l’hereuet de Mataró, el Kilian, ja m’esperava per presentar-

me els seus companys. Tot el pubillatge infantil ens hem posat a buscar 

pins i hem pogut conèixer els ballarins i les ballarines del ball de Gitanes 

i participar al ball al costat de la Mulassa. He fet molts amics”. 

Les representants torressenques a Balsareny  
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FESTA DE L’ARRÒS DE SANT FRUITÓS DE BAGES                                            diumenge 19 de febrer 
 

La ‘Festa de l’arròs’, és la celebració per excel·lència 

del poble de Sant Fruitós de Bages, declarada 

d’Interès turístic per la Generalitat de Catalunya, 

des del 14 de març de l’any 1995. 

En el segle XIX s’anomenava ‘La sopa de pobres’ per 

tractar-se d’una menja més aquosa. No és fins a 

principis del segle XX que es fa referència a menjar 

o arròs dels pobles i els anys quaranta s’anomena la 

festa com a ‘Dia de l’Arròs’ o ‘Arròs de Carnaval’. 

El pubillatge català d’arreu, amb presència 

torressenca, hi ha estat convidat a participar en 

aquesta celebració tradicional i ha pogut gaudir 

d’una magnífica jornada.  
 

“El diumenge 19 de febrer, part del pubillatge hem continuat el nostre viatge coneixent nous indrets de 

Catalunya i, aquest cop, hem anat fins a Sant Fruitós de Bages, per assistir a la Festa de l'Arròs.  

Hem començat el dia, amb un petit aperitiu que han preparat per nosaltres. Tot seguit, hem fet una cercavila 

des de l'Ajuntament fins a una plaça on ens hem quedat a dinar. Per cert, fent honor al nom de la festa hem 

dinat un arròs que estava boníssim!. També hem aprofitat per continuar coneixent gent i aconseguir nous pins.  

Ens agradaria destacar l’ambient festiu que s’hi ha respirat i la quantitat de paelles i de gent que hi havia (més 

de 3.000 persones). Hem pogut gaudir d’un gran dia i ens hem quedat amb ganes de repetir l’experiència”. 

 
 

            PROCLAMACIÓ DEL PUBILLATGE A NAVARCLES                         diumenge 19 de febrer 
 

 

El mateix diumenge 19 de febrer, ha tingut lloc una segona parada, en 

aquest cas a la localitat de Navarcles on s’hi ha celebrat l’Acte de 

Proclamació del pubillatge d’aquest municipi del Bages. 

Aina Díaz i Roger Puentes seran, al llarg d’aquest any i fins al febrer del 

vinent, la Pubilla i l’Hereu representants de Navarcles.  

L’esdeveniment, ha comptat amb prop d’un centenar de representants 

del pubillatge de tot Catalunya i d’Andorra, entre els quals hi havia el 

Joan Vizcaya -representant de la Comarca del Segrià- i la Paula Palau, del 

pubillatge torressenc.  

L’endemà, el dia 20 de febrer, el Joan ha assistit també a la Proclamació 

del Pubillatge de Manresa. 
 

Paula: “El dissabte 19 de febrer vaig assistir a Navarcles, juntament amb el Joan, per acompanyar al pubillatge local 

a la proclamació dels seus nous representants. Quan vaig arribar ja m’esperava la meva amiga Eulàlia, damisel·la 

de Tordera per fer recol·lecta de pins. A l’acte formal, vaig passar una mica de vergonya ja que vaig haver d’entrar 

sola a l’escenari quan ens anaven presentant. Durant l’acte, hi havia una noia que cantava i un noi que tocava la 

guitarra que ho feien molt bé. Ens hem fet un munt de fotos amb tot el pubillatge. Durant l’acte informal, ens han 

regalat una xapa molt bonica i un fuet molt bo. Per dinar, ens han donat fideuà i hem passat una bona estona perquè 

un dels hereus ha començat a fer guerra d’olives amb un altre. És molt bonic assistir en aquests actes perquè es igual 

si ets petit o gran, ja que tots semblem una família, tothom fa que estiguis el millor possible”.  
 

 

 

Joan: “El 26 de febrer era la festa de l’aixada de Manresa. Es tractava d’una fira on la ciutat es transportava a 

segles passats. Hi van haver diferents balls i teatres per tal de fer-nos sentir a l’època medieval”. 

L’Aina, la Paula, l’Ariadna i la Irene Ruestes participant a la ‘Festa de l’arròs’ 
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REPRESENTACIÓ EN ACTES CELEBRATS A TORRES DE SEGRE 
 

 

El Pubillatge de Torres de Segre també ha estat present en diversos actes que s’han fet al poble aquests 

darrers dies. 
 

Per una banda, l’Ares Domènech (Pubilla), l’Ariadna Panadés (1ª Dama) i la Paula Palau (Damisel·la), han 

participat del taller de rialloteràpia, el diumenge dia 5 de febrer al pavelló poliesportiu, en la que ha estat la 

primera de les múltiples propostes de les Jornades Culturals 2023.  

Les tres representants del pubillatge, han gaudit d’allò més amb la divertida dinàmica de joc plantejada en 

l’activitat, on els somriures i la teràpia de grup han estat els protagonistes. 
 

 

 

Un altre dia, la Clàudia Companys (Pubilleta) i les damisel·les Georgina Falceto i Paula Palau, no s’han volgut 

perdre les harmonioses veus de les cantants del ‘Cor Euridice’, el diumenge 19 de febrer a la Sala d’Actes de 

la Plaça Catalunya.  

L’original i reivindicatiu concert ha despertat l’interès i la curiositat de les joves pubilles que han aprofitat la 

cloenda de l’actuació per pujar a l’escenari a fer-se una fotografia de record amb les artistes i l’acompanyant, 

d’aquesta magnífica vetllada. 

 

 

➢ Festa de l’aigua d’Almacelles – diumenge 5 de març 2023 

➢ Trobada a Montserrat – diumenge 12 de març 2023 

Jocs en grup, situacions divertides i moments únics en els Castells inflables que s’han instal·lat per a tots els públics. 

El concert ha estat un cant a la Natura amb una composició vocal molt treballada que ha despertat l’interès del públic i de les tres pubilletes 
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JOVES PINTORES DE TORRES DE SEGRE 
 

A modus de recordatori, donem quatre 

pinzellades sobre el curs de pintura que 

l’artista local, Eva Escolà, ofereix a les 

instal·lacions de l’antic pis del metge, 

cada dissabte pel matí. 

Les classes pictòriques, estan adreçades 

a la introducció d’aquest art, el 

coneixement i la diferenciació dels estils 

i de les tècniques pictòriques. 

Actualment, les alumnes i la professora 

han creat un molt bon ambient de 

treball. Fins a hores d’ara, han fet 

treballs amb aquarel·les, dibuix, llapis 

de color i, en aquests moments, estan treballant l’acrílic. Cada alumna és lliure d’escollir el seu treball i l’Eva 

és l’encarregada de l’assessorament i l’acompanyament artístic i professional. 

Un magnífic taller que està obert a tothom que tingui curiositat artística i, tal com hem dit, es realitza cada 

dissabte de les 10:00 a les 13:00 hores del matí. 

Casualment, l’Eva Escolà també és la instructora artística d’un grup de pintors i pintores de la Llar de Jubilats. 

 

PRIMERA EXPOSICIÓ DEL 3R PREMI D’IL·LUSTRACIÓ DEL SEGRIÀ A TORRES 
cartell d'aquesta exposició itinerant 

L’exposició de les tres obres 

guardonades al 3r Premi 

d’Il·lustració del Segrià i les 

catorze que el jurat del certamen 

va escollir com a finalistes, ha  

començat la seva itinerància el 

passat 27 de febrer, a Torres de 

Segre i després recorrerà set 

municipis més de la comarca. 

En concret, la mostra es podrà 

visitar fins al 12 de març, als baixos 

de l’Ajuntament. Aquesta, serà la primera aturada dins de la seva itinerància que, posteriorment, farà parada 

a Alguaire (20 de març-2 d’abril), Sudanell (17-30 d’abril), Maials (15-28 de maig), Torrebesses (5-18 de juny), 

Corbins (28 d’agost-10 de setembre), Montoliu de Lleida (25 de setembre-8 d’octubre) i els Alamús (6-19 de 

novembre). L’exposició ja es va poder veure a la seu del Consell Comarcal del Segrià, del 3 al 17 de febrer. 

En aquesta ocasió, la temàtica del guardó girava al voltant del poema ‘Terra’, del llibre ‘Transparent’ de Josep 

Maria Nogueras, que cada autor/a ha interpretat amb estil lliure, tal com s’aprecia en les obres exposades. 

Amb la itinerància de l’exposició, el Consell Comarcal vol materialitzar els objectius del Premi d’Il·lustració del 

Segrià, com són distingir i donar a conèixer la il·lustració en totes les seves àrees d’aplicació, fomentar els 

valors de la il·lustració com a mitjà expressiu i eina de comunicació, donar visibilitat als autors/es de la 

il·lustració gràfica de Ponent i descobrir nous talents en l’art de la il·lustració entre el col·lectiu juvenil. 

El concurs està organitzat per l’àrea de Cultura del Consell Comarcal i compta amb el suport de la Diputació 

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

El curs de pintura és un espai per aprendre i compartir consells sobre l’art de pintar 

La mostra, que inclou les obres guanyadores i finalistes del certamen, es pot veure a Torres de Segre 

https://www.segria.cat/sites/default/files/noticies/cartell-generic_1.jpg
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L’ANIMAL DEL MES: LA CIGONYA BLANCA 
 

L’animal protagonista d’aquest mes en aquesta secció 

és la cigonya blanca (Ciconia ciconia), una espècie 

d’au protegida, molt present a la nostra vila, on hi 

troba un hàbitat ideal per quedar-s’hi tot l’any.  

Les cigonyes, de la família dels Cicònids, són uns 

ocells de dimensions grosses, amb el bec, el coll i les 

potes llargues. Tenen un vol lent i pausat i, a 

l'Empordà, també se les coneix com a ‘gantes’.  

Tenen un plomatge de color blanc, amb una franja 

negra a les ales i el bec i les potes són d'un color 

rogenc i taronja. 

S'alimenten d'insectes, petits mamífers, cucs, crancs, granotes, sargantanes, serps petites i peixos. 

Viuen prop de les zones humides, aiguamolls i també en zones urbanes. De per sí, són aus migratòries que 

tornen sempre als mateixos nius dels quals havien marxat l'any anterior i, quan arriben, el primer que fan és 

reconstruir-lo. Abans a l'hivern, la gran majoria migraven cap a l'Àfrica passant per damunt de l'estret de 

Gibraltar i a la primavera retornaven. Avui en dia, en molts indrets com en el nostre municipi i algunes zones 

del Segrià ja no emigren i s'hi queden tot l'any, doncs hi troben aliment sempre. 
 

Al nostre municipi, és un animal força extens, doncs hi ha més de 

50 nius de cigonyes censats.  

Tenim la sort de poder observar a casa nostra, grans colònies de 

cigonyes pescant al riu, reposant sobre el campanar tot fent 

sorolls de “clacament” que emet gràcies als espetecs secs que fa 

amb el seu bec tirant el coll cap enrere o, durant el mes de maig, 

pollets que baixen del niu i comencen a aprendre a volar, al llarg 

de tot el Camí verd. Uns nius que destaquen per ser grans 

plataformes de branques que poden arribar a mesurar fins a 2 

metres de diàmetre i tenir un pes prou considerable. 
 

Aquesta animal, des de sempre ha estat el protagonista d’una 

llegenda de l’Europa Central ben curiosa. Antigament, es deia 

que les nenes i els nens arribaven a les famílies portats al bec 

d'una cigonya que, casualment venia volant des de París fins a la 

casa de cada mare. Resulta que tot plegat sembla una qüestió de 

coincidències... Una parella jove tenia a la teulada de casa seva 

una parella de cigonyes que, segons es deia, només emigraven 

fins a una regió propera a París. Els joves foren pares el mateix 

dia que la parella de cigonyes va tornar al niu i explicaren als nens 

del poble que el nadó l’havien portat les cigonyes des de París. I 

la història es va anar popularitzant per tot Europa des 

d’aleshores.  

Dins de la cultura popular, en les representacions catòliques de 

l'Edat Mitjana, aquest ocell encarnava valors positius. 
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Exemplar de cigonya blanca volant i mostrant la seva envergadura 

Alguns dels nius que tenim a Torres, visibles des del pont 

Cigonyes al riu Segre, al seu pas pel municipi 
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CONTROL I RETIRADA DELS NIUS DE CIGONYA DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL 
 

Tal com hem exposat en l’anterior article, la cigonya 

és un animal de grans dimensions, força present a la 

vila i que nia, entre altres llocs, a la teulada de 

l’església. Un fet habitual però que si no se’n té cura, 

pot arribar a suposar un problema per l’estructura 

degut al pes dels seus nius. 

En aquest sentit, una vegada a l'any, es fan un seguit 

de tasques de revisió dels nius de cigonyes que hi ha 

sobre el campanar i la teulada de l’església 

parroquial del nostre municipi, amb el propòsit de 

garantir la seguretat i la cura tan dels vilatans i 

vilatanes com de l’estructura del mateix edifici. 

