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Fotografia Joan Companys Cabau 
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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 
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Dilluns a dissabtes feiners Dilluns a divendres feiners 

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

9:10     11:30    12:30 
14:00     20:00 

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

7:15    19:00    
21:00 

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

12:30       
15:15 

18:00      19:25 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 
 
 

Finalitza el mes de setembre, un període marcat per la 

tendència habitual de descens de temperatura malgrat 

les jornades de sol i bon temps que hem pogut gaudir. 

La pluja, la bonança tèrmica i la baixada progressiva del 

mercuri han donat la benvinguda a la tardor, 

caracteritzada per ser una estació humida on els dies es 

van escurçant i les nits s’allarguen. 

Setembre, és un mes de retorn per tradició, tal com 

marca el títol d’aquesta edició de la revista. Deixem 

enrere l’estiu per reprendre totes aquelles activitats 

que ens són habituals i que formen part de la nostra 

valuosa rutina diària. Per damunt de totes, el retorn a 

l’escola sol ser, sens dubte, la notícia més destacada. 

Una tornada que segueix marcada per l’evolució de la 

Covid-19 però que sembla més controlada i segura 

respecte l’any passat. Veurem que passa. 

També són notícia la celebració de la Diada Nacional de 

Catalunya, actes culturals diversos que tornen a brollar 

després de les restriccions més exigents, l’inici de la 

pretemporada i de la competició dels equips esportius 

locals amb el campionat d’Espanya al camp de Tir, la 

visita al nostre poble dels guanyadors i guanyadores de 

la campanya ‘Compra i descobreix Catalunya’ i tot un 

seguit d’actuacions importants que s’han fet i iniciat al 

municipi i que ben aviat veuran la llum.  

La veu al nostre veïnat recull el testimoni sobre aquest 

retorn a la dinàmica habitual pròpia del setembre, amb 

l’escola, el teletreball i l’obertura de la Llar de Jubilats 

com a temes principals. 

En aquesta edició de la revista, l’entrevista es dedica a 

la directora de l’Escola Carrassumada, l’Alícia Roca, que 

ens explica tant els trets significatius de la gestió del 

centre educatiu com els aspectes més personals de la 

seva trajectòria. 

L’apartat del ‘Sabies que...’ ofereix una nova entrega 

dels antics comerços i establiments de Torres de Segre, 

en aquesta ocasió, la primera part del carrer Major. 
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CULTURA 
Aplec, Assemblea i obres Ermita; Els infants de Torres gaudeixen del teatre;  
Els nens i les nenes del Casal visiten la Biblioteca municipal; Portes obertes 

ensenyament musical; Recorregut del pubillatge per diferents indrets; 
Diada Nacional de Catalunya a Torres de Segre; Catalunya ve de lluny; 

Torres present a l’homenatge centenari del naufragi a Butsènit.  

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Actualització de l’oferta d’activitats d’educació Mediambiental;  

Projecte Biovalor, viatge als Països Baixos; Reparació tasques fusta;  
Cessió de tres poltres dels cavalls de la Camarga a l’INS de Mollerussa. 

ESPORTS 

Campionat Espanya F-Class 200 al camp de tir; Inici temporada caça;  
Inici dels entrenaments de futbol sala i del campionat de futbol camp; 

Entrenaments de l’equip femení de l’AEM Nacional al municipal;  
Activitats esportives curs 2021 -2022; Tot apunt pel 2n Paintball a Torres. 

ACTUALITAT 
L’impacte de la Covid-19 a Torres de Segre i principals actuacions; 

Programa detecció precoç càncer de mama; Campanya donació de sang; 
Catalunya visita Torres; Pobles del Baix Segrià junts davant les 

conseqüències de la Covid; Acte suport al President Carles Puigdemont; 
Inici curs Associació Dones; Grup de rescat setembre; Setembre a la 

Residència; La violència de gènere segueix; El temps de setembre. 

LA VEU DELS NOSTRES VEÏNS I VEÏNES 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada) 

 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA  
Torres de Segre inicia l’execució del Pla Local de Seguretat Viària 

 

ACTUACIONS 
 

L’ENTREVISTA   
Alícia Roca i Ramírez -Directora Escola Carrassumada- 

SABIES QUE 
Les antigues botigues de Torres de Segre -6ª part- Carrer Major (1) 

Text i fotografia de Quim Estadella 
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APLEC, ASSEMBLEA I OBRES DE MILLORA A L’ERMITA DE CARRASSUMADA 
 

Com cada primer diumenge del mes de setembre, la capella de l’Ermita 

de Carrassumada ha acollit l’Aplec de tardor.  

Aquesta, ha estat la primera celebració religiosa que mossèn Casildo hi 

ha dut a terme des de la seva arribada al nostre poble i també ha estat 

un dia en què les persones assistents han pogut contemplar les obres de 

millora que els Amics de la Mare de Déu de Carrassumada han anat fent 

al petit temple. Entre altres, s’han reparat i pintat gran part de les parets 

de la capella i de la sagristia i s’ha col·locat una placa en homenatge a 

mossèn Xavier Batiste, justament a la paret lateral de la boca de l’altar.  
 

Durant la tarda del mateix dia, també ha tingut lloc l’Assemblea Anual 

pels socis i sòcies de L’Ermita, que l’any passat no es va poder celebrar 

a causa de la pandèmia de la Covid-19. En aquesta reunió, s’ha informat als presents d’un seguit de qüestions 

que es resumeixen a continuació: 
 
 

 Activitats previstes per la 

temporada 2021/22: 

✓ Obertura durant el temps de 

Floració 

✓ Festa de les Noces d’Or 

✓ Aplec de Maig 

✓ Missa de primers de Setembre 

✓ Festa del ‘Mai Més’ 

✓ Anem a buscar el Tió de Nadal  
 

 

 Accions de millora realitzades: 

✓ Instal·lació de papereres de 

fusta i adequació dels jocs 

infantils, per part de 

l’Ajuntament. 

✓ Neteja dels xiprers de 

l’esplanada. 

✓ Poda important a causa de les 

rames trencades per la nevada 

de gener i neteja del sotabosc per tal d’evitar possibles incendis i sanejar la zona de pins. 

✓ Arreglar electró-vàlvules i manòmetres per tal de millorar el reg dels arbres. 

✓ Reparació de la paret de la capella. 
 

 

 Donar els comptes del 2020 i 2021. La Junta ha exposat i explicat el balanç econòmic. 
 

 

 Propostes de futur per als pròxims 3 anys: 

✓ Arrebossar i recobrir els forats de les dues parets altes de l’interior del pati i desmuntar les teulades 

de l’interior d’aquest. 

✓ Netejar el pati i construir nous lavabos. 

 

CU
LT

U
R

A 

 

La placa commemorativa a Mossèn Xavier 

Batiste col·locada prop de l’altar. 

Imatges d’algunes de les diferents actuacions efectuades a l’Ermita de Carrassumada,  

on s’hi pot observar l’abans i el després de l’acció de millora realitzada 



 
 

 
2 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE SETEMBRE – Octubre 2021 

✓ Revisar les bigues del menjador i de la capella. 

✓ Recuperar l’antiga pujada per a vianants. 

✓ Instal·lar una barana de fusta a la baixada de cotxes. 

✓ Fer un camí per a vianants, amb un mirador per la serra, sota l’actual, i enllaçar-lo amb el de baixada. 

✓ Aprofitar el mur alt existent per dur a terme alguna pràctica d’escalada, per al jovent més atrevit. 
 
 

 Informació general: 

Informar que si algú es vol fer soci de l’Associació o 

vol adquirir algun record de Carrassumada, es pot 

posar en contacte amb els membres de la Junta.  

Des de les pàgines del ‘Pregoner’ i, amb el vistiplau 

de la Junta, hem reflectit la totalitat dels temes 

tractats en l’esmentada Assemblea. Tot i ser punts 

detallats en el si d’una associació determinada, la 

poca afluència a la convocatòria i l’estima que 

genera l’Ermita de Carrassumda al nostre poble, fa 

que es consideri una informació d’interès general. 

 

ELS INFANTS DE TORRES DE SEGRE GAUDEIXEN DEL TEATRE 
 

 Tant els infants del Casal d'Estiu, com tots els 

nens i les nenes de 6 a 12 anys de Torres de 

Segre, que ho han desitjat, han pogut gaudir al 

màxim de la representació teatral que la 

companyia Josafat Teatre ha dut a terme al 

pavelló poliesportiu municipal, el passat 8 de 

setembre. L'espectacle ‘Virus? No, gràcies’, que 

combina la perspectiva divertida i didàctica 

alhora, narra la transformació d'en Micki, un nen 

una mica despistat i la Sra. Cartrons, una senyora 

estrafolària, gràcies als consells de l'Anna, una nena llesta i polida. Els personatges malvats de l'obra els 

encarnen el Virus, la son, el Poll i la Sra. Càries. Tots ells que han causat una gran sensació entre els infants. 

Al llarg d'aquesta actuació, on es barreja l'humor, l'estètica, la música i la coreografia, s’han anat donant un 

seguit de consells als infants que són del tot vàlids pel seu creixement i salut personal. A modus de petites 

dosis, conceptes tan importants com tenir cura de la neteja, dormir adequadament, protegir-se contra la 

Covid o preservar el planeta, els nens i les nenes del municipi han anat assolint aquests i altres valors, d'una 

manera divertida i, pel que sembla, s'ho han passat d’allò més bé. 

Així doncs, aquest dia s’ha fet a Torres de Segre l'estrena 

d'aquest espectacle. Una iniciativa que ha sorgit de  la 

regidora de cultura, actriu i directora alhora de la companyia 

de teatre, que ha decidit estrenar-la al nostre poble, de forma 

totalment gratuïta. 

Després de l'actuació, tots els infants que han volgut, han pujat 

a l'escenari per descobrir que hi ha al darrere de l'escenografia, 

tot allò que no es veu, però que és del tot necessari perquè tot 

espectacle sigui possible. L'experiència fou del tot positiva. 

Membres de la Junta dels Amics de la Mare de Déu de Carrassumada 

Els actors i les actrius de ‘Virus? No, gràcies’ actuant sobre l’escenari 

La interacció dels protagonistes amb el públic ha estat la 

dinàmica habitual d’aquesta divertida proposta teatral 
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ELS NENS I LES NENES DEL CASAL VISITEN LA BIBLIOTECA GUILLEM DE CERVERA 
 

El passat dia 10 de setembre, els nens i les 

nenes del Casal d’Estiu de Torres de Segre han 

visitat la Biblioteca ‘Guillem de Cervera’. Una 

visita que solia ser habitual a l’estiu i també 

durant el curs escolar, tant de l’alumnat de la 

Llar d’Infants com el de l’Escola Carrassumada 

però que s’havia aturat amb l’aparició de la 

Covid-19 i les corresponents restriccions 

imposades. 

Afortunadament, aquest estiu han pogut 

tornar-hi tot passant una estona força 

agradable amb les explicacions de la Josefina 

Cases, la bibliotecària, que els hi ha ensenyat 

els llibres més curiosos i explicat els contes més divertits. A part d’ensenyar-los-hi els llibres més delicats i 

nous de la Biblioteca, la Jose els ha explicat també el funcionament de la mateixa: com fer el carnet d’usuari, 

els serveis de préstec i diverses normes de comportament, entre altres. 

Com que eren una vintena de nens i nenes, s’han organitzat les visites en dos grups, els més petits fins als 8 

anys i els altres més grans. D’aquesta manera, s’ha 

complert amb l’aforament permès dins la instal·lació com 

a mesura sanitària. 

La majoria ja visiten la Biblioteca amb els seus pares o fins 

i tots sols, moltes tardes al sortir de l’escola. 

En acabar, els infants han regalat a la Biblioteca un cartell 

que ells mateixos havien pintat en record de la seva visita 

i la Jose els ha obsequiat amb un punt de llibre fabricat per 

ella mateixa i un bolígraf, gentilesa de l’Ajuntament. 

 

PORTES OBERTES A L’ENSENYAMENT MUSICAL 
 

El dijous 16 i divendres 17 de setembre, la Sala 

d’Actes de la Plaça Catalunya  ha encabit les 

jornades de portes obertes de l’Escola 

municipal de música. Allí, l’escola l’Intèrpret de 

Lleida, que és la que té un conveni  

d’ensenyament musical signat amb els pobles de 

Soses, Alcarràs i Torres de Segre, ha portat els 

professors que s’han encarregat de mostrar els 

instruments i donar la informació necessària. 

El primer dia, els més petits, han pogut gaudir d’una classe oberta d’iniciació musical i, el divendres, s’han 

ensenyat alguns dels instruments que es poden cursar a l’escola com ara la trompeta, la flauta travessera, 

el trombó, el piano o la guitarra. Uns dies més tard, a l’Escola Carrassumada també s’ha fet una classe de 

mostra adreçada a l’alumnat d’educació infantil.  

En totes aquestes jornades hi han pogut assistir tots els infants i joves que han volgut amb un cert interès 

musical. Tot plegat, un seguit d’accions que pretenen obrir l’Escola municipal de música als vilatans.  

Els nens i les nenes del Casal d’Estiu escoltant atentament les explicacions de la Jose 

Cartell que han fet l’alumnat i han regalat a la Biblioteca 
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EL PUBILLATGE PRESENT A TARRAGONA, ROSSELLÓ, ALMENAR, ALMACELLES, ALGUAIRE I OLOT 
 

Al llarg del mes de setembre, el pubillatge de Torres de Segre ha 

recorregut diferents indrets de les contrades catalanes, participant en 

actes diversos als quals ha estat convidat i representant, d’allò més bé, 

al nostre municipi. 
 

 La primera sortida ha estat a Tarragona, la tarda del passat dia 5 de 

setembre, on una representació del Pubillatge de Torres de Segre ha 

participat en l’acte tarragoní de renovació dels nous i de les noves 

representants tradicionals catalans per a la temporada  2021-22. 

Concretament, la Lourdes Castany Fernández -primera Damisel·la-, 

l’Eduard Copacel Filella -Fadrinet- i el Marcel Barberà Duaigües -Hereu caducat*-, d’igual manera que una 

representació del món del Pubillatge d’arreu de Catalunya, han donat suport amb la seva presència a la nova 

representació tarragonina. 

El lloc escollit per l’acte ha estat ben a prop del mar, 

concretament el ‘Tinglado 1’ del Moll de Costa. Allí, 

després de l’entrada dels representants, s’ha visionat un 

vídeo recopilatori del temps de mandat, paraules 

d’agraïment, obsequis i proclamació dels i les noves 

representants. No hi han faltat els balls tradicionals com 

la polca i la sardana. L’Anna Borges serà la nova Pubilla, 

l’Elena Pineda la Dama i l’Andreu Musté repeteix com a 

Hereu. La Pineda i la Martina d’onze i dotze anys, també 

s’han estrenat com a Pubilleta i Damisel·la. Tots i totes 

s’han mostrat en tot moment ben decidides a representar 

a la seva ciutat tant en els actes locals més típics, com la 

festivitat de Sant Magí o Santa Tecla, com a ser presents 

en les diferents trobades que es facin arreu de Catalunya. 

Degut a alguns compromisos personals i  que el mateix dia es celebrava un acte del Pubillatge a Rosselló, la 

resta del Pubillatge torressenc no ha pogut viatjar a Tarragona. Tot i això, la nostra petita delegació, 

acompanyada de familiars i de la regidora de Cultura de l’Ajuntament, ha fet un paper molt digne i notable 

enmig de tanta representació catalana. 
 

 Tal com hem dit, el Marc Torrelles -Hereu de Torres de 

Segre i de la Comarca del Segrià-, ha assistit el mateix dia 5 

de setembre a la trobada del pubillatge que es celebrava 

al municipi lleidatà de Rosselló. Allí, des de l’Ajuntament i 

coincidint amb la Festa Major de Sant Antolí, s’ha convidat 

al  pubillatge tant nacional com comarcal. Després d’una 

recepció a càrrec dels membres del Consistori i del 

pubillatge local, la comitiva ha participat d’una cercavila on 

també hi han estat presents els grallers i tabalers Jaume I 

els gegants de la vila, l’Antolí i la Pilareta. Després d’una 

processó, la celebració d’una missa en honor a Sant Antolí 

i una ballada de sardanes amb la reconeguda orquestra Montgrins, el pubillatge ha estat convidat a dinar per 

tal d’acabar una jornada festiva de la millor manera possible. 

La comitiva torressenca, amb la regidora de cultura, els membres 

del pubillatge local i els seus familiars 

Torres de Segre 

OLOT 

TARRAGON

A 

ALMENAR 
ALGUAIRE 

ROSSELLÓ ALMACELLES 

En Marc Torrelles junt amb d’altres representants comarcals 
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 El dia 18 de setembre, tot el pubillatge adult de 

Torres de Segre, ha assistit a la proclamació del 

pubillatge del municipi d’Almenar.  

El Marc, la Winona, l’Anna, la Núria i el Marcel, aquest 

darrer en qualitat de ‘caducat’. Ha estat una bonica 

jornada on els nostres representants han pogut 

participar d’un seguici, juntament amb el pubillatge 

d’Almenar que caducava, fins al pavelló poliesportiu, 

lloc on s’ha fet l’acte de proclamació. El seguici ha estat 

molt animat, precedit per una xaranga i passant per 

molts indrets del poble, entre ells la zona de les firetes. 

Recordem que a Almenar han celebrat en aquestes dates, la Fira del setembre. 
 

 Sense donar massa peu pel descans, la vila 

d’Almacelles ha estat el següent lloc d’encontre on 

membres del pubillatge torressenc han assistit. En 

aquest cas, de nou el Marc Torrelles  -Hereu de Torres 

de Segre 2019-21 i Hereu de la comarca del Segrià 

2021- i el Marcel Barberà -Hereu de Torres de Segre 

2018-19 i Hereu de la comarca del Segrià 2019-20-.  

Aquest cop, Almacelles ha convocat al pubillatge català 

a les 22:00 hores de la nit a la plaça de la Vila, tot i 

celebrar la festivitat de la Mercè per tal de fer el 

tradicional acte de proclamació del seu nou pubillatge. 
 

 El divendres 24 de setembre, el Marc ha participat 

en la proclamació del pubillatge d’Alguaire com a 

Hereu de la comarca del Segrià, ja que en aquest acte, 

només hi eren convidats els títols comarcals.   

El punt de trobada ha estat a l’Ajuntament del 

municipi, on s’ha fet la recepció del pregoner, que 

aquest any ha estat el Doctor Ferran Barbé.  

L’acte de proclamació del nou pubillatge ha tingut lloc 

a l’Esbart Bell-Camp.    

Alguaire ha celebrat la seva Festa Major de setembre, 

acabant la jornada amb un sopar popular.   
 

 Fins a les comarques gironines, en concret a Olot, 

ha viatjat el Marcel Barberà, per tal de ser present a la 

festa del barri de Sant Miquel, el diumenge dia 26 de 

setembre. Allí, ha tingut lloc l’acte de comiat i 

presentació dels nous representants, el ball dels 

Gegants de Sant Miquel, una ofrena floral a la capella 

del Sant i l’acte informal al Molí d’en Climent. Per 

acabar s’ha servit un refrigeri per a tots els assistents. 

 

El nostre pubillatge adult present a l’acte de proclamació d’Almenar 

El Marc i el Marcel, ambdós representants torressencs a Almacelles 

La Pubilla i la primera dama comarcal, Marina Cases (Alguaire), Itziar 

Abad (Rosselló)  i l’Hereu i el 1er cabaler del Segrià: Marc Torrelles (Torres 

de Segre) i Jordi Antonio Noria (Almacelles) 

*Nota: Quan parlem d’un/a representant que ja ha acabat la reva representació vigent, però continua duent el nom del seu poble arreu de Catalunya, 

en termes del món del pubillatge se l’anomena caducat o caducada. L’ús d’aquesta paraula no té un caràcter despectiu. 
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ACTE DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA A TORRES DE SEGRE 
 

Una celebració que no pot faltar en el calendari cultural i 

tradicional del nostre poble i d'arreu de Catalunya, és la 

commemoració de la Diada Nacional. Acte per cert, que ha 

estat força concorregut pels veïns i per les veïnes de Torres de 

Segre i que ha estat organitzat des de la regidoria de Cultura. 

Els actes de celebració d'aquest any, prenent model de l'any 

passat, han començat a les 11:00 hores del matí a la plaça dels 

Països Catalans amb un seguit de parlaments. La primera 

Damisel·la, Lourdes Castany, ha llegit unes paraules fent 

referència als fets històrics del dia. L’han precedit, les dames 

locals, Anna i Núria Roca i l'alcalde de Torres, en Joan Carles 

Miró que ha detallat la situació actual del nostre país 

esperonant a tothom a continuar treballant per l'obtenció de 

la República Catalana. 

L'ofrena de l'Ajuntament, en mans d'un representant de cada 

partit polític que conforma l’actual Consistori ha tancat 

l'homenatge de gairebé una vintena d'associacions i entitats 

locals que han dipositat un ram de flors a peus de la rèplica 

del monument a Rafael Casanova, com a mostra de 

reconeixement a tan insigne figura. Una ofrena que ja fa vint 

anys que es du a terme al nostre poble, davant d'un 

monument que va ser restaurant l'any passat. 

Recordem que en Rafael Casanova, gràcies a la seva lluita 

contra la caiguda de Barcelona en mans de les tropes de Felip 

V, s'ha convertit en el símbol del ciutadà contra la tirania i la 

defensa de l'autogovern i les institucions catalanes. 
 

Tot seguit s’ha cantat ‘El Cant dels Segadors’ i, tot just 

després, un concert a dues veus, la de l'Estela Cabrera i del 

Christian Mòdol, han fet gaudir als assistents amb cançons 

populars catalanes, sardanes i adaptacions al català. 

Tothom que ha volgut ha 

pogut entrar a la rotllana 

de les dues sardanes que 

s’han ballat a posteriori 

per tal de cloure un acte que ja és el segon que SE celebra sota l'amenaça 

de la Covid-19, i que ha disposat de totes les mesures sanitàries. 
 

La Diada de l'11 de Setembre és la festa nacional de Catalunya i es 

commemora anualment en record de la darrera defensa de Barcelona 

l'11 de setembre de 1714 per part dels últims vigatans que defenien al 

monarca Habsburg de la casa d'Àustria que respectava un model 

descentralitzat i prometia defensar les institucions locals davant les 

forces que suportaven la monarquia borbònica i un model d'estat 

centralitzat.  
 

 

 

 

OFRENA FLORAL AL MONUMENT 

1- AMPA Escola Carrassumada 

2- Amics de la Mare de Déu de Carrassumada  

3- Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’ 

4- Associació de Dones ‘Santa Àgata’  

5- Escola Sardanista de Torres de Segre 

6- Coral ‘La Lira’ 

7- Agrària Verge de Carrassumada  

8- Club Atlètic Bitlles  

9- Penya Barcelonista Torres de Segre 

10- Club de Tir Olímpic de Torres de Segre 

11- Club Esportiu de Pesca de Torres de Segre 

12- Club Esportiu Torres de Segre  

13- Consell Nacional per la República 

14- Esquerra Republicana  

15- Junts per Catalunya  

16- Ajuntament de Torres de Segre  

‘

’
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CATALUNYA VE DE LLUNY 
 

ls primers anys que celebràvem la Diada vàrem comentar l'origen de les quatre barres que figuren a la 

senyera. Segons la llegenda, provenen del personatge de Guifré el Pilós del segle IX, guerrer especialitzat a 

repoblar la Catalunya vella, del Ripollès i altres comarques, marcant la frontera entre les conques del riu 

Llobregat i el Segre, entre àrabs i cristians. D'aquest temps fins al 1714 els separen nou-cents anys, mentre que des 

del 1714 fins ara sols n'han passat tres-cents, per tant abans-d'ahir. 

D'una tan curta història, els catalans tenim el dret a saber tot el que va passar abans i després del 1714. Referent a 

Rafael de Casanovas, sabem que, quan des de dalt de la muralla enarborant la bandera de Santa Eulàlia, símbol de 

la ciutat, va ser ferit i conduït a l'hospital de la Mercè, on el visitaren perquè acceptés la rendició, mentrestant el seu 

cap perillava. Els seus amics varen creure que podia sortir de la ciutat fent-lo passar per mort amb un acte de 

defunció fals, ja que eren els únics que el control borbònic deixava sortir del setge. Fou conduït secretament a una 

masia que el seu sogre tenia a Sant Boi de Llobregat, i allí el seu fill el va guarir, tenint-lo amagat i salvant-lo de la 

repressió. Un cop rendida la ciutat, la seva situació era molt greu, oficialment era mort, però realment era viu, com 

s'arregla això? Va tenir una idea, recórrer a l'acció més noble de l'ésser humà, que és el perdó, aquest és com el 

somriure, que sempre afavoreix a les dues parts, al qui el rep i al qui l'atorga. L'únic que el podia perdonar era el rei, 

i a ell va recórrer. Donat que era advocat i sabia les lleis, va escriure una carta demanant perdó, i el rei no només el 

va perdonar, sinó que també el va autoritzar a tornar a viure oficialment i a tornar a exercir l'advocacia, a més a 

més li assignà una pensió vitalícia. 

Visqué vuitanta-tres anys i morí al llit. Però penseu que la cosa no acaba aquí, ara és quan comença la part més 

meritòria de la seva acció. Si la carta que va escriure al rei l'hagués escrit de forma particular, de ben segur que el 

rei l'hauria considerat egoista i tal vegada l'hauria empresonat, però NO, ell la va escriure en pla altruista, pensant 

en els mil-cent captius, empresonats a conseqüència de la rendició, exposant-li al rei arguments que el beneficiaven, 

com per exemple, que si mantenia retinguts als captius, a part del cost de manteniment que això suposava, 

contribuiria a augmentar l'odi, el rancor i el menyspreu a sa majestat, mentre que si decretava una amnistia que 

alliberés als detinguts, del treball de cadascun de les diverses especialitats, se'n derivaria una reactivació més ràpida 

del país. La diplomàcia que va utilitzar en la redacció d'aquesta carta, és la que fou prohibida pels més radicals del 

grup de la resistència, que ell havia proposat pactar una rendició condicionada, advertida ja per l'arxiduc Carles 

abans de marxar i deixar-los sols i abandonats a la seva sort. La lluita del setge va suposar l'enfrontament d'una 

formiga contra un lleó. 

Al mateix temps que es decretà l'amnistia i es va deixar tots els presos en llibertat, tots els que ho van voler sol·licitar 

se'ls assignà una pensió vitalícia, més tard els béns confiscats a perpetuïtat foren retornats als seus amos arran del 

tractat de Viena. 

Encara que els catalans en sortíssim mal parats del decret de Nova Planta, amb la pèrdua de les llibertats, hem de 

posar l'atenció en uns fets del nostre poble que parlen per si sols; en primer lloc, les dues primeres dècades del segle 

XVIII, foren calamitoses per la guerra d'un rei legítim i un altre pretendent, que feien la guerra sense mitjans de 

subministrament, passaven uns i ho arrasaven tot, passaven els altres a cobrar contribucions econòmiques. Acabada 

la guerra, des del 1714 a 1808, quan va entrar Napoleó, va rebre el qualificatiu del segle d'or.  

Al llibre Panoràmica Històrica de Torres de Segre de l'Ismael Panadés i Marc Escolà, a la pàgina 117, hi posa 

reendreçament del segle XVIII, és ben cert, ja que en aquell temps es va construir la part del poble de nom Barri Nou, 

Templers, Pau Claris, Aurora, Ponent, Raval de la Barca, part de fora del carrer Saladà, en aquest darrer al número 

29, sobre l'arcada de la porta hi podem veure la data de la construcció que ho demostra, de l'any 1760. Aquesta part 

nova del poble és dissenyar i construí en bona part a partir de mitjans de segle, al mateix temps que Alcarràs, Soses, 

Aitona, Seròs, Torres de Segre, Sudanell, Llardecans, Maials i La Granadella. Tots ells aixecaven les esglésies noves 

amb el contrapunt de qui podia acabar més aviat. A Torres es finançava amb el vintè de les collites (de cada vint sacs 

de blat, un era per a l'església) i també gràcies a molts treballs a jova. 

La pau, la disciplina i l'ordre depenien del rei, la justícia del senyor feudal, qui era el qui nomenava els alcaldes i 

disposava de les presons i la força per ajusticiar als delinqüents. 
 

I aquesta és una petita part de la nostra història.  