En l'actuació d’enguany, realitzada a càrrec d’una 

empresa externa especialitzada amb l’ajuda de la 

brigada municipal, han procedit a retirar els nius que 

suposaven més perill per possible caiguda o 

esfondrament i han netejat els altres que han quedat 

a la teulada de manera segura. 

De vegades, tot i que aquestes aus estan protegides, 

aquesta retirada controlada dels seus nius és una 

feina essencial per evitar mals majors. Existeix un risc 

important per les estructures on s'assenten, i per les 

persones que hi passen per baix, tenint en compte 

que les cigonyes incorporen tots els anys nous 

materials per als seus nius i que aquests poden arribar 

a pesar, fàcilment, els 500 quilograms de pes. 

A més, al voltant de la teulada de l’església, ja fa 

temps que s’hi va instal·lar uns suports metàl·lics per 

encabir-hi els nius i uns perímetres que ajuden a que 

aquests no caiguin o, fins i tot, que eviten la nidificació 

en algun punt més delicat. 

El pes causat per l’acumulació de branques i excrements, suposa un risc de 

possible esfondrament si no s’hi fan actuacions periòdiques 

La retirada de nius i l’accés a coberta s‘ha de fer a través d’una grua 

 amb un braç mecanitzat de grans dimensions i una plataforma 

La retirada de nius i l’accés a coberta s‘ha de fer a través d’una grua 

 amb un braç mecanitzat de grans dimensions i una plataforma 

L’any 2004, un diari lleidatà va publicar una vinyeta, en to d’humor, que feia 

palès el gran nombre de nius que hi havia sobre l’església de Torres 
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ON PODEM ANAR AQUEST MES? 
 

Seguint el fil que es va encetar en l’anterior revista, de 

proposar cada mes un lloc per a visitar del nostre terme, 

aquest cop volem que aneu a visitar el Camí verd, on 

comença l'Espai Natural Protegit de l'Aiguabarreig 

Segre-Cinca, que és un indret eminentment fluvial i de 

gran interès.  

S'inicia al riu Cinca, al seu pas per la Granja d'Escarp, 

fins a la seva unió amb el Segre i al riu Segre, des de 

l'aiguabarreig fins al seu pas per Seròs.  

Guarda força similitud amb l'aiguabarreig dels rius 

Noguera Ribagorçana i Segre, amb la diferència que el 

Segre - Cinca té un caràcter molt més continental.  

És molt notable el contrast paisatgístic entre la verdor 

de les riberes i la tonalitat seca i eixuta dels voltants, 

que, sumat al bon estat ecològic del riu, el fa 

representatiu dels sistemes naturals aquàtics i riberencs 

de la depressió de l'Ebre. Presenta una gran diversitat 

d'ocells, així com algunes espècies d'interès d'altres 

grups. 

El tram fluvial que discorre per l'ENP Aiguabarreig 

Segre-Cinca és una bona mostra de la dinàmica fluvial 

dels rius pirinencs que travessen la depressió Central 

catalana. Cal remarcar que hi ha nombrosos canals 

anastomosats, la qual cosa implica que l'aigua circula a 

baixa velocitat, creant corbes en el riu i, de vegades, 

formant canals múltiples, separats per illes fluvials, que 

són un indicador de les poblacions i els règims del cabal 

dinàmic dels dos rius. 

La funció principal dels espais naturals protegits de 

Catalunya és conservar mostres representatives de la 

fauna, la flora i els hàbitats propis del territori, de 

manera que es puguin desenvolupar els processos 

ecològics que donen lloc a la biodiversitat (l'àmplia 

varietat d'ecosistemes i éssers vius). 
 

 

La vegetació de ribera associada als ambients riparis es 

troba en un bon estat de conservació i és una àrea de 

refugi per a una gran diversitat d'espècies de fauna, en 

especial del grup dels ocells. L'Espai compta amb una 

vegetació de ribera molt ben conservada i 

representativa d'aquesta unitat.  

Així doncs, hi trobem formacions de bosc de ribera 

d'albereda (Populetalia albae) i de salzeda de vimetera 

(Atriplici-Salicetum), constituïda com espècie dominant 

Cartell indicatiu de l’Espai Natural que es troba al principi del pont 

Tram del ‘Camí verd’ del costat del riu adaptat pels usuaris i usuàries 

L'Espai Natural Protegit de l'Aiguabarreig Segre-Cinca, al seu pas per 

Torres de Segre, presenta una vegetació de ribera de gran valor natural 

i ecològic, talment com s’aprecia en les imatges properes al municipi 
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per la vimetera (Salix viminalis) que colonitza els codolars més influenciats per les avingudes del riu. D'altra 

banda, a les zones més protegides de les aigües s'hi desenvolupa l'albereda amb granza (Rubio-

Populetalia albae). A les riberes fangoses, amb un alt contingut de nitrogen, hi trobem també el tamarigar 

(Tamaricetum canariensis). Els llocs on l'aigua presenta menys corrents i es troben estanyats, sigui tot l'any 

o en bona part, hi proliferen canyissars (Typho- Schoenoplectetum glauci). Pel que fa a espècies d'interès, hi 

ha a l'Espai taxons raríssims, com ara Boleum asperum, que no és present en cap altre lloc de Catalunya, o 

bé Bassia hyssopifilia. 
 

L'Espai representa molt bé els ambients aquàtics de 

la depressió Central, que al mateix temps són força 

escassos. El fet que en aquest context es relacionin 

amb un entorn de secà converteix l'aiguabarreig en 

un element molt important, tant per aquelles 

espècies faunístiques de caràcter aquàtic com per 

moltes altres que utilitzen aquests ambients amb 

més o menys regularitat. Així, per exemple, trobem 

el cas d'espècies que fan vida al secà, però que, en 

canvi, també fan servir l'aiguabarreig com a punt de 

reproducció, dormidor o per alimentar-s'hi. 
 

D'aquesta manera, aquest espai natural té una 

notable importància per a la fauna ornítica -tant per 

a les espècies migradores com per les sedentàries-, 

que troben un immillorable refugi dins les illes 

fluvials que hi són presents. Així, trobem algunes 

espècies nidificants com la cigonya blanca (Ciconia 

ciconia) que són més escasses en altres zones. Altres 

espècies, no tan exclusives, però talment 

interessants que s'hi reprodueixen, són el corriol 

petit (Charadrius dubius), el camesllargues 

(Himantopus himantopus), el bernat pescaire 

(Ardea cinerea), el martinet ros (Ardeola ralloides), 

el martinet blanc (Egretta garzetta), l'esplugabous 

(Bubulcus ibis), el milà negre (Milvus migrans) i 

altres. El cabusset (Tachybaptus ruficollis), l'agró roig 

(Ardea purpurea) i la boscarla mostatxuda 

(Acrocephalus melanopogon) també hi són presents, 

entre altres. L'estival agró blanc és una de les 

espècies d'ardeids que hi freqüenta. 
 

Pel que fa als mamífers, la llúdriga (Lutra lutra) així 

com la rata d'aigua (Arvicola sapidus). A 

l'aiguabarreig hi trobem també una població de 

tortuga de rierol (Mauremys leprosa). 
 

Entre els peixos, cal esmentar que presenta una gran diversitat, ja que hi trobem tant elements de 

la mediterrània ibèrica de curs baix com espècies d'origen europeu, com la bagra (Leuciscus cephalus) o el 

silur, amb predomini de la carpa comú, peix d’origen asiàtic. 

Ànecs de coll verd, nedant a les aigües del Segre, sota el pont, durant l’hivern 

Algunes espècies animals presents al nostre entorn natural, algunes d’elles 

autòctones i d’altres foranies que conviuen i formen un ecosistema ric. A les 

imatges, d’esquerra a dreta i de dalt a baix: el corriol, el bernat pescaire, la 

llúdriga, la bagra i el silur. 
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TALLERS DE L’UNIVERS A L’ESCOLA SANT SALVADOR D’ALBATÀRREC 
 

El tècnic de Medi Ambient i Promoció Turístic de 

l’Ajuntament, l'Adrià Pujol, s’ha traslladat a l'Escola 

Sant Salvador d'Albatàrrec per realitzar un taller 

d'astronomia a l’alumnat de Cicle Inicial -nens i nenes 

de primer i segon curs de primària-. 
 

El dimarts 14 de febrer, ha presentat un vídeo explicatiu 

de l'Univers, on ha repassat, a grans trets, els aspectes 

més rellevants des de la seva creació, posant més èmfasi 

a fer-los veure on ens situem i en quina galàxia estem. 

Aprofitant l’avinentesa que el projecte educatiu 

d’enguany d’aquest centre gira al voltant de l’espai i el 

Petit Príncep, han pogut parlar sobre nebuloses, 

asteroides, cometes, estels, galàxies i forats negres. 

Un vídeo d’uns 10 minuts de durada que s’ha convertit 

posteriorment en una sessió de dubtes de més d'una 

hora, on els més petits i petites han pogut preguntar 

totes les seves inquietuds sobre l'Univers. 
 

Dos dies més tard, el dijous 16 de febrer, l’Adrià ha 

tornar a visitar l’alumnat en qüestió però, aquest cop, 

d'una manera més pràctica amb l’elaboració d’un taller 

manual en forma d’experiment, creant plegats una nebulosa dins d’una ampolla de plàstic amb aigua, cotó 

fluix, purpurina i colorants alimentaris. Una manualitat que ha permès reproduir el seu origen. 

 

CURS DE FOTOGRAFIA NOCTURNA AMB EN JOSEP MANEL PRADA 
 

El divendres 17 de febrer, s’ha realitzat un interessant 

curs de fotografia nocturna a càrrec del torressenc i 

col·laborador habitual de la revista en l’apartat ‘La 

Fotografia del mes’, en Josep Manel Prada, que ha 

guiat als assistents, aportant consells i tècniques 

pròpies, d'un fotògraf professional com és ell. 

Aquest, ha estat el primer dels 4 cursos de fotografia 

que es pretenen dur a terme durant l'any, 

orquestrats pels membres que han format part del 

Jurat del Concurs de Fotografia. En aquesta primera 

ocasió, el curs s'ha fet a Carrassumada i ha estat 

centrat en la fotografia nocturna. Durant l'hivern, és quan hi ha un cel incomparable, tot i que a l'estiu el 

podem trobar diferent, però les condicions que es donen aquests mesos de primers d’any són especials. 

Sense massa llum de la Lluna, tal com ha passat el dia 17, en un costat, s’han pogut contemplar dos estels 

molt identificats i, en altra banda, s’ha identificat perfectament la constel·lació d'Orió, on amb un bon 

material fotogràfic, s’ha pogut arribar a veure la nebulosa d'Orió -una constel·lació amb molts estels junts i 

que ens permet poder treure unes fotografies increïbles-. 

Aprofitem l’avinentesa per agrair i destacar la gran sessió que ha fet en Josep Manel Prada, ensenyant els 

aspectes més rellevants a considerar per fotografiar amb èxit el cel durant les hores de foscor.  

L’Adrià Pujol fent el taller de l’Univers a l’alumnat d’Albatàrrec 
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PROPOSTES I RUTES GUIADES: ‘EL COLOR DE LA FLORACIÓ’ 2023 
 

Com ja fa uns anys, l’Ajuntament de 

Torres de Segre, de la mà de la regidoria 

de Medi Ambient i Promoció Turística i 

de la regidoria de Cultura, esmercen 

tots els seus esforços en organitzar un 

seguit de rutes guiades que siguin  

atractives i interessants, al voltant de 

l’esclat de la floració dels nostres 

camps fruiters. 
 

A més a més de l’esplèndida visió que 

ofereixen les extensions dels arbres en 

flor, la nostra riquesa patrimonial juga 

un paper inqüestionable en les rutes 

guiades. Així doncs, els dies 4, 5, 11, 12 

i 18 de març es donarà protagonisme 

també, al turó i l’ermita de 

Carrassumada, a la reserva natural 

d’Utxesa i al Museu de l’Evolució, per 

exemple.  

Enguany, des de l’organització s’ha 

volgut introduir a les visites guiades, la 

riquesa social del nostre poble, incloent 

i coincidint amb altres actes sòcio- 

lúdic-culturals organitzats com: el 

Carnaval, una caminada amb gossos, la 

Jornada Multicultural, l’exposició de 

vehicles antics i un concert a Utxesa, 

com a punt i final. A tot plegat, cal afegir 

que en aquesta edició hi haurà el valor 

afegit que totes les persones que ens 

visitin i participin, podran comprar 

productes de proximitat. 
 

Tot aquest ventall d’activitats no serien possible sense la col·laboració desinteressada de moltes persones 

de Torres de Segre que posen al servei dels visitants, els seus coneixements, experiències i treball per a que 

tothom s’emporti un agradable record de la seva visita entre nosaltres. 
 

Per cloure, cal deixar ben clar que l’organització de tot plegat, no va adreçat única i exclusivament a la gent 

de fora vila, tots els veïns i les veïnes de Torres poden participar i gaudir d’aquest extens programa que, al 

llarg dels tres primers caps de setmana de març, ompliran el nostre poble de moviment, colors, cultura, 

natura i esbarjo.  

En els propers dies s’ampliarà tota la informació a través dels canals habituals del consistori, per endavant 

estigueu atents als cartells que us adjuntem perquè us informeu de com fer les reserves o bé dels horaris de 

les activitats programades. 