Josep Marsellés i Gort 

A 
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TORRES DE SEGRE PRESENT A L’HOMENATGE DELS 100 ANYS DEL NAUFRAGI DE BUTSÈNIT 
 

El dia 12 de setembre, dos clavells blancs en nom dels 

veïns i veïnes de Torres de Segre, han estat dipositats  

per l’alcalde, Joan Carles Miró i la regidora de cultura, 

Pepita Ruestes, al monument de Butsènit que recorda 

el fatídic dia en què 33 persones de Lleida i voltants 

van perdre la vida en enfonsar-se la barca que 

creuava el riu Segre el dia 11 de setembre de 1921. 

Cent anys més tard, gent vinguda d’arreu de l’horta de 

Lleida, veïns i veïnes dels pobles afectats, alcaldes, 

representants municipals i polítics, s’han concentrat al 

costat de l’ermita de Butsènit i davant del monument 

commemoratiu per a fer palès que encara és ben viu el record que genera aquest tràgic accident. 

La presidenta veïnal, Mireia Valls ha indicat que a 

Butsènit, cada any, es recorden els morts del naufragi, 

en el mateix sentit i indicant la importància de la 

commemoració del centenari, ha intervingut el Jordi 

Cebolla com a responsable del grup cultural Àgora 

d’Albatàrrec, organitzador de l’acte. 

L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha destacat la 

solidaritat i generositat de la gent de Butsènit que es 

van desviure per ajudar als damnificats de la tragèdia. 

Per la seva banda, el regidor de l’Horta, David Melé, 

ha estat l’encarregat de pronunciar el pregó de l’Aplec 

d’enguany i ha destacat l’orgull de ser de l’horta 

lleidatana i l’impuls en general que entre tots i totes se li ha de donar a aquesta terra. 

A l’acte també hi han assistit familiars de persones que van ser a Butsènit el dia de l’esfondrament, com per 

exemple, el fill de Ramon Martí Biosca de Sudanell que explica que el seu pare, amb deu anys, es va salvar al 

no poder pujar a la barca perquè anava massa plena. 

Les víctimes de la tragèdia venien de pobles de la vora: Montoliu, Sudanell, Albatàrrec, Alfés, Alcarràs, 

Alcanó, Soses i Vinatesa, que tornaven a casa després d’haver passat el dia a l’aplec d’aquesta partida. 

Ara per ara, no tenim constància de cap víctima del nostre poble, tot i que 

estem a la recerca, però si hi ha una informació que diu que un veí de Torres, 

el Josep Dolcet va salvar a quatre persones de ser ofegades. 
 

Al finalitzar l’acte, es va entregar a tothom d’una reproducció de la portada 

de ‘El Diario de Lérida’ del dia 13 de setembre del 1921, que descriu el fatídic 

accident començant amb les següents frases: 

“Así, anteanoche y ayer en Butsenit, fué tal nuestra consternación a la vista 

de la importancia de la fatal desgracia, que antes de la tinta, mojaron 

nuestras lagrimas estas cuartillas donde intentaremos en vano reseñar las 

escenas de dolor contempladas”. 
 

L’acte, que ha començat amb la inauguració de l’exposició: ‘El Segre: La memòria d’un riu’, s’ha acabat amb 

un acte litúrgic ofert per mossèn Josep Moré en record de les víctimes i en Honor a la Mare de Déu de 

Butsènit, advocada per curar les malalties de la vista. 

En Joan Carles Miró i la Pepita Ruestes fent l’ofrena en nom de Torres  

Les autoritats representants dels diferents municipis implicats  

Rèplica de la portada del diari d’aleshores 
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ACTUALITZACIÓ DE L’OFERTA D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL 
 

Aquest mes, des de la Regidoria de Medi Ambient i Promoció Turística de 

l’Ajuntament, s'ha actualitzat l'oferta de tallers i d'activitats proposades i 

relacionades amb l'educació mediambiental. Una revisió que s’ha dut a terme 

atenent les noves demandes i necessitats. 

Les noves propostes han estat pensades sempre tenint en compte la necessitat de 

l’alumnat amb el propòsit d’aconseguir conscienciar-lo al mateix temps que aprèn 

de manera lúdica i vivencial. 

Des de gimcanes ambientals, en les que l'educació ambiental anirà de la mà de la 

pràctica de l'esport, taller d’egagròpiles i de petjades, per aprendre quin tipus 

d'animals viuen al nostre entorn més proper i de què s'alimenten, construccions de caixes nius, hotels 

d'insectes i d’estima ocells, tot reutilitzant materials que rebutgem per a poder crear quelcom especial per 

als animals, taller de biodiversitat i de reciclatge, fins a tallers d'astronomia i teatre per als més petits. 

Una àmplia i variada proposta d’activitats que es donaran a conèixer en els pròxims dies i que permetran 

aprendre, jugar, pensar i gaudir als nens i a les nenes que visitin les instal·lacions de ‘La Fusteria’, sempre 

respectant i tenint cura del Medi Natural i del nostre estimat entorn. 

 

PROJECTE BIOVALOR, UNA INICIATIVA CONJUNTA ENTRE POBLES DEL SEGRIÀ 
 

El projecte Biovalor és una iniciativa conjunta entre 

8 municipis del Segrià (Torres de Segre, Alcarràs, 

Albatàrrec, Seròs, Soses, Montoliu de Lleida, 

Almenar i  Sudanell) que va néixer l’any 2017 i que 

està orientada a consolidar i concretar la planificació 

estratègica dels municipis amb el desenvolupament 

d’un ecosistema bioindustrial i circular, que 

transformi l’economia local en un model d’economia 

verda. Es tracta d’un desenvolupament local 

sostenible i inclusiu basat en l’aprofitament dels 

recursos endògens del territori (purins i dejeccions 

ramaderes), i la capacitat d’incorporar noves 

cadenes de valor.  

El passat 1 de setembre, la Daniela Sánchez, tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torres de Segre, 

juntament amb altres representants dels diferents municipis i de les entitats també implicades en el projecte 

com la Diputació de Lleida, SAT Alcarràs bioproductors i Akis international -empresa coordinadora del 

projecte-; han fet una visita als Països Baixos per analitzar diferents referents europeus líders en l'àmbit de 

la bioeconomia circular sostenible. Cal remarcar que el finançament d’aquest projecte ha estat finançat en 

un 80% pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), i en un 20% amb recursos propis dels ajuntaments.  

Durant la visita s’ha comptat amb la col·laboració de diverses figures d'alt nivell com en Paul Barreveld 

(director de l’oficina d’ACCIÓ a Amsterdam), Cindy Gerhardt (Managing Director de Planet B.io), Eric Goosens 

i Peter Flippo (CEO i Business Development Manager de Bioprocess Pilot Facility), Fer Klinckhamers (COO de 

Plant One) i Marcel van Berkel (Business Development Executive del clúster Circular Biobased Delta). 
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La Daniela Sánchez ha estat la representant municipal als Països Baixos  
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REPARACIÓ DE TANQUES DE FUSTA EN ESPAIS NATURALS 
 

Aquests darrers dies, s’han produït una sèrie d’accidents que han malmès diversos trams de les tanques de 

fusta que hi ha al llarg del camí natural, al pàrquing de ‘La Fusteria’, així com al voltant de la zona de l'antic 

Molí, vora la cua de la Vall Major i localitzat a la sortida de la urbanització a qui li dóna nom. 

Aquestes fustes que ja porten gairebé deu anys ficades i amb el pas del temps s’han anat deteriorant i moltes 

d’elles precisen un manteniment i/o substitució. En aquest sentit, durant l’hivern, els tècnics de Medi 

Ambient de l’Ajuntament ja van fer un repàs d’algunes substituint les que es trobaven en mal estat. 

Tot i aquesta actuació fa uns mesos, en els darrers dies s’han observat noves incidències fruit d’accidents. Al 

principi mateix del camí natural, s’han trencat dos trams de tanca, justament al costat de la sèquia, la nova 

tanca del pàrquing de ‘La Fusteria’, també ha sofert el cop d'algun vehicle que ha malmès dos trams més de 

fusta, i a l'antic Molí, malauradament, també s’han vist afectades unes quantes peces de la tanca. 

Totes aquestes incidències, avui dia ja estan resoltes i s’han reemplaçat les fustes trencades per unes de 

noves de les quals es disposava a ‘La Fusteria’, seguint amb la dinàmica de mirar de reutilitzar i aprofitar el 

material disponible per optimitzar els recursos naturals sempre que sigui possible. 

 

 

CESSIÓ DE TRES POLTRES A L’INSTITUT DE MOLLERUSSA 
 

 

El passat dilluns 20 de setembre, l’Ajuntament de Torres 

de Segre ha fet la cessió de 3 poltres de cavalls de la 

Camarga a l’Institut de Mollerussa (Cicle d’assistència i 

sanitat animal). Aquesta donació dels tres cavalls, nascuts 

tots aquest any al grup que tenim al camí verd del riu, ha 

estat el resultat d’un acord existent des del naixement dels 

animals i que havia de tenir lloc quan els poltres tinguessin 

uns 6 mesos, edat recomanada de deslletament.  

L’Institut s’encarregarà de cuidar-los, alimentar-los i 

mantenir-los sans, al mateix temps que els farà servir per 

ensenyar al seu alumnat les característiques i curiositats 

del seu comportament, criança i reproducció, entre altres.  
 

 

 

 

 

Imatges d’alguns dels trams de tanca de fusta trencats i que, posteriorment, s’han reparat  

Moment del trasllat dels tres poltres des del nostre poble  
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RAÚL CHARLES GUANYA EL CAMPIONAT D’ESPANYA F-CLASS 200 A TORRES DE SEGRE 
 

El Camp de Tir Olímpic de Torres Segre ha acollit aquest 

passat diumenge 19 de setembre el Campionat d’Espanya 

F-Class200M. 

Raúl Charles ha sigut el vencedor en la categoria FTR. El 

segon classificat ha estat Claudio d’Angelo i el tercer David 

Lozano. El podi ha estat format al complet per tres 

integrants socis del Club de Tir Olímpic Torres de Segre, 

una clara demostració de la qualitat que hi ha en aquesta 

entitat esportiva local. 

En l’altra categoria disputada, l’Open, Enric Rius s’ha 

proclamat campió, seguit de Juan Ripoll i Joan Monells, 

segon i tercer respectivament. 

Pel que fa a la classificació per equips, el Club de Tir Olímpic 

Torres de Segre i Club de Tir Esportiu d’Osona han resultat 

els millors tant en  la categoria FTR com en l’Open. 

A la competició han participat un total de 43 tiradors 

provinents tant de municipis de Ponent com d’altres regions 

d’Espanya: Comunitat Valenciana, Navarra, País Basc i 

Astúries. 

Joan Companys (regidor d’Esports de l’Ajuntament de 

Torres de Segre); Pepita Ruestes (regidora de Cultura); i Juli 

Alegre (Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida) han 

fet l’entrega dels diplomes i les medalles i d’un obsequi de 

‘Carnisseria Lluïsa’ d’Alcarràs. 

Actualment, l’equipament esportiu de Torres de Segre té 

una llargada de 200 metres, però ja s’està gestionant una 

possible ampliació de les instal·lacions fins als 300 metres, 

fet que permetria acollir competicions europees i convertir-

lo en l’únic camp de tir amb aquestes dimensions en tot 

Catalunya i el segon en tot el territori nacional. 
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El camp de Tir municipal ha acollit aquest campionat nacional 

Moments de concentració entre els tiradors durant les tres tirades 

Entrega dels diplomes i les medalles als campions de les diferents categories participants del campionat d’Espanya tant a nivell individual com d’equip 
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INICI DELS CONTROLS BIOLÒGICS PER PAL·LIAR EFECTES DE PLAGUES DE CONILLS I SENGLARS 
 

El diumenge 5 de setembre ha començat de manera 

oficial la temporada hàbil de caça major. Enguany hi ha 

hagut la peculiaritat que la caça del conill, espècie dins la 

denominada caça menor, també ho ha fet al mateix dia 

per la gran afectació d’aquest animal en moltes finques i 

conreus del terme i de bona part del territori. Avui dia és 

considera com una de les plagues més preocupants a la 

plana de Lleida, ja que afecta els principals cultius de la 

zona arribant a malmetre seriosament els arbres fruiters 

i els camps de cereal. De moment, a la Societat de caça 

de Torres de Segre, tant al ‘coto’ de Vilanova com al de 

Santa Bàrbara, la problemàtica del conill sembla 

relativament controlada perquè pràcticament es fan 

controls biològics d’aquesta espècie durant tot l’estiu. 

L’afectació és tan elevada que, fins i tot, a la partida de 

Vilanova, hi ha grans finques que han instal·lat un 

tancament perimetral per evitar l’accés d’aquests 

animals.  

Pel que fa a la caça major, la Societat de Caçadors local 

ha iniciat la temporada després de sol·licitar els 

corresponents permisos a la Federació i de signar un 

conveni amb l’Ajuntament per tallar els camins propers 

durant les batudes i poder-ho fer de manera segura i dins 

el que marca la llei.  

D’aquesta manera, s’ha iniciat la veda efectuant diferents 

batudes en plantacions de blat de moro del terme 

davant les queixes reiterades de pagesos impotents que 

veuen com els porcs senglars, l’altra plaga important que 

tenim al nostre terme municipal i zones properes, 

destrossen les seves finques des del moment que es 

formen les primeres pinyes de ‘panís’ a finals d’agost. Al 

nostre indret, hi ha zones en les quals s’han observat 

danys considerables, sobretot algunes de les més 

properes a l’embassament d’Utxesa i de la zona de les 

Vinyes, en les que s’han calculat pèrdues entre un 40 i 

60% de la producció, l’equivalent aproximat d’una 

mitjana de més de 1.000 euros per hectàrea.  

Un aspecte peculiar a destacar d’enguany, ha estat 

l’albirament d’un gran nombre de porcells recentment 

nats. Un fet inusual en aquesta època, que mai s’havia 

observat, ja que resulta més propi de final de temporada 

de caça (finals de febrer i principis de març) i que indica 

un augment reproductiu d’aquesta espècie porcina 

salvatge al nostre territori, que demostra que en sis mesos han criat dues vegades. Comptant cada cop 

El conill s’ha convertit en plaga que provoca danys a l’agricultura 

Arbres fruiters malmesos pels conills tot i les proteccions 

Les afectacions de porc senglar als cultius de blat de moro del 

municipi cada cop són més preocupants per l’extensió que agafen 

La proliferació de l’espècie augmenta i és fàcil veure cadellades sovint 
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cadellades de mitja dotzena o més per truja... permet fer-

se una idea de l’existència d’una ‘superpoblació’ d’aquest 

animal, així com de les conseqüències que poden produir 

sobre el territori i de la dificultat evident de poder-ho 

controlar.  