Gaudim del Color de la Floració de Torres de Segre!! 
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PRÒXIMES ACTIVITATS PREVISTES DES DE TDSNATUR 
 

Aprofitant l’arribada del bon temps, des de TDSNaTur, s’ha programat un 

seguit d’activitats que tindran cabuda durant els propers mesos i de les quals 

n’avancem la data i una mica de contingut perquè estigueu alerta i us 

engresqueu a participar-hi:  
 

 

▪ Segon curs de fotografia (diumenge 19 de març). Si en el reportatge 

anterior us hem parlat del primer curs de fotografia que s’ha celebrat de 

nit a Carrassumada, el proper diumenge 19 de març, serà el torn de la 

segona proposta. Un curs fotogràfic que anirà a càrrec de la Laia Renau, 

també membre del Jurat del Concurs de Fotografia local. En aquesta 

ocasió, la fotògrafa torressenca encararà la sessió cap a la ‘fotografia 

Macro’. Un tipus d’instantànies centrades en l’ampliació de detalls, 

funcionant com una lupa amb el propòsit de capturar objectes o subjectes 

petits i fer-los molt més grans, de vegades respectant la mida real i altres 

cops magnificant altres detalls. 
 

▪ La 20a Pedalada Popular a Utxesa (diumenge 26 de març). L’últim 

diumenge de març ha estat la data escollida per a la celebració de 

l’esperada ‘bicicletada’ o Pedalada Popular que desplaça veïns i veïnes des 

del poble a Utxesa amb les seves bicicletes. 

En l’edició d’aquest any, es tornarà a comptar amb la participació de 

Sarroca de Lleida que formarà part de l’organització juntament amb Torres 

de Segre. Com a novetat, s’oferirà l’opció d’escollir entre 3 rutes marcades 

de 6, 8 i 10 quilòmetres.  

En pocs dies s’obriran les inscripcions perquè tothom que vulgui i pugui 

vindre a gaudir d'un dia en bicicleta pels entorns més característics del 

nostre municipi. 
 

▪ Tercer curs de fotografia (dissabte 22 d’abril). El tercer curs de la sèrie de 

quatre, el realitzarà en Quim Estadella, col·laborador habitual del present 

butlletí i també membre del Jurat del Concurs de Fotografia de Natura 

local. Aquest cop, es farà una sortida de fotografia diürna de natura. 
 

▪ Sortida fotogràfica conjunta. Finalment, al maig (data per confirmar), s’ha 

organitzat una sortida pel Camí verd del riu, pel turó de Carrassumada i 

l’entorn de l’embassament d’Utxesa, acompanyats pels tres fotògrafs 

components del Jurat que han fet els cursos, anteriorment citats.  

La proposta seria que aquest dia, totes les fotos que es facin, els inscrits i 

inscrites les podran presentar durant el dia i fins a les 23:59 de la nit per a 

participar en la nova categoria del XVII Concurs de Fotografia de Natura 

‘Antoni Ribes’ que serà ‘Torres de Segre en un dia’. Una edició 2023, de la 

qual ben aviat es donaran a conèixer les seves bases per a poder-hi 

participar.  
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UN FEBRER AMB DINÀMICA POSITIVA PELS EQUIPS DE FUTBOL SALA TORRESSENCS 
 

El mes de febrer ha estat un període propici pels tres conjunts de futbol sala torressencs que gairebé han 

comptat tots els partits disputats amb victòries. 

L’equip amateur i cadet, han protagonitzat unes jornades d’or ja que les dues victòries aconseguides en els 

tres darrers partits els ha suposat abandonar l’últim lloc de la taula de les seves respectives lligues i els ha 

permès escalar fins a cinc posicions que els dona aire fresc per afrontar els durs encontres que vindran en 

endavant. Un canvi de dinàmica que de ben segur els donarà moral i força. 
 

Menció a part, és el conjunt infantil del C.E. Torres 

de Segre que segueix intractable i que ha comptat 

amb un ple de victòries situant-lo al capdavant de 

la classificació de la 2ª Divisió Infantil del Grup 9.  

Amb un partit menys encara per jugar, l’equip 

torressenc es pot situar líder empatat de punts 

amb el FS Solsona, el que serà un duel intens fins 

al final. L’equip, també compta a les seves files 

amb el màxim golejador del campionat fins al 

moment, en Guillem Companys Molins que ha 

marcat 30 gols en 12 partits disputats, una mitjana 

de 2,5 gols per encontre. Uns números molt bons 

que juntament amb d’altres jugadors i el treball en equip, dibuixen la clau d’aquest bon inici de campionat. 

 

REUNIÓ AMB EL VOLUNTARIAT DE LA IX VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA 
 

Dimarts 21 de febrer, dies abans de  la celebració de la 

Volta al Pantà d’Utxesa ‘Fruites Font’, s’ha fet la 

important reunió amb el voluntariat disposat a 

col·laborar en l’organització d’aquest esdeveniment 

esportiu de referència que es celebra a Utxesa cada any. 

L’objectiu de la convocatòria pretén informar de primera 

mà sobre l’estructura de la cursa així com garantir una 

organització el més ordenada possible i estar a l’altura 

de les anteriors edicions d’aquesta cursa. 
 

De la mà d’en Joan Companys -regidor d’esports de 

l’Ajuntament de Torres de Segre-, i d’una part dels 

membres de l’organització de la Volta, s’han explicat les 

novetats principals de l’edició d’enguany d’entre les 

quals destaquen la incorporació d’una caminada com 

modalitat de participació, els aspectes més importants 

pel que fa a l’organització i s’han assignat també les 

diferents tasques entre totes les persones disponibles 

amb el propòsit de cobrir les zones de pàrquing, 

d’avituallament o entrega de dorsals i samarretes.  

 

ES
P

O
R

TS
 

 

La convocatòria ha servit, entre altres coses, per determinar els diferents 

punts a cobrir pel voluntariat al llarg de tot el recorregut 

L’equip infantil celebrant una victòria a casa 
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PRESENTACIÓ OFICIAL DE LA IX VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA ‘FRUITES FONT’ A LA DIPUTACIÓ 
 

El tret de sortida oficial de la Volta al Pantà 

d’Utxesa ‘Fruites Font’, ha estat l’endemà 

dimecres 22 de febrer coincidint amb la 

roda de Premsa que s’ha dut a terme a la 

sala acreditada de la Diputació de Lleida. 

Una posada en escena de la cursa atlètica 

davant una representació de premsa escrita 

i digital de les comarques lleidatanes. 

En la presentació, en Joan Companys  

(regidor d’Esports i Noves Tecnologies de 

l’Ajuntament de Torres de Segre) i altres 

representants dels consistoris 

organitzadors i organitzadors de la prova, 

han exposat als presents i han donat a 

conèixer el contingut d’una gran proposta 

esportiva, enmig de la natura amb l’atletisme i la vessant familiar com a eixos principals. S’ha aprofitat 

l’avinentesa per explicar les novetats més rellevants per aquest any, destacant la primera caminada popular 

i la gran acceptació que aquesta ha tingut en quan a inscripcions i també l’agraïment a tothom que fa possible 

que es pugui fer aquesta iniciativa esportiva, des de col·laboradors fins a voluntariat. 

L’endemà, els principals diaris de Lleida i les xarxes socials especialitzades, han fet ressò d’aquesta 

presentació, destacant amb molt bons comentaris, l’evolució d’aquesta prova atlètica referent a Ponent que 

manté l’èxit nou anys després de la seva creació. 

 

TORRES ENERGIA COL·LABORADOR DE LES CURSES INFANTILS DE LA VOLTA AL PANTÀ 
 

 

 

Una edició més, l’empresa comercialitzadora Torres 

Energia ha esdevingut la patrocinadora principal de 

les curses infantils de la IX Volta al Pantà d’Utxesa 

‘Fruites Font’, posant el nom a les diferents proves en 

les quals han participat els i les 150 esportistes més 

joves que s’hi ha inscrit. 

El patrocini de l’empresa de llum municipal enguany 

ha estat a través de les samarretes, que han estat 

dissenyades amb les tonalitats protagonistes d’aquest 

any, i les medalles de finalista, que s’han donat a tots 

els nens i nenes que han participat en la prova atlètica. 

D’esquerra a dreta: Robert Ibars (representant Club Atlètic Aitona), Aleix Duaigües (regidor 

d’esports de Sarroca), Eloi Bergós (Diputat), Joan Companys (regidor d’esports de Torres 

de Segre) i Xavi Thai (CEO de XT Sport Events). 
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EL TORRESSENC IVAN COMBES ENTRENA AMB EL PRIMER EQUIP DEL LLEIDA ESPORTIU 
 

El jugador torressenc de 19 anys, Iván Combes Vidal, que actualment 

juga al Juvenil A Nacional del Lleida Esportiu, ha estat cridat a iniciar 

entrenaments amb el Primer Equip del Lleida, a les instal·lacions de 

l’annex del Camp d’Esports, fruit de les seves bones actuacions amb 

l’equip base del conjunt blau. 
 

L’Iván Combes, que actualment 

està cursant el Grau Superior 

d'Animació socioesportiva a 

l’Episcopal, s’inicià jugant amb 

la pilota als peus ben d’hora ja 

que amb 4 anys va començar al 

Club Atlètic Futbol Sala de 

Torres de Segre.  

Dos anys més tard, va fer el salt 

a futbol camp, a l’Escola de 

Futbol Baix Segrià, fins a la 

categoria Benjamí. A partir 

d’aquella etapa fins a dia 

d’avui, ha anat jugant en les 

diferents categories del futbol base del Lleida Esportiu, passant per 

Primera Catalana, Preferent Nacional fins a Divisió d’Honor. 
 

Avui, convertit en un jugador talentós i amb esperit de sacrifici per 

l’equip, el futbolista de Torres ha tingut una d’aquelles oportunitats 

que no es poden desaprofitar, debutar entrenant amb el Primer Equip 

del Lleida Esportiu, sens dubte un pas important per arribar on ell es proposi, que no ha de ser altre que jugar 

el més amunt possible dins el futbol professional. Per aconseguir-ho, caldrà seguir treballant i esforçar-se 

diàriament tot esperant, esperem que en breu, el debut en partit oficial amb el Lleida Esportiu. 

Primer entrenament de l’Iván amb el Primer Equip 

Un dels primers partits de l’Iván (dreta) 

amb l’equip de futbol sala de Torres de Segre 

Jugant a les categories inferiors del Lleida 

Fotografia oficial del Juvenil A del Lleida Esportiu, amb el jugador torressenc a la fila de Baix (tercer per la dreta) 
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L’ÈLIA SERRA TORNA A DESTACAR EN LA PRIMERA FASE DE LA COPA CATALANA A OLOT 
 

La gimnasta de Torres de Segre, Èlia Serra Llobet segueix obtenint bons registres amb el Club Gimnàstic 

Lleida, en les diferents competicions a les quals participa, tan a títol individual com col·lectivament.  

No és el primer cop que la jove esportista torressenca és destacada en aquesta revista pel seu bon nivell dins 

la gimnàstica artística en diferents campionats catalans.  
 

En aquesta ocasió, ha estat el passat 

cap de setmana del 18 i 19 de febrer a 

la localitat d’Olot, en el marc de la 

Primera Fase de la Copa Catalana, on 

l’Èlia hi ha assistit juntament amb les 

seves companyes d’equip del Club 

Gimnàstic Lleida. El conjunt lleidatà hi 

ha participat amb un total de vint-i-

vuit gimnastes, obtenint dos segones 

posicions per equips i una segona i 

tercera posició individual.  

En categoria B4G, l’equip format per 

Èlia Serra, Elsa Hernando, Emma 

Escapa i Carlota Camps han aconseguit 

la segona posició per equips i, a més, 

la torressenca ha aconseguit també la 

tercera posició a nivell individual.  

L’altra segona posició per equips l’ha aconseguit Blau Cortés, Daniela Caballero, Mariona Bosch i Marta 

Bellmunt, en categoria B3P. En aquesta mateixa prova, Elna Muñoz, Nicole Romero, Ares Puig-gros i Carla 

Avilés han aconseguit la quarta posició, amb la qual cosa han completat una gran participació del club lleidatà 

en aquesta categoria. 

Els bons resultats a la competició de l’entitat lleidatana no són flor d’un dia, sinó que són el clar exemple del 

bon treball que s’està duent a terme des del Club, on els valors i la disciplina van de la mà del sacrifici i la 

constància, una combinació que porta a les joves esportistes a competir bé i, sobretot, a gaudir del que més 

els agrada. 

Des d’aquest espai, volem encoratjar a l’Èlia Serra a continuar treballant per assolir nous reptes i que 

segueixi amb la seva bona actitud que de ben segur la durà a aconseguir el que es proposi. 
 

 

 

 

 
 

 

L’Èlia Serra (primera per la dreta a la part inferior) al campionat d’Olot,  

amb les seves companyes d’equip i entrenadors (Marta Baró Serra i Edgar Manchón Martínez) 

Moment dels podis individuals i per equip, d’aquesta primera fase de la Copa Catalana celebrada a la capital de la comarca de la Garrotxa 
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FRONT COMÚ PER COMBATRE LES CANILLES SALVATGES DEL SEGRIÀ 
 

Els alcaldes de Torres de Segre i 

Alcarràs i l’alcaldessa de Soses, 

juntament amb el responsable 

del Consell Comarcal del Segrià i 

del CAAC d’Alcanó, i altres 

membres de plataformes 

animalistes i grups de rescats de 

la comarca, s’han reunit el dia 2 

de febrer per tal de fer un front 

comú contra els grups de gossos 

salvatges de la zona del Segrià 

sud.  

 Aquesta reunió de treball ha 

estat motivada, en un principi, per la urgència de trobar una solució a la problemàtica de les canilles salvatges 

que, durant el mes de gener, havien atacat una granja a Soses, produint la mort immediata de nou vedells i 

la defunció posterior d’altres, a causa de les ferides ocasionades. 
 

 

Durant la sessió de treball del dia 2, s’han determinat dues àrees d’actuació: 
 

1- Mètode d’urgència: Aquesta tasca representa la localització 

i captura immediata dels gossos salvatges, ja sigui 

mitjançant gàbies trampa, en primera instància, o amb dards 

sedans, si no hi ha més remei. Durant la reunió, s’ha fet 

palesa la dificultat de la captura, ja que les canilles salvatges 

són molt mòbils i desconfien de tota presència humana. 

Els que col·laboren més directament en aquesta tasca són 

els Agents rurals del Segrià, l’Ajuntament de Soses, la 

Protectora Amics del animals,  la protectora ‘Peludos Bajo 

Cinca’ i l’Isidre, l’agent rural d’Alcarràs. 
 

2- Mètode de prevenció: En aquesta labor, s’hi han de veure 

implicats, tant els ajuntaments afectats, com els Agents 

Rurals, diverses  protectores de la zona , la plataforma 

animalista i el CAAC en darrera instància, ja que s’ha de fer 

un front comú per tal de conscienciar als propietaris i 

propietàries de gossos de granges, torres o masies de la 

importància que té el ‘xipatge’, l’enregistrament de l’animal 

al cens, l’esterilització i el fet d’evitar la seva fugida, tant dels 

exemplars com de les seves cries. 
 

Per tot l’exposat, cada poble començarà a treballar per tal de proposar als propietaris d’aquests animals, un 

pla de treball amb el propòsit de millorar la seva situació i evitar així els grups de gossos salvatges. 

Tot i això, totes les part implicades en la reunió, s’han emplaçat a continuar treballant plegades per tal de 

solucionar el problema.  

 

AC
TU

AL
IT

AT
 

 

Els batlles dels municipis afectats amb altres representants per trobar solució a la problemàtica de les 

canilles salvatges que s’han detectat a la zona del Segrià sud 

Instal·lació de gàbies per a capturar els gossos salvatges 

Amb el microxip s’identifica la propietat de l’animal 
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XERRADA ‘EL CÀNCER I L’IMPACTE EN TOTES LES ESFERES DE LA PERSONA’ 
 

En motiu del Dia Mundial Contra el 

Càncer, el dia 4 de febrer, cada any des 

de l’Ajuntament s’organitza alguna 

activitat que pugui estar vinculada a 

aquesta malaltia que afecta a una part 

important de la societat. 

Enguany, ha estat el divendres 3 de 

febrer el dia escollit pel Consistori per 

dur a terme una xerrada a la Sala 

d’Actes de la Plaça Catalunya, per 

entendre millor quin impacte té i pot 

tenir el càncer dins la nostra vida. 
 

 

 

L’Anna Guiral -psicòloga d’Oncolliga Lleida-, ha estat l’encarregada d’aquest interessant col·loqui sota el títol 

‘El càncer i l’impacte en totes les esferes de la persona’. 
 

“Tot i que el diagnòstic d’aquets tipus de malalties és un esdeveniment que no es pot triar, la gestió de les 

emocions i com acompanyar a aquestes persones, és un procés d’afrontament actiu, ple de possibilitats”. 
 

 

Molts dels signes que ens desperta la paraula càncer també són aquells sentiments que apareixen en les 

persones que reben aquet diagnòstic. És important poder comptar amb eines i recursos d’afrontament per 

intentar pal·liar el primer impacte i també anar apareixent en nosaltres. A més a més, serà imprescindible ser 

tractats com únics, tenir en compte els valors i principis de cada persona i rebre suport emocional. A 

continuació, no oblidar-nos d’intentar aprendre a com acompanyar a les persones que pateixen aquesta 

malaltia i com a cuidadors, saber diferenciar entre ‘cuidar i cuidar-se’. Finalment, conèixer quines son les 

fases i tasques de dol, en els casos més extrems, i també com acompanyar-lo. 
 

Enguany, amb la lema ‘Per unes cures més justes’, la campanya pretén conscienciar de la manca d’equitat 

en l’accés a l’atenció oncològica arreu del món. Malgrat que en els darreres anys s’han produït molts avanços 

en els àmbits de la prevenció, el diagnòstic i el tractament del càncer, moltes de les persones afectades tenen 

dificultats per rebre una atenció adequada, en funció de factors com el lloc de residència i la renda. Cal per 

tant, lluitar contra aquestes desigualtats i aconseguir que totes les persones puguin fer front a la malaltia en 

les mateixes condicions. 
 

En síntesi, una proposta molt 

encertada, oberta a tothom i que ha 

tingut una bon acollida, aconseguint 

mostrar d’una manera planera, el 

procés que tota persona necessita 

per enfrontar-se a aquesta malaltia i  

l’acompanyament essencial per 

aconseguir guanyar-la. 

Aprofitem per agrair la presència 

dels i les assistents, així com la 

donació de la fruita per part de 

Fruites Font, que ha servit d’obsequi 

a les integrants d’Oncolliga Lleida. 

La xerrada ha acollit un bon nombre de persones com a públic que s’ha interessat per la temàtica 

Membres d’Oncolliga Lleida i de l’Ajuntament, organitzadors d’aquesta encertada xerrada 
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MISSA I DINAR DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES EN HONOR A ‘SANTA ÀGATA’ 
 

El passat dissabte 4 de febrer, l’Associació de Dones ‘Santa Àgata’ han celebrat una missa i un dinar en honor 

a la festivitat de la seva patrona. 

La cerimònia, que ha estat oficiada per mossèn Casildo, s’ha realitzat a les 11:00 hores i ha reunit un bon 

nombre de veïnes. Al finalitzar, membres de l’actual Junta i les sòcies que hi han assistit, han cantat plegades 

l’himne dedicat a la patrona de l’associació, que fou una jove, morta a Catània (Itàlia) com a màrtir durant 

els primers temps del cristianisme i va ser venerada com a Santa pels cristians i cristianes, des d’aleshores. 
 

 

A partir de les 14:00 hores de la tarda, un total de 107 associades han participat del tradicional dinar que 

acompanya aquesta celebració tan significativa per l’entitat, al pavelló poliesportiu amb un bon menú 

preparat pel Restaurant Celler del Segre. 

Un dinar que ha estat marcat per la bona sintonia entre les assistents i que ha esdevingut una tarda força 

entretinguda, entre altres, gràcies al sorteig de 3 regals, que les afortunades han pogut gaudir i a la sessió de 

ball i d’animació a càrrec de l’artista Albert Castell que, amb la seva alegria i bon humor, ha aconseguit fer 

ballar i cantar a la gran majoria.  

 

L’Associació de Dones ‘Santa Àgata’, en nom de les membres de la Junta, vol aprofitar aquest espai per 

agrair a totes les persones que han col·laborat en aquesta magnífica jornada representativa de les dones 

del municipi, aportant diferents obsequis, així com a totes les sòcies que han participat d’aquesta diada, 

posant de relleu la bona salut i predisposició de l’associació torressenca. 

Fotografia de conjunt al finalitzar la missa celebrada en honor a la patrona de l’Associació de Dones, ‘Santa Àgata’ 

Membres de la Junta i sòcies de l’Associació, juntament amb l’artista que ha amenitzat un bon dinar que ha destacat per la bona sintonia 
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FRANCESC TORREGUITART, HOMENATGE A UNA VIDA LABORAL 
 

El dia 4 de febrer, el Gremi d’Instal·ladors de Lleida, ha celebrat la Festa de la 

Candelera -patrona dels electricistes-. Durant aquesta trobada, s’han entregat 

les plaques de reconeixement a la trajectòria laboral dels socis del gremi que 

s’havien jubilat durant els dos darrers anys, ja que durant aquest període no 

s’havia pogut organitzar aquesta celebració a causa de l’aparició de la Covid-

19 i les posteriors restriccions. 

De les 7 persones homenatjades, una ha estat en Francesc Torreguitart Sisó, 

veí de Torres de Segre. 

Aquest reconeixement, ha tingut lloc en el decurs d’un dinar, on els associats 

han pogut estar acompanyats dels familiars més propers i on el senyor Joan 

Fornés -president del gremi-, ha fet entrega d’una placa de reconeixement a 

cada professional jubilat. 
 

El Francesc o el ‘Paquito’, tal com el coneix gairebé tothom, es va treure el 

títol d’electricista quan tenia 21 anys. Al cap de poc temps, també va obtenir 

la certificació que l’habilitava com a llauner i tècnic en calefacció. 

Va entrar al gremi d’Instal·ladors quan tenia 28 anys i no se n’ha mogut fins 

arribar a la seva jubilació. Això representa 40 anys d’associacionisme gremial.  

 

ELS PAÏSOS DEL MÓN ARRIBEN A LA LLAR D’INFANTS CARRASSUMADA 
 

A la Llar d’Infants Carrassumada, des de fa uns dies, s’estan treballant diferents països del món, en funció de 

l’època de l’any i vinculat a algun element propi d’actualitat. En aquest sentit, s’han fet un seguit de propostes 

innovadores i educatives, continuant amb la dinàmica de treball vivencial que el centre educatiu planteja 

des de fa temps amb el seu alumnat. 
 

 A primers de mes, s’han donat per acabades les 

activitats relacionades amb el país de Finlàndia que 

les monitores havien endegat dies abans. Durant tres 

setmanes, diverses propostes lligades a la ubicació, la 

cultura, els paisatges, l’alimentació, les festes 

tradicionals, la vestimenta, el clima i els trets més 

característics i rellevants d’aquest país del nord 

d’Europa. Per tal de cloure-ho d’una forma més 

dinàmica i propera a la realitat, s’ha representat un 

iglú dins l’escola, tota una experiència per als menuts. 

“Per mi ha estat un 

homenatge molt bonic, en 

el que m’ha acompanyat la 

meva família i la meva neta, 

la petita Lluna. Un acte que 

m’ha permès retrobar-me 

amb antics companys”. 

Paquito Torreguitart 
Fotografia amb els set homenatjats a la seva llarga trajectòria professional dins el gremi 

Mostrant orgullós la placa a la Lluna 

Un ren de cartró i un iglú amb material proper per conèixer Finlàndia  
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 Seguidament, s’ha treballat un nou país: Mèxic i, 

aprofitant la celebració del carnestoltes, mestres i 

alumnes s’han disfressat amb la indumentària pròpia. 

Entre altres activitats, els i les infants han pogut 

conèixer coses del país sud-americà, com ara alguns 

dels seus aliments típics. En aquest cas, l’alumnat ha 

pogut fer de cuiners i cuineres tot preparant 

‘guacamole’ -una recepta tradicional d’aquest indret-.  

Un cop llest, han pogut provar el resultat, sucant-lo 

amb pa. Tot una vivència ben gustosa!. 

 

LES PROTECTORES RECULLEN LES DONACIONS DELS AMANTS DELS ANIMALS DE TORRES 
 

La protectora de Seròs, els amics dels animals del 

Segrià i la protectora de la Lydia Argilés, ja tenen 

els diferents productes que la gent de Torres de 

Segre va lliurar al Grup de Rescat local per tal que 

els hi fes arribar. Menjar de gos i de gat, sorra 

higiènica, pinso, lleixiu i altres productes com ara 

corretges o peces de roba de protecció contra el 

fred, van ser els articles que moltes persones del 

municipi, de manera voluntària, van dur el dia 15 

de gener. Aquell dia, com avançament, es va 

celebrar la festivitat de Sant Antoni Abat i també 

fou el dia de la benedicció dels animals de 

companyia on, les persones que van voler, van 

poder fer-se una fotografia al costat de les seves 

estimades mascotes, en un ‘photocall’ que el Grup 

de Rescat local va organitzar. 

Tot i això, el temps de la recollida d’aquest 

material es va allargar unes setmanes més, per tal 

de donar opció a tothom que no hagués pogut 

anar-hi aquell dia, però tingués la voluntat de fer 

aquest gest de col·laboració, pogués posar el seu granet de sorra a aquesta noble causa. 

En cas de necessitat, totes tres protectores esmentades al principi, col·laboren amb el grup local per tal de 

trobar una nova llar als gossos que es troben abandonats al nostre 

poble, que no tenen propietari o propietària i no es poden dur al 

CAAC d’Alcanó. 

Dues d’aquestes entitats, participaran també en la ‘Caminada 

amb gossos per la floració’, prevista pel diumenge 5 de març. 

Aquell dia, trauran alguns animals per a que puguin passejar pels 

camps florits, i muntaran les seves paradetes a l’ermita de 

Carrassumada per tal que, qui vulgui, pugui comprar algun objecte 

i contribuir al bon funcionament de les seves instal·lacions. 

 
 

Els productes donats han arribat a les instal·lacions de les protectores 

Recordem que tothom que aquell dia vulgui ‘apadrinar’ un gos, pot enviar un correu electrònic a: 

peludosbc@gmail.com 
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APOL·LÒNIES 2023 
 

El passat dissabte dia 11 de febrer, ha estat la data escollida per a celebrar la festa de ‘les Apol·lònies 2023’ 

al pavelló poliesportiu. 