A més a més, en els dos controls biològics que es porten 

efectuats a Torres de Segre fins aleshores, s’han observat 

exemplars molt grans de porc senglar, que afegeix una 

nova preocupació davant la possibilitat d’accidents greus 

que puguin ocasionar amb vehicles rodats.  

Destacar també com a anècdota, el fet ocorregut en una 

d’aquestes dues batudes, on un grup força nombrós de 

voltors, segurament atrets per l’olor de la carn, han 

deixat tan sols els ossos dels porcs senglars que la 

Societat havien abatut i deixat preparats -amb els 

precintes de la zona de captura- a l’exterior d’un cobert 

per dur-los al punt de recollida de Sarroca. Un nou espai 

implantat que pretén controlar el nombre de captures de 

la zona i la prevenció de la transmissió de malalties a 

altres espècies com els porcs de les granges.  

Sense cap mena de dubte, aquest encontre amb els 

voltors no deixa de ser un fet que els caçadors locals mai 

havien vist i que resulta més propi d’una pel·lícula de 

l’oest americà.  

En darrer terme, cal també fer esment en aquest article 

de l’augment progressiu d’una nova espècie que s’està 

proliferant força a casa nostra com és el cabirol, un altre 

animal que provoca afectacions importants i que, a més 

a més, resulta molt difícil de capturar per la seva velocitat 

i agilitat quan es troba en estat salvatge. 
 

 

La caça, està reconeguda com un esport a tots els efectes, però en el cas de Torres de Segre i de moltes 

poblacions veïnes, ja s’ha convertit en una necessitat cada cop més gran per a garantir un cert control en 

l’excés de plagues que provoquen d’anys en els conreus i accidents, cada cop més sovint. 

La tasca de la nostra Societat de Caçadors ha deixat de ser un passatemps, segurament encara mal vista 

per alguna gent, per convertir-se en una ajuda per a tothom. 

 

COMENÇAMENT DELS ENTRENAMENTS DE FUTBOL SALA I DE LA COMPETICIÓ A FUTBOL 11 
 

La secció de futbol sala local també es posa en marxa amb els primers entrenaments 

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

que s’han confeccionat.  

Enguany, el Club Esportiu Torres de Segre de futbol sala compta amb un total de 4 

equips (Sènior, Juvenil, Infantil i Benjamí) que acullen més de 40 jugadors i jugadores 

del municipi, fet que suposa un increment destacat de jugadors respecte l’any passat 

i que demostra la bona salut del nostre futbol sala base. 

Un grup de senglars creuant de nit una carretera,  

moment en el que són més actius i provoquen més accidents 

La població de voltor comú creix un 50% a Catalunya, una espècie 

present també al nostre terme amb grups de més de trenta exemplars 

L’augment de cabirols posa en alerta als pagesos del territori 
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Els primers a iniciar la pretemporada han estat els nois de l’equip 

Sènior amb entrenaments des de principis de mes i la disputa de 

tres partits amistosos -Bellvís, Maials i Pardinyes-, amb un balanç 

de dos victòries i una derrota. Tots els rivals han sigut de categories 

superiors, fet que augmentat el nivell d’exigència amb la intenció 

d’agafar un bon ritme de competició de cara la lliga.  
 

A mitjans de mes, ha estat el torn dels equips Juvenil i Infantil, que 

han començat entrenant-se al pavelló i que seran dels primers a 

debutar en competició oficial, a principis d’octubre. Finalment, els 

jugadors més petits del club, l’equip Benjamí, s’han estrenat a 

darrers de mes amb unes sessions d’entrenaments molt 

dinàmiques i divertides amb la pilota com a protagonista del joc. 
 

Tal com vam exposar en l’anterior butlletí, l’equip de futbol 11 de 

camp ja fa dies que s’està preparant per aconseguir arribar en 

forma a l’inici de la competició a la Quarta Catalana, disputant les 

dues primeres jornades del campionat de lliga amb un empat a 

casa davant el Benavent (2 a 2) i una victòria a domicili del 

Miralcamp (0 a 2), deixant fins aleshores molt bones 

sensacions pel bon nivell de joc desplegat pel conjunt 

arlequinat entrenat pel Marcel Pons. 

En endavant resten molts encontres per disputar i, de 

ben segur, que tots els conjunts torressencs 

d’ambdues disciplines futbolístiques faran un paper 

molt digne i gaudiran d’aquest magnífic esport amb la 

tranquil·litat de poder competir i jugar, esperem sense 

les restriccions i limitacions imposades l’any passat. 

 

ENTRENAMENTS DE L’EQUIP FEMENÍ DE L’AEM NACIONAL AL MUNICIPAL DE TORRES 
 

El primer equip AEM Femení ha vingut 

a entrenar-se uns dies al Municipal de 

Torres de Segre, ja que volien fer-ho 

en un terreny de joc de gespa natural 

per adaptar-se a les característiques 

dels diferents camps que es trobaran 

durant la temporada. Aquesta, és la 

tercera temporada que aquest equip 

lleidatà juga a la Reto Iberdrola -

segona divisió estatal-. La temporada 

passada van aconseguir classificar-se pel ‘playoff’ d’ascens a la Lliga Iberdrola quedant, finalment, en el cinquè 

lloc. L’objectiu per aquesta temporada és el de mantenir la categoria, ja que es preveu una reestructuració 

de la categoria passant de dos grups a tan sols un, fet que provocarà un gran nombre de descensos. 

Aquest any, l’AEM Femení jugarà la Copa de la Reina per primer cop en la seva història, debutant en la 

competició contra l’Elx, i presenta una plantilla formada majoritàriament per jugadores de Lleida, tot i que 

també hi ha una alemanya (ex del Wolfsburg), dues veneçolanes i d’altres de diferents punts d’Espanya. 

Partit de l’equip Sènior de futbol sala a Maials 

Primers entrenaments de l’equip infantil de futbol sala 

Primera victòria del campionat al camp del Miralcamp 

L’AEM Femení, el seu staff tècnic junt amb en Marcos Gramun, President del C.E. Torres de Segre 
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ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS DEL CURS 2021 - 2022 
 

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

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

 ZUMBA (Dilluns i dimecres de 20:00 a 21:00 hores): Pavelló poliesportiu. 
 

 HIPOPRESSIUS/PILATES (Dilluns i dimecres de 20:00 a 21:00 hores): 

Pavelló poliesportiu. 
 

 CROSSFIT + FITNESS STREET (Dilluns i dimecres de 19:00 a 20:00 hores): 

Pavelló poliesportiu i aire lliure.  
 

 GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT (Dimarts i dijous de 15:20 a 16:20 

hores): Sala tatami Plaça Catalunya (exclusiu sòcies de la Llar de Jubilats) 
 

  

 PATINATGE (Dijous de 16:30 a 17:30 hores): Pavelló poliesportiu. 
 

 

L’inici de les classes dirigides ja s’han iniciat en els diferents espais municipals 

a excepció de Ball en línia i Karate que no ho han fet per manca d’inscripcions 

i no arribar al mínim de participants establert. No obstant, encara hi ha 

l’oportunitat de poder-s’hi apuntar igual que a la resta d’activitats on hi ha 

vacants. Si més endavant s’aconsegueix arribar a fer el grup, aquestes dues activitats es podrien iniciar 

presencialment. 

 

 

 

TOT A PUNT PEL 2N PAINTBALL A TORRES DE SEGRE 
 

Des de la Comissió Esportiva de la Regidoria d’Esports de 

l’Ajuntament i l’empresa Cervera Aventura, s’estan 

ultimant els darrers preparatius per a poder gaudir d’una 

segona edició de ‘Paintball’ al nostre municipi, una 

proposta iniciada l’any 2019 que no es va poder dur a 

terme l’any passat per la situació de pandèmia i que es 

reactiva enguany amb totes les garanties de diversió i 

d’entreteniment, sempre tenint en compte les mesures 

sanitàries corresponents. 

La proposta, en aquesta ocasió, 

ofereix la possibilitat de 

participar en dos diumenges consecutius, oferint més opcions de calendari i 

aprofitant al màxim el circuit d’obstacles que es prepararà exclusivament per anar 

fent partides durant tot el dia. L’activitat és apta a partir de 14 anys i permet 

apuntar-se ja sigui amb equip d’entre 6 i 15 jugadors o també individual si no es 

disposa de grup, en aquest cas, s’assignaria a un dels inscrits.  

Els horaris de les partides i els aparellaments es decidiran un cop finalitzat el termini 

d’inscripció i es comunicaran a través d’un grup de WhatsApp que es crearà per l’ocasió. 
 

El Paintball o ‘guerra de pintura’ és un esport en què els participants fan servir escopetes d'aire comprimit 

per disparar petites boles de pintura contra els altres jugadors. En essència és un joc de persecució i 

d’estratègia complex on els jugadors tocats per les boles de pintura durant el joc són eliminats.  

 
 
 

 

Per a més informació podeu contactar al telèfon 610 404 121  

 

Inscripcions a l’Ajuntament, data límit 6 d’octubre! 

QR vídeo promocional  

2n Paintball Torres de Segre 
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L’IMPACTE DE LA COVID-19 A TORRES DE SEGRE  
 

 

El coronavirus segueix estant present a Torres de Segre. Això no és cap novetat, però també és cert que 

l’evolució és favorable i les xifres continuen convidant a l’optimisme, tal com passa a Lleida i Catalunya. Els 

brots que han aparegut al nostre poble han estat petits i controlats. L’expansió de la Covid-19 va 

desaccelerant, no avança com ho feia en el passat, i això és així perquè el ritme de vacunació és ràpid i el 

percentatge d’immunitat és alt. El Departament de Salut segueix administrant dosis a tots els col·lectius, 

però ara els esforços se centren entre la població més jove que té més de 16 anys, els últims que han tingut 

la possibilitat de rebre-les. Les claus són les de sempre: no abaixar la guàrdia i vacunar-nos si encara no ho 

hem fet per un bé propi i col·lectiu. 

Torres de Segre ha finalitzat el 

setembre amb 296 casos positius 

confirmats -i acumulats des de 

l’inici del recompte el març del 

2020-, per tant són 14 les 

persones contagiades durant 

aquestes últimes setmanes, ja 

que iniciava el setembre amb 282 

casos. La xifra de contagis ha 

baixat respecte a la de l’agost 

(38), quan va haver-hi un esclat 

de casos al nostre municipi. El 

valor d’aquest passat recupera la 

tònica de la resta de mesos de 

l’any: 13 al juliol, 3 al juny, 10 al 

maig, 13 a l’abril, 9 al març, 7 al 

febrer i 12 al gener. Tot i la varietat d’afectacions -asimptomàtics, lleus i greus-, afortunadament cap dels 

últims casos registrats ha comportat víctimes. Sempre és la millor de les notícies. 
 

 

Segons el registre del Departament de Salut, la taxa local estandarditzada (positius per cada 10.000 habitants) 

ha pujat 74 punts -lluny dels 223 de l’agost- fins arribar als 1.371. La xifra de Torres de Segre segueix sent una 

mica superior que el valor de la comarca del Segrià (1.344), que tancat el mes amb 28.564 contagis. No 

obstant, una  vegada més Torres de Segre mostra un percentatge inferior de contagis si ho comparem amb 

municipis veïns com Aitona amb 1.838 (450 casos), Soses amb 1.799 (342 casos), Alcarràs amb 1.717 (1.693 

casos), Sudanell amb 1.556 (124 casos) i Sunyer amb 1.434 (45 casos). 
 

L’activitat pública de Torres de Segre ha seguit sense parar al setembre al mateix temps que continuen les 

mesures sanitàries vigents que la gent ha de tenir en compte per gaudir d’actes i activitats amb major 

seguretat. Aquest mes a la vila han destacat propostes com el parc aquàtic a les piscines municipals, l’obra 

de teatre infantil ‘Virus? No, gràcies!’, l’acte de la Diada Nacional de l’11 de Setembre, la visita al nostre 

poble per part de les persones guanyadores de la campanya ‘Compra i descobreix Catalunya’, el Campionat 

d’Espanya F-Class200M al camp de tir i l’actuació ‘Kisstian Show’ al pati de l’escola. Realment, fa goig veure 

com la gent recupera el somriure i s’ho passa bé mentre oblida, ni que sigui per una estona, els mals moments 

que ha portat la pandèmia des del primer dia. 
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EVOLUCIÓ COVID-19 A TORRES DE SEGRE 
- casos positius confirmats acumulats - 
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Dades actualitzades a 30 de setembre de 2021 sobre els efectes de la Covid-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DE CÀNCER DE MAMA 
 

El Programa de Detecció Precoç de Càncer de mama, 

s’efectua dos o tres cops a l’any. Per dur-lo a terme, una 

furgoneta especial amb dos professionals que realitzen les 

mamografies, es desplaça als diferents municipis per facilitar 

l’accés a fer les proves. 

Al nostre municipi, el passat dia 7 de setembre, s’han efectuat 

unes 61 mamografies, aproximadament. A les pacients se les 

ha citat, prèviament, amb una carta per correu ordinari.  

Davant l’alta demanda per fer-se la prova, el pròxim 25 

d’octubre, la Unitat Mòbil tornarà a venir a la nostra població 

per fer les corresponents mamografies de cribratge dins d’aquest Programa impulsat des del Servei Català 

de la Salut, les persones ateses rebran amb anterioritat una carta al seu domicili amb el dia i l’hora. 

 

NOVA CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG 
 

El mateix dia 7 de setembre, el Consultori Mèdic de Torres 

de Segre ha estat de nou l’espai d’acollida d’una nova 

Campanya de Donació de Sang. Una trentena de veïns i 

veïnes han acudit a les instal·lacions municipals de les quals 

s’han pogut realitzar unes vint donacions de sang. 

Recordem que pot donar sang qualsevol persona sana entre 

18 i 70 anys que pesi més de 50 quilograms. 

La donació de sang és un acte solidari i de participació 

ciutadana. Per la persona donant només suposa un moment 

però per a molts dels malalts que en necessiten pot arribar 

a suposar la vida. 

Des d’aquest espai volem agrair la immensa solidaritat que ha demostrat de nou la gent del nostre poble que 

sempre respon davant la crida que es fa des del Departament de Salut. El fet d’anunciar-ho i publicar-ho, 

pensem que és la millor manera d’arribar a molta més gent possible i aconseguir incrementar el nombre de 

donacions futures. 

Fonts: Departament de Salut 

i Ministerio de Sanidad Contagis Morts Immunitzats 

LLEIDA 48.617 697 70,4% 

CATALUNYA 987.677 23.906 72,4% 

ESPANYA 4.959.091 86.415 77,2% 

MÓN 232.636.000 4.570.000 34,0% 

La Unitat Mòbil davant del Consultori Mèdic de Torres  

Dos joves de la vila donant sang al Consultori 

*El Departament de Salut també inclou les morts notificades per les funeràries, que es sumen al 

recompte de les persones que han mort en centres sanitaris, sociosanitaris, residències o domicilis. 
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CATALUNYA VISITA TORRES DE SEGRE 
 

Torres de Segre ha format part aquest any, per primera 

vegada, dels 32 municipis que participen en la campanya 

‘Compra i descobreix Catalunya’.  

Prop d’una cinquantena de persones d’arreu de 

Catalunya han descobert el nostre poble i han quedat 

gratament sorpresos dels diferents indrets als quals se’ls 

ha acompanyat. 

La rebuda ha tingut lloc el dissabte 18 de setembre, a les 

9:00 hores del matí davant de l’Ajuntament, allí el tinent 

alcalde, Joan Companys, en representació del Consistori, 

adreçava als visitants unes paraules de benvinguda. 

Posteriorment, la regidora de Cultura, Pepita Ruestes, 

explicaria algunes pinzellades curioses del poble i de 

l’església de Torres, passant a fer també una visita a 

l’interior del temple. 

En sortir de l’església, el grup es dividí en dos diferents:  
 

 El grup A, ha iniciat la visita al Museu de l’Evolució de 

la mà de l’Adrià Pujol i la Daniela Sánchez, tècnics de 

Turisme i Medi Ambient respectivament, per un cop 

acabada l’esmentada visita, fer una passejada 

explicativa pel camí verd del costat del riu. 
 

 El grup B, ha començat la visita pel camí verd, de la mà 

de la regidora de Medi Ambient i Promoció Turística, 

Bianca Pop, amb la col·laboració d’en Joan Companys i 

la regidora de Sanitat, Mihaela Balcanu i ha acabat amb 

la visita al Museu de l’Evolució, fent d’aquesta manera 

el circuit a l’inrevés del grup anterior per tal de 

respectar l’aforament de les sales museístiques, seguint 

les mesures que resten vigents en la situació actual. 
 

Cal destacar la intervenció del nostre veí en Josep 

Marsellés que, a la planta baixa del Museu, on es troben 

les rodes de l’antic molí, ha explicat als i les visitants, les 

seves experiències quan el molí encara funcionava, i altres 

coses curioses que han fet gaudir d’allò més als diferents 

grups que l’han escoltat atentament. 
 

Després d’una estona de temps lliure per visitar i recórrer 

el nostre municipi i d’un dinar servit en dos establiments 

restauradors del poble, la comitiva ha pujat en un autocar 

que els ha dut, en primera instància, a visitar el monument 

Mai Més i l’ermita de Carrassumada.  

La rebuda al turó ha anat a càrrec del Raül Esteve, 

president dels Amics de la Mare de Déu de Carrassumada, 

la seva intervenció donaria pas a l’escena teatralitzada de 

Moment de benvinguda als i les visitants davant l’Ajuntament 

Recorregut guiat per l’entorn natural del camí verd del riu 

En Josep Marsellés explicant elements de la planta baixa del Molí 
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‘l’Elena l’ermitana’ amb una explicació de les diferents 

històries de fe que han tingut lloc a l’ermita. La seva 

interpretació ha captivat als assistents. 

A peus del ‘Mai Més’, el Josep Marsellés, com persona que 

va formar part de l’equip promotor del monument, 

donava fe de les dificultats que va comportar la seva 

implantació al turó. 

Posteriorment, el grup s’ha traslladat al Pantà d’Utxesa 

on ha pogut visitar l’exposició d’animals... del Punt 

d’informació i donar un tomb pel pantà.  

La visita ha acabat amb l’entrega de regals per part de 

l’Ajuntament, en aquest apartat s’ha pogut incorporar la 

regidora de Joventut, Olga Almacellas, i una vista 

panoràmica des de l’autocar. 
 

Des de l’equip organitzatiu es valora molt positivament 

aquesta activitat, ja que s’aconsegueix mostrar en un sol 

dia els llocs més emblemàtics de casa nostra. Una visita 

que podria ser aprofitada per crear un circuit turístic i 

promocional del nostre municipi. 

Pel que fa als visitants, que vingueren de 19 pobles de 

Catalunya, els seus comentaris foren molt positius, en 

primer lloc per haver descobert Torres de Segre, la majoria 

no ens coneixien, i en segon lloc perquè els va quedar ganes de tornar un altre dia. A la qual cosa els vàrem 

esperonar a tornar a visitar-nos durant l’espectacle de la floració dels arbres fruiters. 
 

 

Els municipis que ens han visitat* 

Arboç 

Argentona 

Cabrera  de Mar 

Cardona 

Centelles 

Cervià de les Garrigues 

Espluga de Francolí 

 

Falset 

Juneda 

Manresa 

Mediona 

Roda de Ter 

Sallent 

 

Sant Feliu de Codines 

Sant Quintí de Mediona 

Selva del Camp 

Solsona 

Torres de Segre 

Vendrell 

 

Aquesta iniciativa, que ja ha sumat la XIª edició, 

s’organitza des de la plataforma ‘Xarxa de Barris 

Antics’ amb seu al Vendrell, està recolzada per la 

Generalitat de Catalunya i diferents diputacions 

catalanes (Lleida, Tarragona i Barcelona). 

Durant el juny, la majoria dels comerços i empreses 

de Torres van fer participar la seva clientela en 

aquesta campanya de la qual en sortí 33 parelles 

premiades que seran convidades a gaudir del 

premi del municipi que els hagi tocat. Esperem que 

siguin tan ben rebudes com Torres ha intentat 

tractar a les parelles que ens han visitat. 
 

L’Elena l’ermitana explicant algunes històries de fe de l’Ermita 

La visita al monument ‘Mai més’ i al turó de Carrassumada 

*La resta de pobles fins a 

arribar als 32, han 

excusat la seva 

presència aquest dia, ja 

que per diferents motius 

no han pogut ésser 

presents a la trobada. 

 

Fotografia de cloenda a Utxesa després de la completa visita al municipi 
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ELS POBLES DEL BAIX SEGRIÀ CONJURATS PER A FER FRONT A LES CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID 
 

El dimarts 21 de setembre, representants dels 

municipis del Baix Segrià que es van veure 

afectats pel tancament perimetral de l'estiu del 

2020 s'han reunit a ‘Lo Casino’ d’Alcarràs per 

oferir una roda de premsa informativa sobre els 

resultats obtinguts avui dia dins el marc 

d'actuació del programa de Mesures Urgents 

d’Ocupació pel Tancament Perimetral (MUPT), 

impulsat des del SOC, a petició del territori.  

Els municipis d'Aitona, Alcarràs, la Granja 

d'Escarp, Lleida, Seròs, Soses i Torres de Segre 

han unit forces sota un mateix projecte per fer front a les conseqüències de la Covid-19 en el mercat de treball, 

amb el propòsit de consolidar el treball en equip entre pobles tal com ha valorat positivament l’Ariadna 

Rectoret, directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

Cal recordar que el projecte Biolab Baix Segre està tenint una implicació directa en la gestió i execució del 

projecte com a punt d'unió entre municipis del nostre territori, donant suport tècnic en qualsevol actuació 

que sigui necessària. Les accions més rellevants dutes a terme fins ara són: 

• Plans d'ocupació que han permès contractar fins a 37 persones en situació d'atur de manera temporal 

per incorporar a les plantilles dels municipis per a campanya de la fruita d’enguany. 

• Contractació subvencionada de 6 mesos per un import de 1.108 euros mensuals per als mesos de 

contracte a jornada completa a les empreses que hagin vist disminuïda la seva facturació durant el 

període de tancament perimetral. 

• Acompanyament en la recerca de feina i millora del perfil professional mitjançant la formació continuada 

a més de 300 persones. 

• Actuacions de millora com plans de digitalització a més d’un centenar de negocis de Lleida i el Baix Segrià. 

 

ACTE EN SUPORT AL PRESIDENT CARLES PUIGDEMONT 
 

Divendres 24 al vespre, desenes de veïns i veïnes s’han 

concentrat davant de l’Ajuntament per a seguir 

rebutjant la repressió exercida per l’Estat espanyol i 

defensar la llibertat d’expressió del poble català 

La concentració ha estat un acte presencial per donar 

suport a Carles Puigdemont el dia en què ha estat 

posat en llibertat després de ser detingut a l'Alguer. 

Com ha passat en els diversos actes de suport que s'han 

fet al llarg del país, s'ha llegit el manifest de l'Associació 

de Municipis per la Independència (AMI) i el del Consell 

per la República. El text critica "la persecució" del 

moviment independentista, la "soledat" que diuen 

que viu Espanya a Europa "pel seu joc brut". 

La convocatòria per part del grup de Junts per Torres a l’Ajuntament, ha estat recolzada pel grup d’Esquerra 

Republicana, ANC Torres de Segre, Òmnium Torres, CDR Torres de Segre i pel Consell Nacional per la 

República. 

L’alcalde Joan Carles Miró amb la resta de representants del Baix Segrià 

Moment de lectura del manifest, amb diferents veïns i veïnes i una 

representació dels partits i entitats que hi ha donat suport 



 
 

 
21 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE SETEMBRE – Octubre 2021 

INICI DE CURS DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES SANTA ÀGATA 
 

El pati de l’Escola Carrassumada ha estat 

l’espai escollit per a celebrar l’inici de 

temporada de l’Associació de Dones 

Santa Àgata, que emprèn una nova 

temporada amb la il·lusió de poder 

recuperar totes aquelles celebracions 

que l’entitat organitza al llarg de l’any i 

que no s’han pogut dur a terme, des del 

març de 2019, a causa de l’impacte de 

l’actual pandèmia de la Covid-19. 
 

D’aquesta manera, davant una prudent millora 

de la situació en general i seguint les 

recomanacions sanitàries del moment, la Junta 

de l’Associació ha organitzat un espectacle que 

ha fet passar una molt bona estona entre els més 

d’un centenar de veïns i veïnes. L’encarregat de 

posar la diversió ha estat en Christian Mòdol, 

amb el seu ‘Kisstian Shown’, que ha interactuat 

amb el públic i omplert de rialles la zona d’esbarjo 

escolar amb les seves interpretacions musicals de 

personatges com Freddie Mercury, Julio Iglesias o Tina Turner, sempre en clau d’humor, una dosi molt 

important i necessària avui dia després del que hem viscut en els darrers temps. 
 

Aquest, és el punt de partida d’un curs en el qual l’Associació de Dones local té previst desenvolupar altres 

propostes que s’aniran detallant en els pròxims dies. En aquest sentit, les dues activitats més properes són: 

• Dimecres 6 d’octubre: xerrada sobre ‘Alimentació saludable’ amb Oncolliga Lleida. 

• Diumenge 24 d’octubre: II Caminada contra el càncer amb l’AECC. 

 

GRUP DE RESCAT -SETEMBRE 2021- 
 

Durant el mes de setembre han estat vàries les actuacions que han 

realitzat el grup de rescat per tal de protegir algun animal en perill: 
 

▪ Per una banda ha aconseguit trobar una llar responsable a les 

quatre gatetes abandonades el mes passat. S’han encarregat 

d’alimentar-les amb biberó fins al moment en què han començat 

a menjar sòlid i han pogut ser adoptades.  
 

▪ El 6 de setembre, una parella ha trobat un pastor alemany 

femella que rondava sola pel turó de Carrassumada.  

Després de passar-li el lector de xips i comprovar que no el 

portava, els membres de la policia local han portat l’animal a les 

dependències municipals on membres del grup de rescat se 

n’han fet càrrec durant uns dies. Al cap d’una setmana, després 

de fer-ne força difusió per si algú reconeixia la gosseta sense 

obtenir resposta, s’ha traslladat a la gossera comarcal d’Alcanó. 

L’Àngels Romero, Presidenta de l’Associació, junt amb la resta de les membres de la Junta 

En Christian Mòdol durant el seu show davant un públic força nombrós 
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▪ Finalment, el dia 15 de setembre s’ha trobat un gatet petit mal 

ferit al carrer Canal. Després de témer per la seva vida, el grup de 

rescat ha pogut reanimar-lo i aconseguir que mengés.  

A hores d’ara, el gatet es troba bé, però les lesions de l’accident 

no li permeten, de moment, tenir mobilitat a la part inferior del 

cos. Esperem que es recuperi, si no totalment, almenys que pugui 

portar una vida amb certa autonomia de moviment. 
 

 

Nota: Volem recordar a tothom la responsabilitat que 

implicar tenir mascotes. Hem de tenir cura d’elles, no 

abandonar-les i procurar que tinguin una bona qualitat de 

vida, desparasitar-les, esterilitzar-les i portar-les al 

veterinari cada cop que sigui necessari.  

 
SETEMBRE VIU I ACTIU A LA RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ 

 

Després d’aquest esplèndid i 

radiant estiu que hem viscut, la 

Residència Sant Guardià torna 

amb les piles ben carregades.  

A principi de mes, el centre ha 

aprofitat la celebració de la 

Diada Nacional de Catalunya per 

fer un homenatge al significat 

que té aquesta festivitat a les 

terres catalanes. D’aquesta 

manera, tant els i les residents 

com els i les professionals, han 

pogut fer-se una sessió fotogràfica amb la senyera com a símbol principal, per tal de tenir un bonic record 

d’aquest dia tan significat. 
 