Una bonica diada que s’ha iniciat amb el tradicional ‘passa-carrers’ de les protagonistes per anunciar la seva 

festa al veïnat. Més tard, s’han fet les sessions fotogràfiques individuals, en parella i en gran grup. 
 

A les vuit del vespre, ha arribat el moment més esperat del dia, amb l’obertura de les portes del pavelló al 

nombrós públic present que no s’ha volgut perdre la festa. Mitja hora després, quan tothom ja ha estat 

assegut i a lloc, s’ha donat inici la celebració amb l’habitual baixada d’escales amb la presentació de les 

diferents parelles a càrrec de l’Aina Companys i el Pau Florensa.  

A continuació, s’han fet els dos balls entre les 

apol·lònies i les seves parelles (un vals i un pas doble), 

per donar lloc al ball amb els pares i les mares, sens 

dubte, un dels moments més emotius i sensibles de la 

nit. Tot plegat, amenitzat musicalment pel Grup 43. 

Després de ballar, les Apol·lònies han regalat un 

obsequi a les seves respectives mares i, tot seguit, s’ha 

iniciat la sessió de ball per a tot el públic present. 
 

A la mitja part del ball, hi ha hagut un bingo amb diversos premis dels comerços locals col·laboradors i s’ha 

repartit el sopar als i les assistents, en concret entrepans de pernil amb opcions veganes i vegetarianes. 
 

S’ha finalitzat la vetllada, amb les actuacions de DJ. Tommy seguit de Marçal Ventura i Aisaak Romero que 

han amenitzat la Festa fins ben entrada la matinada.  

En síntesi, una bonica celebració tradicional que omple d’emoció i d’orgull als familiars propers dels i les 

protagonistes que els representa una experiència vital inesborrable. En aquest sentit, cal destacar també, el 

paper dels pares i mares han ajudat intensament en la preparació i han estat darrere la barra tota la nit. 
 

·

Ainhoa Alentà - Unai Franch Joana Prunera - Aleix Prunera Anna Ramírez - Pol Filella 

Laura Setó - Max Vizcaya Nadia Giné - Pau Bercero Ivonne Prunera - Ruben Bobillo 

Ona Miró - Marc Solé Queralt Pérez - Marc Quílez Lluna Mimbrera - Joan Font 

Laia Domènech - Cesc Teixidó Lluba Zolota - Iker Mimbrera  



 
 

 
25 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE FEBRER – Març 2023 

REUNIONS INFORMATIVES SOBRE LA ‘TROFO’ I EL CARNAVAL 
 

Durant el mes de febrer, han tingut lloc les reunions 

informatives sobre la ‘Trofo’ -una trobada que es 

farà a Torres de Segre d’Escoltes Catalans, al mes de 

març-, i sobre la celebració del carnaval. 
 

Per una banda, la trobada per parlar sobre 

l’organització de la ‘Trofo’, organitzada per 

l’Agrupament Escolta Turribus, ha estat per a 

buscar voluntaris i voluntàries per aquest 

esdeveniment d’Escoltes Catalans que es celebrarà 

al municipi els dies 18 i 19 de març. En aquest sentit, 

si algú està interessat o interessada en col·laborar 

per aquest dia, que es posi en contacte amb el CAU. 
 

Per un altre costat, la JAEC ha fet una convocatòria 

per fer una reunió de Carnaval amb el propòsit 

d’inscriure els diferents grups de peu i/o de 

carrosses, interessats en participar a la gran rua del 

dissabte 4 de març. S’ha aprofitat també per 

informar als presents sobre el programa d’aquest 

dia i les propostes pensades així com per deixar 

caure alguna sorpresa que hi ha reservada. 

 

TORRES LAN PARTY 2023 
 

Els dies  17, 18 i 19 de febrer ha tingut lloc una nova 

edició de la ‘Lan Party’, una festa on els aficionats i 

les aficionades als videojocs i a les noves tecnologies 

en general, es troben per a realitzar diferents 

tornejos i per compartir contingut digital que ells i 

elles consideren que pot ser d'interès per a la resta 

de participants.  

La trobada, que ha comptat amb la participació 

d’una trentena de persones, ha estar organitzada per 

la JAEC, amb la col·laboració de l’Ajuntament i de 

Torres Energia. 

Una jornada intensiva de cap de setmana, en la que 

els usuaris i les usuàries han pogut trobat tots els 

al·licients i comoditats gràcies, en bona part, a la tasca dels membres de la Junta de l’associació de joves local 

que han estat tres dies fent torns de barra i preparant esmorzars, dinars i sopars pels participants. 
 

Enguany, els tornejos que s’han fet han estat: LOL, TFT i TM i, a part de les competicions digitals, també s’han 

realitzat diferents activitats per desconnectar de les pantalles com ara un concurs de puzle, llançament 

d'avions de paper i llançament de disc dur. 

Per cloure l’edició d’aquest any, el darrer dia, hi ha hagut una xocolatada popular -a càrrec de Torres Energia- 

i l'entrega de premis, tant dels tornejos efectuats com dels jocs organitzats. 

 

A la reunió de Carnaval, hi han assistit representants de cada carrossa o grup  

Membres de Turribus donant a conèixer la celebració a Torres de la ‘Trofo’ 

La tecnologia i el bon ambient han estat protagonistes a la jornada 
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CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG A TORRES DE SEGRE 
 

La donació de sang és una activitat 

imprescindible i necessària que la ciutadania 

pot fer per afavorir el funcionament del 

sistema sanitari i l’atenció als pacients dels 

hospitals. 

Un cop més, els torressencs i les torressenques 

han col·laborat en la campanya de donació de 

sang, al consultori mèdic del nostre municipi, 

el dilluns 27 de febrer.   

Una trentena, han estat les persones donants 

que s’han decidit a donar sang, en un acte 

solidari i altruista, considerat com el major 

acte de bondat entre els éssers humans.  
 

 

 

LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE NO S’ATURA DURANT EL MES DE FEBRER 
 

Serveixi una vegada més aquest apartat 

per donar a conèixer l’impacte de la 

violència de gènere en els darrers dies, 

amb l’únic propòsit de posar-ho en alerta 

i rebutjar enèrgicament aquest tipus de 

violència i qualsevol altre dels quals 

malauradament conviuen entre la nostra 

societat. 

La darrera actualització de dades es 

correspon amb la confirmació del cas per 

violència masclista d’una dona de 47 anys 

de Baiona (Pontevedra, Galícia). La 

víctima era advocada i treballava com a 

funcionària al Ministeri d’Hisenda. Residia 

amb els dos fills, menors d’edat, al barri de 

Percibilleira de la mateixa població. La 

seva ex parella l’ha assassinat i ha fugit 

fins a Ourense, on s’ha entregat a la 

comissaria de la Policia Nacional. 
 

 

La Delegació del Govern contra la Violència de 

Gènere ha confirmat que aquesta, és la vuitena 

víctima de aquest any 2023, i la que fa 1.190 des 

del 2003 (l’any que es començà a comptabilitzar). 

El nombre de nens orfes com a conseqüència 

d’aquests assassinats s’eleva a 13 des de 

començament d’any i a 390 des de 2003. 
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TEMPS DE FEBRER: CONTRAST TÈRMIC CONTINU AMB VALORS A DESTACAR 
 

El mes de febrer que deixem enrere pot estar ben 

orgullós d’haver fet gal·la de molts tòpics i dites que 

se l’hi assignen des de sempre, sobretot en quan al 

temps propi. 

En línies generals, el febrer ha estat un mes rabiós poc 

de fiar, amb un temps canviant i un contrast tèrmic 

exageradament marcat entre el dia i la nit i matinada. 

Els valors registrats a mig mes fregant els vint graus 

desentonen amb els registres negatius de fins a 

menys quatre graus i les fortes gelades viscudes en 

moltes de les jornades nocturnes, acumulant més de 

deu dies temperatures sota zero. 

Segons els experts, després d’un gener 

meteorològicament ‘tranquil’, les batzegades de 

febrer acostumen a portar glopades d’aire fred 

destacables, com ha estat el cas d’enguany, amb 

nevades pròximes a cotes baixes que no han arribat a 

casa nostra però sí l’aire gèlid i la baixa sensació 

tèrmica dels últims dies. Unes baixes temperatures 

que, entre altres conseqüències, han fet endarrerir la 

floració dels arbres fruiters al nostre terme. 

A nivell general, els registres obtinguts en quan a la 

mitjana de temperatures han estat d’una màxima de 13,3 graus (gairebé quatre més de l’anterior període) 

que indiquen l’aproximació a la nova estació i d’una mitjana mínima de 0,9 graus. 

Un altre aspecte a ressaltar d’aquests vint-i-vuit dies, és l’escassetat de precipitació registrada, una 

tendència habitual que es ve anunciant des de fa mesos i que encén l’alarma en vermell a tot el territori. En 

aquest sentit, l’estació de Carrassumada tan sols ha recollit 22.5 mm de precipitació, concentrats en només 

dos dies de pluja. Un valor 5.3 punts inferior al mes de gener. 
 

 

 

 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA «FEBRER 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 

01/02/23 11,9°C -2,5°C 0 mm 12/02/23 12,6°C -2,2°C 0 mm 23/02/23 13,7°C 5,7°C 6 mm 

02/02/23 12,5°C -2,1°C 0 mm 13/02/23 13,5°C -1,8°C 0 mm 24/02/23 10,4°C 2,5°C 0 mm 

03/02/23 13,1°C -2,3°C 0.1 mm 14/02/23 15,0°C 0,3°C 0 mm 25/02/23 11,1°C 0,8°C 0.1 mm 

04/02/23 14,2°C -1,8°C 0 mm 15/02/23 14,5°C 1,1°C 0 mm 26/02/23 12,7°C 2,9°C 0 mm 

05/02/23 14,3°C 0,0°C 0 mm 16/02/23 14,6°C 2,0°C 0 mm 27/02/23 8,4°C -0,8°C 0 mm 

06/02/23 12,9°C -0,8°C 0 mm 17/02/23 16,9°C 3,8°C 0 mm 28/02/23 9,6°C 0,0°C 0 mm 

07/02/23 7,5°C 2,1°C 2 mm 18/02/23 17,9°C 0,1°C 0 mm     

08/02/23 11,5°C 3,4°C 13.5 mm 19/02/23 18,0°C 1,8°C 0 mm     
09/02/23 10,3°C 3,1°C 0.8 mm 20/02/23 19,9°C 3,8°C 0 mm     

10/02/23 9,2°C -1,0°C 0 mm 21/02/23 18,1°C 6,0°C 0 mm  

11/02/23 10,9°C -4,0°C 0 mm 22/02/23 18,2°C 6,0°C 0 mm 
 

 

Temperatura màxima mitjana (mes): 13,3°C                                           Temperatura mínima mitjana (mes): 0,9°C   
         
 

Total precipitació acumulada (mes): 22,5 mm 
 
 

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

 

 

Les gelades durant la nit i matinada han deixat estampes d’autèntic hivern 

Les baixes temperatures han endarrerit la floració dels arbres uns dies 
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“Faisà comú. Ocell vistós de la família dels faisans. És natiu del Caucas i Rússia i ha estat 

àmpliament introduït arreu com a carn de cacera. Aquest en concret, ha estat fotografiat 

als voltants de les ‘Sinogues’ i correspon a un mascle de la varietat Mongòlia. És pot 

observar en els nostres camps. El seu pes oscil·la entre els 900 grams (femella) i els 2 kg 

(mascle). De dimensions grans (60-200 cm), té el cos esvelt i els costats del cap generalment 

desproveïts de plomes i amb la pell d’un color vermell viu”. 

 
 

Característiques de la fotografia 
 

FOCAL: 215 

EXPO: 1/250 

ISO: 80 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES 



 
 

 
29 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE FEBRER – Març 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

750 ATLETES COMPLETEN UNA EXITOSA IX VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA ‘FRUITES FONT’ 
 

Èxit absolut i rècord de participació en una nova edició de la Volta al Pantà d’Utxesa, que ha estat 

protagonista de nou per la gran acceptació que ha tingut tan a nivell esportiu, com lúdic i social. 
 

La Volta al Pantà, ha celebrat el diumenge 26 de febrer la seva novena edició, enguany assolint la xifra més 

alta de participació: 750 esportistes. La prova ha registrat un ple absolut en les inscripcions i ha repartit els 

esportistes en quatre modalitats: 400 corredors a les curses de 10 km i 6’5 km, 150 a les proves infantils i 200 

a la caminada popular, la gran novetat d’aquesta edició. 

Les victòries han estat per a Juanma Fernández i Mayte Colmenarejo a la cursa de 10 km, i Jordi Camats i 

Laura Pallejà han guanyat a la prova de 6,5 km. Les dos competicions són puntuables per a la Lliga Ponent i 

la Volta ha mantingut el seu recorregut de perfil suau, adequat a tot tipus de participants. 
 

▪ A la cursa llarga, de 10 quilòmetres de recorregut, en categoria masculina Juanma 

Fernández (Finques Prats Runners) s’ha imposat amb un temps de 34:22, per davant dels 

registres dels seus companys de podi: Alexandre Tàssies (CE Linyola - Altan), segon amb 

36:31, i Cristian Català (Finques Prats), tercer amb 36:35.  