 

Així mateix, els i les residents no han deixat d’aprofitar el 

bon temps que encara s’ha deixat veure aquestes darreres 

setmanes, tot gaudint d’estones de lleure, companyia i 

diversió a les terrasses, jardins i altres exteriors que 

ofereix el centre residencial.  
 

Finalment, durant els últims dies del mes de setembre, la 

majoria d’activitats i propostes desenvolupades han anat 

encaminades a elaborar els preparatius que s’empraran 

per decorar els espais i donar la benvinguda com es mereix 

a la pròxima estació de l’any.  

Per tant, podem dir que els avis i les àvies estan més que 

preparats i preparades per a donar el tret de sortida a la 

tardor i gaudir-la amb tot allò que ens ofereix! 

Personal i residents de la Residència Sant Guardià amb la senyera, celebrant la Diada Nacional 

Gaudint del bon temps que ha ofert el setembre a l’exterior de la 

instal·lació amb bona companyia i un bon somriure 

L’animal ferit d’accident no té mobilitat al tronc 

inferior i necessita atenció directa  
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LA VIOLÈNICA DE GÈNERE SEGUEIX ASSETJANT 
 

Malauradament, setembre ens deixa noves víctimes de violència de gènere, arribant a les 35 les dones 

assassinades per les seves parelles o exparelles aquest any 2021. Unes dades esfereïdores que, des de 

l'Ajuntament volem posar de manifest tot insistint en el total rebuig envers qualsevol mena de violència. 

La darrera actualització es correspon amb la confirmació del cas d'una dona de 52 anys, presumptament 

assassinada a mans de la seva parella a La Corunya. La policia ha detingut l'agressor com a presumpte autor 

del crim. Si es confirma el cas com un crim masclista, aquesta seria la primera víctima a Galícia. La víctima no 

tenia fills menors d'edat, i no existia denúncia prèvia per cap tipus de violència d’ella contra el presumpte 

agressor. Les comunitats amb més víctimes de violència de gènere són Catalunya amb 8, Madrid amb 7 i 

Andalusia amb un total de 6 víctimes. Ja hi ha 5 menors d'edat que, aquest any, han mort arreu de l'Estat 

víctimes del que es coneix com a violència vicària: casos extrems de violència masclista en què l'home fa mal 

als fills per atacar la mare. Des del 2003 -any que es va començar a comptabilitzar- hi ha hagut 42 morts 

d'infants per aquesta causa. 
 

Des de l’Ajuntament volem recordar que, des de l'Institut Català de les Dones, i vinculat a la línia 900 900 120 

contra la violència masclista, hi ha el número de WhatsApp dels Mossos d’Esquadra 601 00 11 22 per garantir 

l'atenció i informació a les dones que sofreixen violència de gènere. Es manté el 112 pels casos d’emergència.  

 El 016 atén totes les víctimes de violència masclista les 24 hores del dia i en 52 idiomes diferents 

 
 

SETEMBRE: DESCENS DE TEMPERATURES I PRECIPITACIONS GENEROSES 
 

Setembre no destacarà per esdevenir un mes amb aspectes rellevants pel que fa a la meteorologia, ja que 

els registres acumulats en els 30 dies que el configuren i l’època de l’any en la que ens trobem així ho 

indiquen. Inici plujós, jornades de bonança i temps càlid i nits més fresques que ajuden a conciliar millor el 

descans. Observem el descens progressiu del mercuri a mesura que passen els dies, tant de dia com de nit, 

amb una temperatura mitjana màxima de 28,4° -quatre graus menys de diferència respecte a la d’agost- i 

una temperatura mitjana mínima de 16,4° -gairebé dos graus menys que en l’anterior període-.  

Si hem de ressaltar quelcom d’aquest mes és la precipitació acumulada (34,7 mm) que supera i de llarg els 

4.7 mm del passat mes i esdevé un dels valors més alts dels darrers temps, sens dubte una bona notícia. 
 

 

 

 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA «SETEMBRE 2021»  
-ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE TORRES DE SEGRE- 

 
 

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

01/09/21 26,1 °C 16,3°C 23.1 mm 12/09/21 32,8°C 18,9°C 0 mm 23/09/21 22,4 °C 13,9°C 1 mm 

02/09/21 27,7 °C 15,4°C 4.2 mm 13/09/21 30,4 °C 18,8°C 0 mm 24/09/21 24,5 °C 12,9°C 0 mm 

03/09/21 29,5 °C 17,9°C 0 mm 14/09/21 30,0 °C 19,7°C 1.3 mm 25/09/21 27,1 °C 15,9°C 5.1 mm 

04/09/21 32,1 °C 18,0°C 0 mm 15/09/21 30,1 °C 17,6°C 0 mm 26/09/21 27,5 °C 15,1°C 0 mm 

05/09/21 33,6 °C 18,1°C 0 mm 16/09/21 28,8 °C 18,5°C 0.2 mm 27/09/21 29,5 °C 13,4°C 0 mm 

06/09/21 33,7 °C 19,9°C 0 mm 17/09/21 28,8 °C 15,7°C 0 mm 28/09/21 28,1 °C 14,1°C 0 mm 

07/09/21 31,8 °C 20,0°C 0 mm 18/09/21 28,3 °C 15,8°C 0 mm 29/09/21 26,7 °C 15,8°C 0 mm 

08/09/21 32,5 °C 18,7°C 0 mm 19/09/21 26,1 °C 13,8°C 0 mm 30/09/21 26,2 °C 14,7°C 0 mm 

09/09/21 29,7 °C 19,3°C 3.6 mm 20/09/21 25,3 °C 14,0°C 0 mm     

10/09/21 29,8 °C 17,7°C 0.1 mm 21/09/21 22,6 °C 13,3°C 0 mm  
 11/09/21 29,6 °C 16,7°C 0 mm 22/09/21 21,2 °C 13,2°C 0.8 mm 

 

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

Total precipitació acumulada (mes): 34.7 mm 
 

Amb negreta es destaquen els registres de temperatura més alts i més baixos segons les dades acumulades a l’estació meteorològica de Torres de Segre. 
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om cada any, en començar un nou curs escolar, un cúmul de sensacions envaeixen les ments i els 

cossos d’aquelles persones més directament implicades en la comunitat educativa. Les papallones a 

l’estómac de l’alumnat motivades pels sentiments contradictoris entre l’enuig d’acabar les vacances 

i les ganes de retrobar-se amb les amistats; el desig de les famílies de recuperar horaris i rutines, i la inquietud 

del professorat pels reptes del nou any acadèmic són constants cada mes de setembre. Però la pandèmia ha 

modificat la quotidianitat en tots els aspectes de la nostra vida i ha tingut gran repercussió en l’àmbit escolar. 

Aquest curs 2021-2022 comença amb les coses més clares i l’experiència de l’anterior, amb preocupacions 

evidents però també amb un cert optimisme. La normalitat, entesa com la situació abans de la pandèmia, 

cada cop està més propera i això es recull a l’escola però també dins el món laboral, que recupera a poc a 

poc camí amb la incorporació presencial de bona part dels treballadors però també amb el teletreball com a 

recurs que ha vingut per quedar-se en moltes empreses. Un altre indicador d’aquesta bona tendència ha 

estat la reobertura de la Llar de Jubilats que, després de mesos, torna a obrir portes i ha permès recuperar 

dosis de satisfacció entre els associats i associades de l’entitat. 

És per tot això que, aquest cop, la veu del nostre veïnat s’estructura en tres conceptes diferents però alhora 

relacionats i que coincideixen en el temps: l’inici d’un nou curs escolar, el debat entre el teletreball i la 

presencialitat i l’esperada obertura de la Llar de Jubilats després de superar la part més fosca de la 

pandèmia. Per cercar les respostes, hem preguntat a les diferents generacions de torressencs i torressenques 

que coincideixen en apostar pel positivisme i l’esperança de reviure moments millors en endavant. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Com ha estat el retorn a l’escola? Què és el que més t’il·lusiona i et 

motiva en aquest nou curs? “El retorn a l’escola ha anat molt bé, amb 

moltes ganes. He tornat a retrobar-me amb els meus amics i amigues. Ara, 

ens podem veure cada dia i juguem, parlem i algun cop... ens enfadem, però 

sempre acabem fent les paus.  

El que més em motiva és aprendre i fer coses noves, jugar a l’hora del pati, 

els tallers de plàstica dels divendres, fer educació física amb la senyoreta 

Dolors i música amb la senyoreta Sònia que, per nosaltres, és una novetat 

perquè l’any passat en estar en grups tancats ens ho feia la nostra tutora”. 
 

Creus que estem recuperant la normalitat a l’escola? Quines coses no es 

podien fer el curs passat i aquest setembre si tornen a estar permeses? 

“Crec que, a poc a poc, sí que estem recuperant la normalitat perquè la 

Covid-19 ho va posar tot una mica dempeus i ens vam haver d’acostumar a moltes normes i protocols i ara, 

crec que ja estem retornant a com eren les coses abans a l’escola. Aquest any tenim novetats, ja no ens 

prenen la temperatura, ens podem treure la mascareta a educació física i això s’agraeix, a l’hora del pati ja 

podem compartir l’espai tots junts i no cal que ho fem per bombolles (amb la mascareta posada, això sí), així 

que ara ja puc anar a jugar amb la meva germana si vull, l’any passat no podia fer-ho”. 

C 

 ERIC CARDÓ I CRESPO  (7 anys)  
Alumne 2n curs primària 

Escola Carrassumada 

Joan Companys Cabau 
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Com ha estat el retorn a l’escola? Què és el que més t’il·lusiona i et 

motiva en aquest nou curs? “Tenia moltes ganes de tornar a l’escola 

per poder veure als meus companys i companyes, ja que el durant l’estiu 

no me’ls he trobat. La Covid-19, malgrat que quasi tothom està vacunat, 

encara hi és i per això hem de vigilar i tornar a la normalitat a poc a poc. 

D’aquest nou curs, em motiva aprendre coses noves, ja que em faig més 

gran i tinc més responsabilitats. Durant l’estiu, he continuat fent feina i 

repassant els continguts pel nou curs. M’il·lusiona fer noves activitats com 

ara patinatge i mecanografia, que m’encanten!”. 

Creus que estem recuperant la normalitat a l’escola? Quines coses no 

es podien fer el curs passat i aquest setembre si tornen a estar 

permeses? “Crec que encara no estem recuperant la normalitat a 

l’escola, ja que les mascaretes continuen presents tant al pati com dins les 

aules. A mi, m’angoixen molt, però cal ser responsables i tenir paciència. El bo és que aquest curs podem 

jugar amb altres nens i nenes durant l’esbarjo i tocar instruments a l’assignatura de música al pati de l’escola”. 
 

 

 
 

 

Com ha estat el retorn a l’escola? Què és el que més t’il·lusiona i et 

motiva en aquest nou curs? “El retorn ha estat molt bé, he començat 

amb molta il·lusió, igual que l’any passat amb els companys i companyes. 

Ja faig cinquè i l’any que ve serà l’últim curs abans d’anar a l’institut, em fa 

molta il·lusió. L’any vinent ens canviaran d’escola als meus germans i a mi, 

anirem a Lleida. Aquí, a Torres de Segre, no fan ESO i es va a Alcarràs. Si 

nosaltres vivim a Utxesa i hem d’anar fins a Alcarràs en autobús... com la 

mare treballa a Lleida, és millor que anéssim tots a una escola de Lleida”. 
 

Creus que estem recuperant la normalitat a l’escola? Quines coses no 

es podien fer el curs passat i aquest setembre si tornen a estar 

permeses? “Estem recuperant la normalitat, han canviat coses i això 

m’ha tranquil·litzat, perquè l’any passat quan vam començar tot era molt 

diferent d’allò que estàvem acostumats abans de la Covid i va ser una mica 

difícil acostumar-te a no fer coses que abans eren normals. Em feia molta pena el distanciament amb tothom.  

El curs passat, totes les matèries es feien a classe i ara podem canviar d’aula per fer música i anglès, aquest 

any no ens prenen la temperatura i ens podem ajuntar amb alumnes d’altres classes. L’any passat, al pati, 

estàvem dividits per cursos i quan em tocava el lloc més proper del pati de la guarderia, podia veure al meu 

germà petit, en Tyler. Si no era al costat, no el podia veure i no em deixaven ni donar-li la mà i jo això no ho 

entenia, perquè era el meu germà i estic sempre amb ell en casa. Abans de la pandèmia, sempre m’asseia al 

seu costat a l’hora del pati i, per la reixa, l’hi donava una miqueta del meu esmorzar. Però bé ja està canviant 

tot a poc a poc, encara que penso que com abans de la Covid ja no serà. El que ha passat no es pot oblidar”.     

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

 IRENE BALLESTÉ I BALCANU  (9 anys)  

ONA GARCÉS I CUENCA  (10 anys)   

Alumna 4t curs primària 

Escola Carrassumada 

Alumna 5è curs primària 

Escola Carrassumada 
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Com ha estat el retorn a l’institut? Què és el que més t’il·lusiona i 

et motiva en aquest nou curs? 

“El retorn a l’escola ha estat molt bé perquè he conegut a gent nova i  

he començat una nova etapa educativa. 

El que més m’il·lusiona d’aquest nou curs és que he començat l’institut,   

tenim un professor per a cada matèria i, sobretot, l’horari i el fet de no 

haver-me de quedar al menjador”. 
 

 

Creus que ja estem recuperant la normalitat a l’institut? Quines 

coses no es podien fer el curs passat i aquest setembre si tornen a 

estar permeses?  

“Crec que ja estem recuperant la normalitat perquè l’any passat, a 

l’escola, no ens podíem ajuntar ni amb les altres classes ni amb altres 

cursos, però aquest any sí. 

Només a l’hora d’esmorzar, hem de fer-ho amb el nostre grup bombolla, ja que és l’estona que no portem 

mascareta i, abans a l’entrada, ens prenien la temperatura i enguany ja no”. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com vas viure haver de passar radicalment de treballar a l’oficina a 

fer-ho des de casa? La teva empresa estava preparada pel canvi? I 

tu, consideres que et vas adaptar bé?  

“El canvi va ser molt ràpid, estava fent classe a la universitat (uns dies 

abans de l'estat d'alarma) i em va arribar un missatge de l'empresa que 

anés a buscar l'ordinador, ja que l'endemà tota l'empresa treballaria 

des de casa. No em resultà un canvi xocant per la meva part, al final la 

feina que realitzo es pot fer des de qualsevol lloc mentre disposi d'una 

connexió a internet.  

A l'inici, em resultava fins i tot ‘emocionant’ el canvi, ja que en un 

principi només es tractava de dues setmanes fins a la tornada a la 

normalitat. Actualment, ja forma part de la meva rutina i porto més 

d'un any teletreballant.  

Al final, des de casa puc fer la mateixa feina que a l'oficina, però et perds el contacte amb els teus companys, 

les pauses del cafè i de l'esmorzar amb ells i, al final, vas perdent contacte amb gent que abans veies cada 

dia. Tot i que a l'empresa s'organitzen setmanalment videotrucades durant la feina per parlar una estona i 

prendre un cafè tots junts i no perdre el contacte. 

He tingut la sort que la meva empresa es va preparar per al canvi setmanes abans que passes tot permeten 

el teletreball. Conec companys d'altres llocs que els ha costat fer el canvi, ja que no estaven preparats”.  
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JAN SERRANO I HERNÁNDEZ (12 anys)   
 

Estudiant  1r ESO 

Institut d’Alcarràs 

RAÜL ROCA I JUNCÀ  (22 anys)  
 

 

Programador  

GFT IT Consulting 
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Avui dia, prefereixes teletreballar, fer-ho presencialment o optar per un sistema híbrid que combini les 

dues opcions? Explica’ns quins creus que són els principals avantatges.  

“Jo prefereixo un sistema híbrid. Al final les dues modalitats tenen els seus avantatges.  

El principal avantatge que té el teletreball és l'estalvi de temps que et comporta el no haver d'agafar el cotxe 

cada dia i anar a l'oficina. També et comporta molta llibertat i et permet compaginar activitats de la teva vida 

diària sense estar lligat al típic horari d'oficina de 9 a 17. 

Al final, crec que el millor és combinar el millor dels dos mons i tenir un model híbrid, on permets als teus 

treballadors treballar des de casa o a l'oficina segons les seves necessitats. Hi haurà dies on em serà millor 

anar a l'oficina i altres on em serà millor quedar-me a casa.  

M'agradaria pensar que quan acabi la pandèmia s'opti per un model així i no torni enrere en un model 100% 

presencial”. 

 
 

 

 
 

 

 

Com vas viure haver de passar radicalment de treballar a l’oficina a 

fer-ho des de casa? La teva empresa estava preparada pel canvi? I 

tu, consideres que et vas adaptar bé?  

“Doncs el canvi va ser fàcil, en treballar en una empresa informàtica on 

tot o fem via ordinador, canviar la manera de treballar no va ser dur. 

En la meva feina actual, no vaig viure el canvi al teletreball, però parlant 

del canvi amb les companyes, sí que em van explicar que va ser un canvi 

fàcil pel que fa al treball autònom, però el que va costar més va ser 

adaptar les reunions al nou format”. 
 

 

 

Avui dia, prefereixes teletreballar, fer-ho presencialment o optar 

per un sistema híbrid que combini les dues opcions? Explica’ns 

quins creus que són els principals avantatges.  

“Sense cap mena de dubte un sistema híbrid. El teletreball està bé un 

parell de dies a la setmana per poder tenir més temps per un mateix i poder-te organitzar amb les amigues i 

la família. Però estar sempre a casa acaba cremant. Poder sortir, veure gent diferent i socialitzar també ajuda 

a no acabar frustrat. També el fet de no veure als companys i companyes de feina trenca la possibilitat de 

conèixer-les millor i establir vincles. 

Un altre punt molt negatiu que veig del teletreball pur és que les reunions acaben sent improductives, tenim 

ganes de converses de cafè amb les companyes i els únics forats que trobem acaben sent espais que haurien 

de ser reunions més serioses.  

Com a fet negatiu del pur teletreball és que acabes desdibuixant l'horari de feina, quan passes a treballar per 

tasques i sense que ningú "vegi" que treballes, acabes sent forçat a complir tasques fora l'horari laboral, 

acabant treballant més de 8 hores, i el fet que l'espai de descans sigui el mateix que el de treball no ajuda a 

desconnectar la ment, fent que sembli que no pares mai de treballar”. 
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ÈRIC MONNÉ I MESALLES  (24 anys)   
 

Tècnic en ciberseguretat i gestió 

d'infraestructures i informàtiques 
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Com vas viure haver de passar radicalment de treballar a l’oficina a 

fer-ho des de casa? La teva empresa estava preparada pel canvi? I 

tu, consideres que et vas adaptar bé? “En el meu cas, ja havia 

treballat des de casa algun cop, quan les meves filles havien estat 

malaltes, però no va tenir res a veure fer-ho puntualment a fer-ho de 

manera fixa. Els primers dies va estar força bé perquè, tot i la incertesa 

del moment, estàvem a casa, per les nenes era novetat i estàvem bé, 

però quan es va començar a allargar, va resultar una mica complex el fet 

de compaginar alhora la feina, les diferents trucades i les seves activitats 

i estudis, per la qual cosa vam fer un horari per organitzar-nos i definir 

els temps i diria que ens vam adaptar força bé i ràpid. 

A l’empresa on treballo, estem molt actualitzats i, abans de la pandèmia, 

ja treballàvem amb connexió remota amb l’oficina des de les empreses dels clients quan els fèiem visites o 

reunions, i per això aquest canvi el vam assolir de manera pràcticament automàtica des del primer moment”. 
 

Avui dia, prefereixes teletreballar, fer-ho presencialment o optar per un sistema híbrid que combini les 

dues opcions? Explica’ns quins creus que són els principals avantatges. “Personalment, em va agradar 

molt teletreballar per la comoditat i, principalment, per la millora en la conciliació familiar. Considero, per la 

meva experiència, que treballar des de casa realment incrementa la productivitat, perquè si tens un lloc 

destinat per a fer-ho, s’eviten moltes distraccions i es treballa més tan quantitativa com qualitativament.  

Tot i això, fer només teletreball pot portar a cert aïllament social perquè perds contacte amb els companys, 

clients... A més, t’has de conscienciar i fixar molt bé els horaris perquè també es tendeix a allargar la jornada 

més temps del que ho fas presencialment. Per mi, l’ideal és un sistema híbrid que combini les dues opcions, 

ja que facilita la conciliació familiar, incrementa la productivitat i alhora es manté el contacte i tarannà 

personal del tracte amb els companys i clients”. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Com vas viure haver de passar radicalment de treballar a l’oficina a 

fer-ho des de casa? La teva empresa estava preparada pel canvi? I 

tu, consideres que et vas adaptar bé? 
 

“La veritat és que al començament de tot em va costar una mica. De fet, 

crec que a tots i totes se'ns va fer molt estrany al principi.  

La meva empresa, tot i que té una part digital, no estava preparada del 

tot per fer tota l'operativa ‘online’ i va haver d’adaptar-se ràpidament. 

Personalment, considero que em vaig adaptar força bé, de fet ens fan 

fer formació específica als treballadors i treballadores per tal de ser 

plenament operatius sense haver d'anar físicament a l'oficina i tenir al 

client assegut al davant...”. 
 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

ELENA FONDEVILA I BRAO  (39 anys)   
 

Administrativa 

comptable i fiscal 

ANGEL BUSTOS I HERNÁNDEZ  (54 anys) 

 

Assessor financer de 

Nationale Nederlanden 

Gestor Hipotecari ING 
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Avui dia, prefereixes teletreballar, fer-ho presencialment o optar per un sistema híbrid que combini les 

dues opcions? Explica’ns quins creus que són els principals avantatges.  
 

“Si tingués l’opció d’escollir, penso que un sistema híbrid seria la millor fórmula per a la majoria de feines, 

tot i que a la meva, el component de la confiança entre els clients i jo és bàsica, i això només s'aconsegueix 

amb les diferents visites presencials que estableixes amb ells, que permeten generar un clima més proper, 

càlid i distès. En aquest sentit, tenint en compte això, la millor manera per mi, pel tipus de feina que tinc, és 

treballar de forma presencial. 

Considero que l’avantatge més important de teletreballar, és el fet de poder treballar i establir contacte de 

manera ràpida amb clients i amb immobiliàries de tot el territori, un aspecte que en el meu cas suposa evitar-

me desplaçaments, de vegades innecessaris”. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Què has fet durant tot el temps que la Llar de Jubilats ha estat 

tancada? La teva rutina durant les tardes ha canviat? 

“Durant aquest temps he fet moltes activitats a casa meva, la veritat és 

que he estat molt bé.  

També he col·laborat amb totes les activitats que s’han fet al poble, com 

ara el dia de la Palma o el de Sant Jordi. 

A mi, m’agrada molt la gimnàstica i durant aquest període seguia classes 

en línia per l’ordinador, normalment de cara la tarda. També m’agrada 

molt passejar ja sigui per la nostra terrassa o pel poble. A més a més, 

m’encanta cuidar les meves plantes...  

En definitiva, que m’he entretingut força i no he tingut la sensació 

d’angoixa ni d’estar tancada en cap moment”. 
 

 

 

Després d’un any i mig, com  ha estat el retrobament amb l’altra gent a la Llar de Jubilats? Explica’ns que 

és igual i diferent en comparació d’abans de la pandèmia.  
 

“Jo, ja no hi anava de forma habitual a passar les tardes a la Llar de Jubilats. No obstant, el que si he trobat a 

faltar durant aquest temps ha estat l’activitat que fèiem de “En forma”, perquè teníem un bon grupet amb 

el qual passàvem bones estones. 

Trobo que la reobertura de la Llar de Jubilats està molt bé, però encara hi ha gent que té una mica de ‘reparo’ 

d’entrar-hi a dintre. Penso i crec que si la gent fa el que toca, la Llar és un espai segur. 

Ara, estem programant moltes activitats interessants i diferents per aquest nou curs que comença i animo a 

la gent a què s’hi apunti. 

Com a membre de la junta, a part de la gimnàstica, continuaré anant-hi a fer el que convingui, a passar-hi les 

tardes no, perquè tinc prou feina a casa”. 

 

 
 

CRISTINA TORRENTÓ I ARBONÉS  (71 anys) 

 

 

Jubilada 
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Què has fet durant tot el temps que la Llar de Jubilats ha estat 

tancada? La teva rutina durant les tardes ha canviat? 

“Durant aquest temps, la meva rutina diària només ha trobat a faltar la 

llibertat de moviments a l'exterior i el tracte directe amb la resta de 

gent. De portes en dins, em considero un home de casa i la meva rutina 

no ha variat massa del que feia habitualment. La lectura, l'ordinador i, 

sobretot, els meus treballs manuals han omplert força el meu temps. En 

aquest sentit, no m'he avorrit de cap manera, al contrari, encara em fa 

falta temps per a poder fer tot el que m'agradaria”. 

Després d’un any i mig, com  ha estat el retrobament amb l’altra 

gent a la Llar de Jubilats? Explica’ns que és igual i diferent en 

comparació d’abans de la pandèmia. “En referència a aquesta 

pregunta, no puc dir gran cosa, ja que he estat elegit president durant 

la pandèmia i ara que hem tornat a obrir, s'ha notat un moviment de gent que acudeix a la Llar. De moment, 

no acaba de venir tothom i, principalment, les dones que encara són una mica reticents a entrar al local, 

suposo que al ser un lloc tancat n’és un dels motius. Des de la Junta, hem començat a muntar els cursets i les 

activitats i veiem que, a poc a poc, els socis i les sòcies van venint a apuntar-se. La mostra és que el divendres 

dia 24 de setembre s’ha fet una excursió i la resposta ha estat molt positiva”. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Què has fet durant tot el temps que la Llar de Jubilats ha estat 

tancada? La teva rutina durant les tardes ha canviat? “Aquest impàs 

ha estat degut a la tragèdia de l’epidèmia, que ha transformat una mica 

la societat i ens ha deixat a tots en fora de joc. Al no poder anar a la Llar 

de Jubilats ni a altres llocs, el fet de quedar-te a casa, jo ho he trobat 

pesat. De tota manera, tinc un hort al costat de casa i, com que allí sí 

que hi podia anar, hi passàvem l’estona. El fet que tampoc poguessin ni 

anar a la platja, ni enlloc, ha canviat una mica la nostra convivència 

familiar. Tot plegat ha estat una mica massa llarg, però ho hem superat”. 
 

Després d’un any i mig, com  ha estat el retrobament amb l’altra 

gent a la Llar de Jubilats? Explica’ns que és igual i diferent en 

comparació d’abans de la pandèmia. “Al principi del retrobament, he 

tingut una mica de recel perquè no sabíem com iniciar el tracte, si portar 

mascareta o no. Les vacunes han donat resultat i la gent hem perdut la por. De tota manera, estic una mica 

decebut perquè hi va molt poca gent, abans s’hi anava més. Jo hi vaig gairebé cada dia perquè allí som una 

colla d’amics i juguem a la botifarra. El que m’estranya, és que les dones, que sempre n’hi havia un parell de 

taules de senyores grans que parlaven i passaven l’estona, ara no hi són. Potser la gent s’ha engorronit a casa 

o com que fan tantes coses a la televisió, prefereixen no sortir a xerrar una estona. M’esperava més gent en 

general. De fet, totes aquestes coses tenen pujades i baixades, la Llar de Jubilats va tenir una pujada 

impressionant i, ara això no és així i és una llàstima”. 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

JOSEP LLUÍS MARTÍN I VAL  (75 anys) 

 

 

Constructor jubilat 

Exalcalde 

JORDI CULLERÉS I ORÓ  (72 anys)  

 

 

 

Jubilat 
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Característiques de la fotografia 

FOCAL: 113 mm 

EXPO: 1/160 

ISO: 200 
 

 

 

 

“FLOR DE SAFRÀ. Especia que s’obté  dels 
estigmes  secs del pistil  de la flor -color 
vermell-. Per fer un gram de safrà son 
necessàries unes 250 flors”. 
 

 
 

Josep M. Prada 
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TORRES DE SEGRE INICIA L’EXECUCIÓ DEL PLA LOCAL PER A MILLORAR LA SEGURETAT VIÀRIA 
 

 

L’Ajuntament de Torres de Segre ha començat l’execució del Pla Local de Seguretat Viària (PLSV), un 

projecte que permetrà millorar l’ordenació de la mobilitat i garantir major seguretat a la via pública. Durant 

la segona quinzena de setembre s’ha completat la primera fase d’aquest Pla, el primer d’aquestes 

característiques que es desenvolupa al municipi. 