▪ En categoria femenina, Mayte Colmenarejo (Firehawk) ha vençut amb autoritat i ha aturat 

el crono a 41:31, seguida d’Elisa Lladós (Clos Pons Thai Runners), segona amb 42:28, i 

d’Anna Artal (Trotallunàtics), tercera amb 42:36. 

 
 

• Pel que fa a la prova curta, de 6,5 quilòmetres, el millor home ha estat Jordi Camats (Clos 

Pons Thai Runners) amb un temps de 23:30. Òscar Aran (Finques Prats Runners) ha arribat 

segon amb 24:04, i el tercer lloc del podi l’ha ocupat Pau Montané (Independent) amb un 

temps de 24:28.  

• En dones, ha guanyat Laura Pallejà (Runners Balaguer) amb un registre de 26:28, per davant 

de Karla Díaz (AA Xafatolls), segona amb 28:21, i de Maria Tiscar (Plabike), tercera amb la 

marca de 28:34. 
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10km 
10:00 

6,5km 
10:00 
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Els atletes de Torres de Segre més ràpids a la cursa llarga (10 km) han estat Christian Aranda amb 39:27 i 

Sandra Pérez amb 49:04. En la cursa curta (6’5 km), els millors temps han estat per Eduard Escolà amb 25:17 

i Ester Pau amb 32:49. 

 

Com cada any, també s’han celebrat les curses infantils, patrocinades per Torres Energia, dirigides a nens i 

nenes d’entre 3 i 12 anys amb recorreguts des dels 60 fins als 1.200 metres. La caminada popular, que s’ha 

completat per primera vegada amb un èxit de participació, ha recorregut els 6’5 km de la cursa curta. 

 

L’organització de la IX Volta al Pantà d’Utxesa, que compta amb la col·laboració conjunta dels ajuntaments 

de Torres de Segre, Aitona i Sarroca de Lleida, s’ha mostrat molt agraïda a l’alta participació d’atletes i a 

poder disputar aquesta cita atlètica una altra vegada de manera presencial.  
 

 

“Teníem moltes ganes de retrobar-nos un any més perquè la gent practiqués esport en un entorn únic 

com Utxesa a la vegada que promocionem el patrimoni natural lleidatà. Enguany, estem doblement 

satisfets perquè hem aconseguit el rècord de participació i gràcies a la incorporació de la caminada molta 

gent també s’ha animat a completar la Volta”. 

 -regidor d’Esports de l’Ajuntament de Torres de Segre- 

Quim Estadella 
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Un any més, l’organització 

ha decidit continuar donant 

suport solidari a Oncolliga 

Lleida i ha destinat un euro 

de cada inscripció a les 

curses a aquesta entitat 

sense ànim de lucre que 

treballa des de l’any 1997 

per ajudar en la lluita contra el càncer a les comarques lleidatanes. En total, s’han entregat 600 euros. 
 

A més dels premis habituals, hi ha hagut sortejos de diferents obsequis, avituallaments, assistència sanitària 

fixa al punt d’arribada, esmorzar per a participants, servei de bar, zona infantil, entre altres.  

Més d’un centenar de voluntaris i voluntàries han contribuït en l’èxit d’aquesta cursa, aportant la seva 

inigualable ajuda sense la qual no seria possible el seu desenvolupament. 

 

Algunes de les imatges que ens deixa la Volta... 

(podeu veure més fotografies de la jornada al perfil de Facebook i Instagram de la Volta al Pantà d’Utxesa. 

Gràcies Quim Estadella, Fernando Curcó, Josep Manel Prada i Joan Florensa 

 
Christian Aranda Cubeles 

La tradicional fotografia del voluntariat al finalitzar la novena Volta al Pantà d’Utxesa, amb les cares de satisfacció per a ver assolit amb èxit una nova edició 



 
 

 
32 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE FEBRER – Març 2023 

  

 
INSTAL·LACIÓ D’UN MIRALL A LA CRUÏLLA DEL COSTAT DEL RIU PER MILLORAR LA VISIBILITAT 

 

 

S’ha instal·lat un mirall circular 

convex d’ús exterior a la cruïlla 

entre el Passeig del Segre i el carrer 

11 de Setembre.  

Un element que permetrà als i les 

usuàries, controlar dues direccions 

(angle de 90º) de circulació de 

vehicles en aquest punt amb poca 

visibilitat. 

Fabricada amb una estructura de 

polipropilè de color vermell, amb 

una junta de PVC i subjectada en 

un suport d’acer galvanitzat, 

aquesta senyal vertical ajudarà a incrementar la seguretat del trànsit dins el municipi. Una col·locació que ja 

s’està valorant fer-la extensiva a altres punts de la població que presenten visibilitat reduïda. 

 

TASQUES D’ESPORGA DE L’ARBRAT DEL COSTAT DEL PONT 
 

Aquests darrers dies s’ha estat duent a terme l’esporga dels arbres més grans que hi ha al costat del pont. 

Un arbrat força antic i de gran volum, coneguda amb el nom de mèlia comuna*, que necessita un 

manteniment acurat i important, doncs presenta una estructura més vulnerable a trencar-se a causa del gran 

pes que suporten les seves branques i els anys que tenen aquesta espècie en concret.  

L’actuació, com és habitual, s’ha hagut de fer amb l’ajuda d’una plataforma elevadora que ha permès treure 

un gran volum d’excedent de branca que s’ha anat retirant amb un remolc per deixar la via pública en 

condicions i apta pel trànsit de vehicles i vianants. 

 
 

*La mèlia o el metziner és un arbre originari de la Xina central i occidental i nord de l'Índia, tot i que s’ha estès per 

tota la Mediterrània. De 6 a 10 metres d’alçada, el tronc recte posseeix una escorça grisenca, amb la capa 

arrodonida, ramificació abundant i fusta fràgil. S'usa molt com a ornamental en parcs i passejos, per la bellesa de 

les seves flors i el seu fullatge, i ofereix una ombra de densitat mitjana. Estudis experimentals i clínics demostren 

que té propietats medicinals tot i que les fruites són verinoses per als humans si es mengen en grans quantitats. 
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Senyal vertical instal·lada en l’esmentat punt del costat del Passeig del Segre  
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REPARACIÓ DE PAVIMENT MALMÈS A DIVERSOS CARRERS I CAMINS DEL POBLE 
 

Membres de la brigada municipal, seguint amb tasques de manteniment de carrers i camins, han anat tapant 

amb aglomerat en fred diversos trams de paviment malmès al poble i al camí de Ponts de Ribes. Una solució 

provisional que permet resoldre ràpidament les imperfeccions del paviment més pronunciades per garantir 

la seguretat dels vehicles que hi transiten. 

A més d’aquestes tasques, també s’ha hagut d’arreglar un forat de grans dimensions que s’ha detectat al 

límit del nostre terme amb el de Sudanell. Concretament, s’ha procedit a arreglar un tub de formigó de reg 

malmès a causa dels pas continu de vehicles pesants i que podia suposar un cert perill d’accident. 

 

PREPARATIUS PER LA ‘LAN PARTY’ 2023 
 

Dos dies abans de l’esdeveniment celebrat a mig mes de febrer, s’han realitzar tots els preparatius necessaris 

per a poder desenvolupar una nova edició de la ‘Lan party’ de Torres de Segre.  

En aquest cas, apart del muntatge de taules i cadires que han acollit als i les participants amb els seus equips 

informàtics, també s’ha hagut de realitzar una instal·lació elèctrica especial per a suportar la connexió de 

tots els aparells durant els dies que ha durat aquest esdeveniment, que ha obligat a suspendre i posposar la 

majoria d’activitats esportives que es fan al pavelló habitualment. 

La col·locació o muntatge de la barra per oferir servei de bar, de l’equip de so així com de l’arc de Torres 

Energia, col·laborador de la ‘Lan’, han estat d’altres tasques fetes per garantir-ne l’èxit un any més. 

Alguns dels punts reparats per resoldre els forats més pronunciats. A la dreta, l’actuació feta al límit de terme amb Sudanell  

Els preparatius i l’espai ampli que ofereix el pavelló ha suposat a l’usuari i usuària poder gaudir d’una bona edició de la Lan Party  
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PINTURA I SENYALITZACIÓ DE CARRERS 
 

Durant tot el mes, s’han estat duent a terme diverses tasques dirigides en punts conflictius del nostre poble 

per millorar-ne l’accessibilitat, la seguretat viària i del veïnat i intentar evitar els excessos de velocitat en 

alguns indrets del nostre municipi. 

✓ POSAR EL SENYAL DE PROHIBIT EL PAS EXCEPTE VEÏNS AL CARRER PONENT 
 

El carrer Ponent ha passat a ser de sentit únic per la circulació de vehicles. 

Aquest tram de la població, ha deixat de ser de doble sentit per poder reduir el volum de trànsit que passa 

per aquesta via estreta i de poca visibilitat, amb l’objectiu final d’augmentar la seguretat en aquest punt de 

la vila.  

L’actuació també forma part del nou Pla Local de Seguretat Viària que s’està aplicant des de fa uns mesos. 

A partir d’ara, només hi podran circular de pujada (del carrer Molí cap al carrer Vinyes de Baix) les famílies 

residents al carrer Ponent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
✓ PINTAR DE GROC EL PERÍMETRE ON HI HAVIEN ELS CONTENIDORS I LES VORERES AL CARRER BARRI NOU  

 

Després de reubicar l’illa de contenidors del carrer Barri Nou, aquests dies s’ha pintat amb color groc l’espai 

que ocupava anteriorment.  

A més a més, s’ha aprofitat també per pintar la part inferior de les voreres, amb el propòsit tot plegat d’evitar 

estacionaments en aquest punt de la població força estret. 

Imatge de l’actuació finalitzada amb les senyalitzacions, en groc, de prohibit estacionar vehicles  

El carrer Ponent ha estat el primer en aplicar-se aquesta mesura de seguretat viària,  
que està prevista aplicar-se en d’altres espais similars  
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✓ ALTRES REPARACIONS I COL·LOCACIÓ DE NOU SENYAL 
 

A part de les descrites anteriorment, 

l’equip de la brigada ha hagut de reparar 

uns senyals que estaven trencats, 

segurament per l’impacte d’algun vehicle.  

Un d’ells per exemple, és el que correspon 

al pas de vianants situada al carrer Antoni 

Gaudí, a ‘Les Casetes’, que ha necessitat 

la col·locació de nou amb la base de 

formigó i la substitució del suport. 

També s’ha instal·lat un senyal 

d’obligatorietat de pas al carrer Mossèn 

Xavier Batiste que obliga als vehicles a 

circular en sentit dret, en aquesta 

bifurcació propera a la Plaça Catalunya. 

 

ACTUACIONS A LA PLAÇA CATALUNYA I ALS LABAVOS DE LA SALA D’ACTES I BIBLIOTECA 
 

S’han realitzat també unes feines de 

manteniment a la Plaça Catalunya i 

l’edifici polivalent del mateix espai que 

resultaven del tot necessàries per 

garantir la seguretat i unes bones 

condicions als usuaris i usuàries d’aquest 

indret concorregut de la nostra vila. 
 

La reparació d’unes rajoles de la Plaça 

que estaven deteriorades, fruit del pas 

del temps i el propi desgast de les 

mateixes, ha estat una actuació 

prioritària per garantir un passeig segur 

en aquest punt. La col·locació d’unes 

noves rajoles del mateix model ha 

completat la feina amb un bon resultat. 
 

A més a més, s’ha aprofitat per efectuar 

unes feines de reparació i manteniment, 

a les dependències de l’edifici polivalent 

del mateix indret.  

En concret, s’han canviat les aixetes 

dels serveis situats al replà entre la Sala 

d’Actes i la Biblioteca municipal, que 

presentaven pèrdues constants i no 

funcionaven correctament, tot posant-

ne unes que ofereixen més pressió i un 

sistema de tancament automàtic per 

evitar malbaratament d’aigua.  

Reparació i col·locació de nova senyalització vertical per garantir una correcte circulació 

Les noves aixetes instal·lades als serveis de l’edifici polivalent de la Plaça Catalunya 

Retirada de l’enrajolat malmès i substitució per un de nou 
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PREPARATIUS PER LA IX VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA 
 

Dies abans de la celebració d’aquest esdeveniment 

esportiu, la brigada municipal ha estat efectuant una 

sèrie d’actuacions i preparatius, sobretot, en la zona 

propera a l’edifici de ‘La Fusteria’ així com pels seus 

voltants, punt de màxima confluència de la gent.  
 

D’entre altres feines destaquem: 

▪ Desplaçar fins a Utxesa bona part del material 

necessari pel dia de la prova. 
 

▪ Segar les vores del camí que comprèn el recorregut de 

la cursa així com les diferents zones assignades com a 

lloc d’aparcament dels vehicles dels participants, 

col·laboradors i visitants en general. En aquest darrer 

cas, també s’han senyalitzat tots els pàrquings per 

ordenar la gran quantitat de cotxes que agrupa 

l’esdeveniment. 
 

▪ Muntar la barra de la zona per coure i recollir 

l’esmorzar dels participants. 
 

▪ Instal·lar un escenari d’entrega de premis, de 6 per 6 

metres. Talment com en l’anterior edició, una 

empresa especialitzada s’ha encarregat del seu 

muntatge adequant-lo a les normes de seguretat.  
 

▪ Col·locar uns quadres de llums provisionals, a la zona 

de sortida i arribada de la Volta, per a cobrir les 

necessitats dels diferents espais (zona infantil, bar, 

megafonia i sistema de so...). 
 

▪ A més a més, el dissabte anterior a la Volta, una part 

del voluntariat inscrit s’ha desplaçat fins a Utxesa per 

a donar un cop de mà en la confecció de les bosses 

dels corredors i de les corredores mentre els 

membres de l’organització dels tres pobles han estat 

treballant, sense descans, en tot el muntatge de la 

infraestructura per deixar-ho, tot llest per a l’endemà. 
 

▪ Preparació dels premis i dels obsequis, a la zona de 

podi central. 
 

▪ Finalment, arribat el dia de la cursa, un cop aquesta ha 

finalitzat i després d’una bona jornada matinal i d’unes 

intenses hores d’activitat esportiva, ha arribat el 

moment de tornar a posar ordre, recollir-ho tot i 

deixar l’indret tal com es trobava al principi, una tasca 

també necessària i rellevant que ens deixa amb el 

convenciment de l’èxit de l’activitat i del 

reconeixement a moltes hores d’esforç i dedicació. 
Imatge d’alguns dels preparatius abans de la prova atlètica 
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RECTA FINAL A LES OBRES DEL NOU CENTRE CÍVIC 
 

L’obra municipal més destacada de Torres de Segre, la del Centre Cívic, continua avançant en la seva recta 

final. Les últimes setmanes han servit per instal·lar tots els tancaments d’alumini (tant les finestres com les 

portes exteriors), destacant sobretot la col·locació a l’accés principal del carrer Vall. Durant el febrer també 

s’ha acabat de posar tota la rajola de terra a les dues plantes de l’edifici. 

En els pròxims dies es preveu instal·lar el parquet a la sala del gimnàs i finalitzar altres detalls a l’espai de la 

nova biblioteca. Per últim, tal com s’ha informat en anteriors números de la revista, restarien tasques menors 

com la instal·lació de les portes interiors i la pintura als sostres i parets. 

 
 

 

 

 
 

Entrada principal recuperant els antics esgraons d’accés La nova Sala d’Actes, amb el terra i els tancaments col·locats 

Els tancaments d’alumini de la façana i de l’interior gairebé s’han completat i ja llueixen al nou equipament 
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CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE DE FUTBOL  (Equip Amateur) 
 

 

Jornada 16 (04-02-2023)  
 
 

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

C.E. TORRES 1 - 2 ALFÉS C.E. ‘A’ 
 

 Jornada 17 (12-02-2023)  

PINYANA FC ‘A’ 0 - 0 C.E. TORRES 

 Jornada 18 (25-02-2023)  

C.E. TORRES 1 - 2 LINYOLA CF ‘B’ 

 Jornada 19 (04-03-2023)  

MIRALCAMP CF  -  C.E. TORRES 

 Jornada 20 (11-03-2023)  
 

C.E. TORRES -  CERVERA C.D. ‘B’ 
 
 
 

Golejadors   Proper partit – Jornada 19 
   

  
 
 

MIRALCAMP CF C.E. TORRES 

04/03/2023  16:00H  municipal Miralcamp 
 

 
 
 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Amateur) 
 
 

 

Jornada 12 (04-02-2023)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Catalana – Grup 9 Lleida) 

AT. SEU URGELL 7 - 2 C.E. FS TORRES  

 Jornada 13 (12-02-2023)  

C.E. FS TORRES 7 - 2 CFS ALCARRÀS 
 

Jornada 14 (25-02-2023)  

C.E. FS TORRES 5 - 1 CFS AGRAMUNT 

 Jornada 15 (04-03-2023)  

C.E. FS TORRES  -  EFS CERVERA ‘A’ 
 
 

Golejadors  Proper partit – Jornada 15 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 C.E. TORRES FS EFS CERVERA ‘A’ 

 04/03/2023       12:00H     pavelló Torres de Segre 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

Proper partit – Jornada 15 

 
 

 

 

MARISTES C.E. ‘B’ C.E.TORRES INFANTIL 
 

   05/03/2023      09:00H     pavelló Torres de Segre 
 

 
 

 

Destaquem.. .  
 

 

 

Un punt dels darrers 9 possibles, continua marcant la dinàmica negativa de l’equip amateur de 

futbol camp que es situa 12è a la taula del Grup 21 de Lleida de la 4a Divisió Catalana. 
 

 

L’equip sènior i el cadet de futbol sala, amb dues victòries en els darrers partits, fan un sal a la 

classificació, deixant ambdós conjunts el darrer lloc de la taula i escalant fins al novè lloc de 2ª 

Divisió Catalana – Grup 9 Lleida i 2ª Divisió Cadet – Grup 9 Lleida, respectivament. 

 
 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Cadet)  

 
 

Jornada 12 (04-02-2023)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Cadet – Grup 9 Lleida) 

C.E.T. CADET 6 - 1  ALMACELLES ‘B’  

 Jornada 13 (11-02-2023)  

ANGLESOLA CFS 9 - 4  C.E.T. CADET 

 Jornada 14 (26-01-2023)  

C.E.T. CADET 2 - 1  PB SOLSONA ‘B’ 

 Jornada 15 (04-03-2023)  

C.E.T. CADET  -   ALCOLETGE ‘B’ 
 
 

 

 

Golejadors 

 

Proper partit – Jornada 15 

  

 
 

 
 
 

 

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

 

   04/03/2023      10:00H     pavelló Torres de Segre 
 
 
 

 
 

 

 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Infantil) 

 

 

Jornada 12 (04-02-2023) 

  

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

C.E.T. INFANTIL 8 - 1  ALMACELLES ‘B’ 

 

 
 

Jornada 13 (11-02-2023) 

  

C.E.T. INFANTIL 4 - 2  ANGLESOLA ‘A’ 
 

Jornada 14 (25-02-2023) 

 

C.E.T. INFANTIL 5 - 5 FC SERÒS ‘A’ 
 

Jornada 15 (05-03-2023) 

 

MARISTES CE ‘B’ -  C.E.T. INFANTIL 
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Tot i que la Sandra no és una persona del nostre poble, hi 

està molt vinculada. Molts dels cadells abandonats i 

trobats pel Grup de Rescat de Torres, ella els ha acollit a la 

seva protectora. També ho ha fet amb altres gossos dels 

que no s’han trobat propietaris i, pel motiu que sigui, s’ha 

cregut convenient no traslladar-los a la canera d’Alcanó, 

amb la que l’Ajuntament té signat un contracte. 

Per això, i per altres motius, hem cregut convenient que la 

Sandra sigui la protagonista de l’espai ‘l’entrevista’ 

d’aquesta edició del Pregoner. Esperem que gaudiu de la 

lectura i de la descoberta de la gran labor que fa.  
 

 

 

D’on va sortir la idea de fundar una protectora? 

Des de petita, jo ja deia que volia ser veterinària i que 

volia viure enmig del camp envoltada d’animals i de 

nens. No era la meva intenció fer una protectora, 

simplement volia tenir una mena de casa d’acollida. 

Quan me’n vaig donar compte, ja se’ns havia anat de 

les mans. El 14 de juliol de l’any 2014, ja teníem la 

protectora. 
 

Va ser complicat? Com van ser els inicis? 

Va ser i és complicat sí, ja que vas a fer una labor 

social i tot són problemes. Necessites plànols, tenir un 

nucli zoològic, una base econòmica per fer les obres. 

Sort que hem anat fent-ho a poc a poc. La primera 

tanca que vam ficar la vam comprar de segona mà a 

un granger de la vora.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu ets la teva pròpia professora, la teva experiència la 

vas adquirint treballant, no hi ha ningú que t’ensenyi. 

A part d’això, i com en totes les altres feines, tens una 

família, has de criar als teus fills. Jo vaig passar de tenir 

una vida més o menys endreçada, a donar la vida pels 

peluts de la protectora. 
 

Quina és la vostra feina? 

Primer que tot, recollir els animals abandonats a la via 

pública, portar-los al veterinari, mirar si porten el 

microxip per saber si tenen propietari,  buscar-los una 

família, tenir-los al refugi i cuidar-los, netejar els seus 

espais, alimentar-los i donar-los molt de ‘carinyo’. 

Mirem de conèixer els animals per tal de buscar-los-hi 

una família adient perquè siguin feliços. 
 

El  vostre nom és ‘Amigos peludos del Bajo Cinca’ 

o protectora d’animals de Seròs? 

Nosaltres vàrem començar com ‘Amigos peludos del 

Bajo Cinca’, perquè la nostra primera intenció era 

tenir uns terrenys a Fraga, subvencionats per 

l’Ajuntament, però aquest no estava ni està per la 

labor. Aleshores, vam utilitzar un solar que tenia el 

meu marit a Seròs i allí vam començar. A l’estar a 

Catalunya, vam haver de fer una ‘societat catalana’ i 

va sorgir l’Associació d’animals de Seròs. 

Així que tenim el nom de les dues associacions, la 

catalana i l’aragonesa, una té refugi i l’altra no. 

 

 

EN
TR

EV
IS
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“Vaig passar de tenir una vida més o menys endreçada,  
a donar la vida pels peluts de la protectora” 

 
 

 

 

Va néixer el 13 de gener de l’any 

1983 a Sudanell, per tant, té 40 anys. 

Filla d’en Jordi i de la Mª Carme. 

Té dues germanes, la Carla i la 

Clàudia.  

Està casada a Seròs amb el Josep Mª 

Fontané i té 4 fills: la Kènia, l’Eduard, 

l’Uriel i la Blau. També tenen un net 

que es diu Otger. 

La Sandra va estudiar agrònoms, és 

pagesa i les seves aficions són: 

l’atletisme, l’esquí, la cuina i seguir 

als seus fills quan juguen al futbol. 

 

 

 
 

 
 

- responsable de la protectora  

d’animals de Seròs.- 
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Quin és el vostre àmbit? 

Nosaltres agafem animals perduts del Baix Segrià, el 

Baix Cinca, tenim algun conveni amb algun 

Ajuntament de les Garrigues i el Pla d’Urgell perquè 

allí no tenen una canera comarcal. Tots els 

ajuntaments tenen l’obligació de tenir un conveni 

amb una protectora. 

També agafem animals de la canera d’Osca, perquè 

allí està permès el sacrifici i així els hi salvem la vida. 

No podem dir que no. 
 

A hores d’ara quants animals teniu? 

Actualment, tenim 53 animals i aquest és el nostre 

màxim per a que els gossos estiguin en les millors 

condicions.  

Al començament vam caure en l’error de voler salvar 

a tots els animals que ens portaven, i això va fer 

perillar la nostra continuïtat i, fins i tot, la nostra salut 

personal. 
 

Qui conforma el teu equip? 

La protectora no es pot permetre pagar cap nòmina, 

i això vol dir que totes les persones que m’ajuden ho 

fan de forma voluntària. 

A part de mi, hi ha la Lucia -una voluntària que va 

començar amb quinze anys i ja en té vint-i-tres-, és la 

meva mà dreta i porta el tema dels veterinaris i la 

facturació. La Marta és de Berga, la vaig conèixer 

arrel que ens va adoptar una gosseta, i només pot 

venir una vegada al mes. La Ilea fa tasques de neteja 

i moltes altres com canviar collars. També hi ha la 

Nadia, la Cinta i la Sara. 

 Tot són dones? Què passa amb els homes? 

No ho sé. Algun home també ens ha ajudat, com per 

exemple el Pere, un voluntari molt maco.  

Aquest, és un problema amb el que ens trobem quan 

marxen adoptats els gossets, estan acostumats a les 

dones i al no haver tingut contacte amb homes, els 

costa una mica d’adaptar-se. 

 

 Has hagut de denunciar molts casos de 

maltractaments? 

No he denunciat tots els casos que hauria d’haver 

denunciat. Crec que la justícia no és justa ja que la Llei 

no empara als animals. Imagina’t, la sentència per un 

maltractament animal amb resultat de mort, són 18 

mesos de presó, això vol dir que ja no hi arriben. 

Jo crec que la majoria de vegades no porta enlloc 

denunciar perquè, a més a més, com a protectora hem 

de contractar un advocat i un procurador i pagar 

aquestes despeses. Prefereixo agafar la cara del mal 

tractador, estant segura que ho és, i fer-ne difusió per 

les xarxes socials. 

A més a més, les autoritats tampoc vetllen per la 

protecció dels animals. 

 

Què creus que fa falta a la societat per a que es 

puguin evitar els maltractaments i els 

abandonaments? 

Necessitem la corresponsabilitat dels ciutadans en no 

mirar per una altra banda quan hi hagi un 

maltractament i també que les administracions facin 

complir la Llei del benestar animal. 
 

Tema colònies de gats, quina seria la millor 

manera d’erradicar-les? 

Nosaltres, de gats no en tenim perquè es necessiten 

unes altres tipus d’instal·lacions. Per aquest problema, 

s’està treballant amb el projecte CEP, captura i solta.  
Una voluntària fent tasques de neteja a les instal·lacions de la protectora 
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No és fàcil tampoc tot plegat ja que necessites algú 

que et capturi les femelles, esterilitzar-les i tornar-les 

a soltar. 

 

Treballes amb molts grups de voluntaris com el de 

Torres de Segre? Com valores la seva feina? 

Valoro molt positivament la feina del Grup de 

voluntàries de Torres. A més a més, en aquest grup hi 

ha dues regidores i això vol dir que l’Ajuntament de 

Torres de Segre hi està implicat. 

S’està treballant i s’està complint la Llei del benestar 

animal. Seria una meravella que hi hagués un grup 

com el vostre a cada municipi. 
 

Estàs treballant també en la recerca de les canilles 

salvatges oi? 

Aquest és un problema difícil de solucionar. Són 

gossos abandonats que han criat i no han tingut 

contacte amb els humans, tenen por a les persones i 

els seus instints de supervivència. Són difícils de 

capturar, però no impossible, això sí, fa falta mitjans. 

Hem de posar les nostres gàbies trampa que hem 

costejat nosaltres o, fins i tot, els voluntaris, càmeres 

de  trampegi, etc. 
 

Què en penses de la nova Llei? Creus que és 

positiu que hagin exclòs els gossos de caçadors? 

Aquesta Llei, no servirà per a res. Ara, ja en tenim una 

que diu que, tots els gossos han d’estar ‘xipats’, 

censats i que tota transacció d’un animal de 

companyia vagi acompanyada d’una esterilització i 

tot això, no s’està complint. Qui vetllarà, per exemple, 

perquè aquests animals no estiguin deu hores sols a 

casa? no podran fer-ho. 

I que els gossos dels caçadors en quedin exclosos..., 

no té ni cap ni peus. Què passa? que un ‘galgo’ no té 

els mateixos drets que un ‘chiguagua’ o què?. Si 

resulta que la majoria dels casos de maltractaments 

no es produeixen en llars, si no en granges, en torres 

o en mans d’alguns caçadors. 
 

Què és el que fa més falta a les protectores com 

la teva? Bàsicament, pinso, materials de neteja, 

material d’obra (blocs, formigó...). Nosaltres, evitem 

sempre de demanar diners, preferim  que ens donin 

el material, ens fa més il·lusió. 

El dia 5 de març a Torres farem una caminada 

canina en la qual les protectores més properes heu 

estat convidades. Aquesta activitat, com us podrà 

ajudar? 

Ens fa molta gràcia perquè és una oportunitat per a 

que els nostres gossos puguin sortir del refugi, 

passejar i conèixer noves famílies. Tothom que vulgui 

acollir un gos aquell dia per portar-lo a la caminada, 

nosaltres encantades. 

A Carrassumada tenim previst posar una paradeta per 

a que la gent pugui col·laborar tant amb nosaltres com 

amb els companys dels ‘Amics del Segrià’. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Sandra Oró Badia 

Dos dels fills de la Sandra, compartint bons moments amb els gossos 

“Una de les coses que valoro personalment és la 

sinceritat, la Sandra és un persona transparent, 

diu el que pensa tan si agrada com si no. És 

passional, posa el cor en les seves accions i això 

és nota. Ella, parla per boca d’aquells animals que 

no poden parlar, que no poden defensar-se. Crec, 

que si ells poguessin fer-ho, dirien exactament el 

que ella diu, el que ella opina. No hi ha millor 

defensa del que defensa allò que estima. Jo he 

vist a la Sandra com tracta als gossos i també he 

vist, com ells la miren a ella. L’amor és mutu i això 

és molt bonic”. 
Pepita Ruestes i Piñol  

       Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 
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         ANTIGUES BOTIGUES I NEGOCIS DE TORRES DE SEGRE -22ª PART- 
 

 

 

 

 

 

CARRER VALL  (segona part) 
 

 

 

Encetem avui la segon part d’una arteria fonamental del nostre estimat poble. El fet 

que sigui el pas continuador de l’entrada per la part del pont, l’afegit d’haver 

encabit durant molts anys l’Escola i la seva proximitat amb l’església i l’Ajuntament, 

ha fet que el carrer Vall, hagi estat i encara sigui un espai ple de vida i de moviment. 
 

En l’encapçalament de l’anterior edició 

d’aquesta secció de ‘El Pregoner’, vam incloure 

una fotografia antiga de l’any 1950 del carrer, on 

s’hi podien apreciar un operari posant les 

típiques llambordes del terra que encara avui es 

conserven i una bonica font al fons de la imatge, 

ubicada a l’alçada dels ‘quatre cantons’.  

En aquesta ocasió, us incloem una altra 

fotografia més antiga, on s’aprecia el carrer Vall, 

encara de terra, en el qual hi passegen dos veïns, 

un d’ell amb una mula que duu unes alforges. 

A més a més, us mostrem una altra imatge dels 

anys 50, on es veu el procés de la col·locació de 

les llambordes al terra i la realització de les 

voreres del mateix carrer però vist des de l’altra 

banda del mateix. Unes tasques que efectuaven 

membres de la brigada municipal d’aleshores. 
 

També volem donar rellevància al fet que 

l’Escola d’aquest carrer, ha sofert diversos 

canvis i ha estat testimoni també dels canvis que 

al llarg dels anys, ha sofert aquest indret. 

L’antic edifici escolar, ha contemplat també 

diferents esdeveniments de caire lúdic que al 

tenir bars propers són del més normal, i altres 

més tristos i recordats com per exemple 

l’emotiu enterrament d’en Josep Prim -un xicot 

de Torres de Segre, jugador de l’equip de futbol 

del poble, que va morir molt jove mentre jugava 

un partit. El succés va suposar un fort impacte a 

la vila i els seus companys van voler portar el seu 

fèretre al coll, des de l’església fins al cementiri 

vell, acompanyats de molts veïns i veïnes que 

van voler dir-li l’últim adeu. 

espai d’història local 
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En aquesta segona part del reportatge sobre el carrer 

Vall, ens centrarem en dos negocis diferents que es van 

establir als baixos de la casa amb el número 23 d’aquest 

punt de la població.  

La imatge adjunta mostra l’estat actual de l’habitatge 

protagonista del relat en la qual s’hi pot apreciar la gran 

porta de ferro que feia d’entrada al negoci.   

Dos nous establiments antics que ara detallem. 
 

 

LA FRUITERIA I VERDURERIA DEL SISCO I EL GASPAR                   (carrer Vall, 23)   
 

Fa aproximadament uns trenta anys, és a dir cap a 

l’any 1990, als baixos de l’edifici de ‘Cal Vianya’, on 

abans hi havia hagut un taller de vehicles de la 

família, el Francesc Beà i el Gaspar Filella, que 

treballaven en societat, hi van muntar una fruiteria- 

verdureria. De fet, ja tenien dues verdureries més a 

Lleida, una al carrer Alcalde Costa i l’altra al carrer 

Hostal de la Bordeta.  

A la part davantera de l’esmentada casa, que donava 

al carrer Creu, hi tancaven un camió que els servia 

per a fer el transport dels productes. 

En aquest establiment, hi va estar com a 

dependenta la Salomé Ruestes. La fruita que hi 

despatxaven era tota de la província de Lleida i, una 

vegada a la setmana, anaven a comprar a la 

cooperativa de Cambrils. Era allí on hi carregaven les 

carxofes, l’enciam, les cols... en fi, gairebé tota la 

verdura que despatxaven.  

Els divendres, anaven a Mercabarna i hi carregaven 

els plàtans, els pebrots o les albergínies, entre altres, 

en definitiva tot el que no trobaven a Lleida. 
 

Gaspar Filella: “La botiga de Torres de Segre, no va 

durar gaire, potser un parell d’anys. Quan vam tancar 

la verdureria de Torres i les de Lleida, vaig agafar un 

supermercat ‘Spar’, al carrer Pius XII”. 
 

Francesc Beà: “A la botiga de Torres no hi estava massa. 

El Gaspar i jo sempre treballàvem junts. Anàvem amb el 

camió a comprar. De vegades que ell tenia feina amb el camió, 

subministrava productes de Lleida a la botiga de Torres amb 

el meu cotxe. Com que la botiga la teníem tancada els 

dissabtes per la tarda i els diumenges, molts caps de setmana 

feia el viatge a l’inrevés, m’emportava gènere de Torres a 

Lleida per a posar-lo a la càmera. La verdureria del poble la 

vam tancar perquè la Salomé es casà, havíem de buscar una 

altra persona i molt rentable tampoc no era”. 

En Gaspar Filella, de viatge 

Un dinar d’amics, amb el camió d’en Gaspar Filella al fons 

Anys 60. La Paqui Fuster i el seu fill, Joanet Forcat. Al fons, es veuen les 

caixes de fruita del magatzem de transport del Jaume Llopis i una part 

del carrer anterior a tots els comerços i l'establiment bancari actual 
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PRIMERA BOTIGA DE “TOT A CENT”            (carrer Vall, 23)   
 

 

La Inmaculada Jiménez Delgado, va venir a viure a Torres de Segre 

l’any 1985, quan es va casar amb el Pedro Rodríguez Delgado.  Va 

estar treballant a l’empresa General de Confiteria, d’on va plegar 

degut a problemes de salut amb la seva esquena. 

Entre els anys 1998 - 1999, els diners que li van donar del ‘finiquito’, 

els va invertir en obrir una botiga de ‘Tot a cent’, llogant el local de la 

casa amb el número 23 on, anteriorment, hi havia hagut la verdureria. 
   

La Inma va condicionar el local, arreglant el terra i el sostre, posant 

estanteries i un mostrador de vidre. Al lateral, hi havia una petita 

estança on hi guardava els productes que anava posant a la venta. 
 

Sota el títol ‘Tot a cent’, la botiga oferia una gran varietat de 

productes que anaven des de material escolar, de neteja, d’higiene 

personal..., fins a altres articles específics i de temporada com 

disfresses per carnaval, rams de flors artificials per Tots Sants o petards per Sant Joan. 

La majoria de productes es podien comprar per cent pessetes, fent honor al nom de la botiga, fins i tot es 

podien comprar articles més econòmics. Per altra banda, també hi havia altres productes més exclusius que 

podien trobar-se a un preu més elevat, com per exemple unes jardineres que podrien costar 300 pessetes. 
 

Inmaculada Jiménez Delgado:  

“La botiga la vaig portar sempre sola, tret d’una temporada en que vaig haver de parar un altre cop, 

novament per culpa dels problemes que tenia a la meva esquena. Durant aquesta temporada, la cosina del 

Pedro, la Josefa Rodríguez Calé, va venir a ajudar-me. A la botiga, hi havia una persiana que feia de porta i 

que pesava molt, aquest factor va acabar d’empitjorar el meu estat de salut. Per aquest motiu, vaig haver 

de tancar la botiga l’any 2000”.  
 

L’establiment va estar tancat amb tot els productes dintre durant un any, fins que aproximadament l’any 

2001, va ser traspassat, juntament amb tot el seu contingut a la Susanna Borràs que va regentar la botiga 

durant uns quants anys fins que la va acabar tancant, aproximadament, l’any 2011-12. Des de llavors fins a 

dia d’avui, l’espai que acollí aquest negocis ha estat buit. 

 
 

ins aquí el relat d’aquest mes, en forma de 

segona entrega d’un seguit d’articles sobre el 

carrer Vall, un indret que donarà molt de sí a 

causa de la gran vida comercial que ha tingut. 

Desitgem que espereu amb impaciència i curiositat tot 

el que queda encara per explicar, que és molt, d’aquest 

espai del municipi. 

En la propera edició doncs 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).  
 

 

 

Informació i fotografies: Inmaculada Jiménez, Gaspar Filella, Francesc Beà i Joanet Forcat. 

 
 

 

Recuperem la història de Torres de Segre! 

F 

La Inmaculada Jiménez  
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Ajuntament Torres de Segre 

“Febrer vingué glaçat. Ja feia temps que la gent es 

queixava de la manca de fred i de pluja. Per fi, ha 

arribat el fred que toca a l'hivern.  

Els fruiters han descansat i la floració d'ametllers 

s'ha alentit. Millor així que córrer molt i caure a 

l'abril. El temps mana, com deien els vells... 

Febrer, és un temps de trànsit al bon temps: les 

tardes són assolellades i dona bo d'escalfar-se als 

solans. Dura poc, però reconforta l'esperit.  

Aviat el paisatge es vestirà de flors blanques, 

rosa... i els colors pintaran per tot arreu. Ens 

visitaran urbanites i la vida es farà menys solitària. 

Febrer, sol ser temps de carnaval, encara que a 

Torres també ho retardem. El carnaval, és un crit 

d'evasió quan l'hivern ja cansa. És la nostra cultura 

pagana, ancestral i genuïna. Acaba el carnaval i 

comença la Quaresma, com si ens volguessin dirigir 

cap a un món més auster i disciplinat. És la tradició 

religiosa a la nostra cultura. Durant la dictadura el 

temps de la Quaresma era ‘sagrat’ i el carnaval 

estava prohibit (això molts joves no ho saben). 

Estem ja a un any de la guerra d'Ucraïna i no veiem 

més que odi i destrucció per tot arreu. És curiós 

com les coses més doloroses comencen al març i 

sovint es queden ja per sempre. 

Febrer ja ha passat i ara ens espera la primavera. 

Els ametllers comencen a florir i la vida exterior es 

farà cada dia més necessària.  

Febrer és un esclat de rauxa, d'un hivern que ja 

s'acaba”. 
 

Quim Estadella 

 