Un dels entorns més sensibles de Torres de Segre i que ha estat elegit per executar les primeres mesures, és 

la zona on es concentren l’escola, la llar d’infants, el pavelló poliesportiu, la parada de bus i, pròximament 

un nou parc infantil i una nova zona esportiva a l’aire lliure. Així doncs, seguint les indicacions del PLSV, 

s’han executat les següents actuacions: 

➔ Creació de recrescuts tàctics de voreres per a escurçar els passos de vianants i fer-los més directes i 

visibles (cruïlla del carrer Canal amb el de les Vinyes de Dalt). 

➔ Constitució d’una zona d’espera a la calçada per a millorar la seguretat de l’entorn a l’accés de la Llar 

d’Infants (carrer Vinyes de Dalt). 

➔ Ampliació de les voreres al voltant de l’Escola i la Llar d’Infants per augmentar l’espai de seguretat de 

l’alumnat i les famílies (carrers Canal i Vinyes de Dalt). 

➔ Habilitació d’un aparcament de motocicletes davant del pas de vianants per augmentar la visibilitat de 

qui creua la calçada (carrer Canal). 
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La primera part del PLSV s’ha centrat en l’entorn escolar del Torres de Segre que abraça des del centre educatiu d’educació infantil i 

primària fins a la Llar d’Infants: una fase inicial per a fer una zona més segura que s’estendrà en altres punt de la vila. 
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A més, durant els últims dies també s’ha repintat senyalització horitzontal en diferents carrers de Torres de 

Segre, destacant la incorporació de nous passos de vianants a l’avinguda Pau Casals -una de les més 

transitades de la vila- i al carrer Vinyes de Dalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA 
 

A principis d’any, l’Ajuntament de Torres de Segre va consultar al Servei Català de Trànsit la possibilitat 

d’elaborar un Pla Local de Seguretat Viària i aquest organisme va recomanar dur-lo a terme amb consultoria 

de mobilitat. Així doncs, l’alcalde Joan Carles Miró va signar un conveni amb l’Assessoria d’Infraestructures 

i Mobilitat (AIM) per a l’elaboració del PLSV, que després d’analitzar la via pública del municipi, va redactar 

un projecte presentat al mes de maig. Les recomanacions finals indicades al PSLV compten amb l’aval del 

Servei Català de Trànsit. El PLSV inclou dades generals sobre la mobilitat a Torres de Segre, un estudi sobre 

l'accidentalitat i la detecció dels indrets amb major concentració de riscos i, finalment, les diferents línies 

d'actuació amb múltiples recomanacions per a executar-les. 

Els objectius principals del PLSV són millorar la seguretat viària de Torres, tant dels vehicles com dels vianants, 

executant solucions d’un cost relativament baix però d'alta efectivitat. L’àmbit d’actuació se centra sobretot 

en zones de l'entorn urbà on hi ha encreuaments perillosos, alta circulació de vehicles o afluència de 

col·lectius de risc com infants i gent gran. 
 

 

Joan Carles Miró -alcalde de Torres de Segre- considerava necessari disposar d’un PLSV des de fa temps i 

comprèn que qualsevol canvi necessita un període per acostumar-se: 

“A Torres de Segre considerem la seguretat viària una part fonamental per vetllar pel benestar de la gent. Una 

correcta ordenació de la via pública millora la convivència entre vehicles i vianants i ajuda reduir la probabilitat 

de patir accidents. La mobilitat al nostre municipi ja és força segura però, encara volem guanyar més efectivitat 

i per això creiem que és important seguir aplicant noves mesures. Som conscients de la incertesa que poden 

generar les novetats en la mobilitat, però totes les mesures que s’aplicaran són recomanacions proposades per 

un equip expert que té com a objectiu final la seguretat del veïnat”. 

Christian Aranda i Cubeles 

Alguns dels punts en els quals s’han repintat les senyalitzacions horitzontals, tot afegint elements de seguretat i més opcions de pas 
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ADQUISICIÓ D’UN APARELL D’ITB PER AL CONSULTORI MÈDIC 
 
 

Des de l’Ajuntament de Torres de Segre s’ha 

adquirit un aparell d’índex turmell-braç (ITB) per 

al Consultori Mèdic del municipi amb el propòsit 

de millorar el servei d’infermeria als pacients. 

Aquesta, és una prova complementària que poden 

efectuar les infermeres. Abans, aquesta prova, es 

feia un cop a la setmana, ja que al nostre 

consultori no disposava d’aquest aparell, i ens ho 

cedia el CAP d’Alcarràs. 

L'índex turmell-braç (ITB) és una eina diagnòstica 

utilitzada per a l'avaluació de la circulació sistèmica cap als membres inferiors que permet detectar la malaltia 

arterial perifèrica (artèries que s’han estret i redueixen el flux sanguini, generalment a les cames).  

La malaltia arterial perifèrica pot causar dolor a les cames a l’hora de caminar. La prova d’índex turmell-braç, 

compara la pressió arterial mesurada en el turmell amb la pressió arterial mesurada al braç.  

L’equip mèdic pot recomanar fer-se la prova al/la pacient si es presenta dolor en una cama a l’hora de 

caminar o té factor de risc per a la malaltia arterial perifèrica, com en els següents casos: antecedents de 

consum de tabac, diabetis, hipertensió... 

 
 

PREPARATIUS AL PAVELLÓ POLIESPORTIU PER ACOLLIR L’ACTIVITAT 
 

A més a més de les habituals tasques de neteja dels 

vestidors, de la grada i de la pista del Pavelló 

Poliesportiu Municipal davant l’inici dels entrenaments 

dels equips de futbol sala i de les activitats esportives 

resultants, s’ha aprofitat també per netejar les aules de 

reunions i d’activitats extraescolars ubicades a l’annex 

del mateix recinte així com la balconera de la façana 

d’aquesta instal·lació municipal que, a partir de 

setembre, s’omple d’activitat diversa i molt variada 

convertint-se en un dels espais més utilitzats i 

concorreguts de la nostra vila. 
 

També, seguint amb el Pla de millora del mobiliari urbà, 

impulsat fa uns dies des de l’Ajuntament i que pretén 

renovar els bancs vells i deteriorats i instal·lar noves 

papereres en punts necessaris, s’han substituït els 

quatre bancs que hi havia als voltants del Pavelló 

Poliesportiu per uns seients nous fets amb material 

reciclable de llarga duració que estan fabricats per 

suportar el contrast tèrmic exterior i que segueixen la 

mateixa línia estètica amb els que ja s’havien instal·lat 

recentment al carrer del Molí.  
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La pista neta i llesta per acollir les activitats programades 

Un dels nous bancs instal·lats a l’exterior del pavelló 

L’aparell en funcionament amb un pacient al Consultori Mèdic municipal 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Circulaci%C3%B3_sist%C3%A8mica
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POSADA A PUNT DE L’ESCOLA I LA LLAR D’INFANTS 
 

Abans de l’inici del present curs escolar 2021-22, s’han dut a terme les habituals tasques de neteja i 

condicionament tant de l’Escola Carrassumada com de la Llar d’infants amb el propòsit de garantir el 

benestar dels nostres infants des del primer dia d’escola. D’entre les actuacions realitzades destaquem: 
 

Escola Carrassumada 
 

✓ Neteja a fons, amb la màquina d’aigua a pressió, de l’espai d’esbarjo, incloent els vidres. 

✓ Neteja de males herbes i condicionament de la zona de l’hort escolar. 

✓ Reposició amb sorra nova i anivellament dels sorrals de l’esbarjo d’educació infantil i primària. 

✓ Repassar les línies amb pintura dels jocs tradicionals pintats a terra. 

✓ Anivellar una part de la pista del pati de primària on el formigó s’havia elevat fent un escaló i que resultava 

un clar perill d’entrebanc pels infants. 

✓ Polir i pintar la font d’aigua de l’entrada de l’escola i els bancs exteriors de l’entrada i voltants del centre. 

 

                              Llar d’infants Carrassumada 
 

✓ Neteja a fons, amb la màquina d’aigua a pressió, del pati de la llar, incloent els tendals i les joguines 

exteriors de gran volum. 

✓ Col·locació de dos bancs a l’entrada de la llar per afavorir la comoditat dels familiars durant l’espera 

d’entrega i/o recollida dels nens i les nenes. Una acció dins el Pla Local de Seguretat Viària, endegat des 

de l’Ajuntament que s’anirà completant en els pròxims dies i que detallem a la notícia del mes.  

 

 

 

 

 

 

 

Algunes imatges de les diverses actuacions realitzades abans de l’inici del nou curs escolar 2021-22 
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MANTENIMENT I CURA DELS CAMINS I SENDERS D’UTXESA 
 

La cura i el manteniment dels camins i dels senders 

interpretatius de l’embassament d’Utxesa, és una tasca 

molt important per poder-los gaudir i conservar-los. 

En aquest cas, els tècnics de Medi Ambient són un dels 

encarregats d’aquesta feina bàsica i essencial, sobretot 

durant els mesos d’estiu, amb la neteja i la cura dels 

camins que hi ha al voltant de l’edifici de ‘La Fusteria’ i en 

altres indrets de l’embassament. Uns itineraris que 

esdevenen la manera més eficaç i sostenible per poder 

arribar a Utxesa i, alhora poder gaudir de les possibilitats 

que ens ofereix aquest espai natural de casa nostra.  

En aquest sentit, es controla que no hi hagi brossa pels 

camins, es desbrossen tots els voltants més 

representatius de l'embassament, reduint d’aquesta 

manera el risc d'incendi i facilitant als i les visitants que 

venen tant caminant com en bicicleta, uns camins en 

condicions i els més segurs possibles. 

La natura sempre s'obre camí i segueix el seu curs i, si 

no es realitzen aquests tipus de manteniments dels 

camins i dels accessos, aquests acabarien desapareixent 

del tot. 

 

REPARACIONS EN DIFERENTS PUNTS DELS CARRERS DE LA VILA 
 

Per tal de garantir el benestar dels nostres veïns i veïnes i reduir el risc de qualsevol accident ja sigui de 

vianants o de vehicles que circulen per la via pública, la brigada municipal ha actuat en diferents punts de la 

nostra població tot tapant amb formigó i quitrà fred i compactant alguns sots que s’havien format en 

diversos carrers del nostre poble.  L’actuació ha durat uns dies i ha permès reparar diversos forats, en 

concret, del carrer Estatut de Sau, carrer Ponent i carrer Progrés.  

Una feina que s’anirà fent extensiva en altres llocs del municipi a mesura que es detectin nous 

deterioraments del ferm. 

 

Manteniment dels trams de camins naturals a Utxesa  

Tasques de reparació del ferm en diversos indrets del municipi per resoldre les conseqüències de sots inesperats sobre la calçada 
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REPARACIÓ D’UNA FUITA D’AIGUA AL CARRER PAU CLARIS 
 

A principis de mes, membres de la brigada 

municipal han hagut d’intervenir per reparar 

una avaria en el sistema de l’aigua que s’ha 

produït, concretament, al Carrer Pau Claris.  

Per resoldre la fuita detectada sobre el 

mateix ferm del carrer s’ha realitzat 

l’obertura de la zona afectada i la substitució 

del tram de tub malmès per un de nou de 

polietilè. Tal com es fa habitualment en les 

reparacions d’avaries d’aigua d’entrada als 

habitatges, s’ha instal·lat l’arqueta en la qual 

anirà el corresponent comptador d’aigua el 

dia de la seva implementació. 

L’actuació ha finalitzat amb la col·locació del formigó i el poliment del tros de carrer intervingut. 

 

NETEJA DE DIFERENTS ESPAIS I RETIRADA DE DEIXALLES ABOCADES A TERRA 
 

Continuant amb la dinàmica de treball dels 

darrers mesos, segueixen les tasques de neteja 

de diferents espais del poble, ja sigui retirant 

males herbes que han crescut durant l’estiu en 

voreres i solars de titularitat municipal o bé 

recollint deixalles acumulades i tirades a terra, 

sobretot en algunes illes de contenidors de la vila. 

Uns abocaments incomprensibles que es van 

repetint amb el temps i que anem denunciant des 

de fa molt temps. En aquest sentit, fa uns mesos 

que es va completar la instal·lació de càmeres de 

seguretat en punts estratègics per controlar, 

entre altres, aquestes accions incíviques. Una 

instal·lació que resta pendent de legalitzar 

perquè pugui entrar en funcionament i ajudi a 

pal·liar aquest preocupant problema. 

Aquestes accions suposen un alt cost econòmic al 

nostre municipi, ja que la dedicació del personal 

municipal és diària i, a més a més, totes les 

deixalles s’han de dur a l’abocador amb el cost de 

transport que això suposa. Per tant, demanem 

col·laboració ciutadana perquè avisin a 

l’Ajuntament si es detecten actes d’aquest tipus.  

Mentrestant, se seguiran fent aquestes tasques 

de neteja tan necessàries per garantir les millors 

condicions dels nostres espais i oferir una imatge i uns accessos nets pel nostre veïnat i també pels diferents 

usuaris i usuàries en general. 

Abans i després d’una actuació feta al final del carrer Jaume I 

Estat habitual que es troba cada setmana una de les illes de contenidors del poble 

Imatge de l’actuació en el moment d’obertura i la tasca finalitzada 
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Aquest any renoves el càrrec com a directora de 

l’Escola, quan et vas presentar per primera 

vegada? Per què? 
Em vaig presentar per primera vegada fa cinc anys.  

La veritat és que en aquell moment no tenia previst 

fer-ho, una mica les circumstàncies m’hi van portar.  

El director que hi havia aleshores es va jubilar i ningú 

de l’escola (inclosa jo) volia agafar el càrrec. Llavors, 

jo formava part de l’Equip Directiu, i com que ja havia 

passat el temps de presentar projecte per la direcció 

i no ho havia fet ningú vaig acceptar agafar el càrrec 

de forma provisional per un curs.  

Acabat el curs, sí que vaig presentar un projecte per 

a quatre anys. En aquell moment, vam decidir 

conjuntament continuar les tres persones que 

formem part de l’Equip Directiu: la Míriam, la Dolors 

i jo. Ho vam plantejar al claustre, que ens van donar 

el seu suport i vam tirar endavant. 
 

Què et porta a tornar-te a presentar? 

L’últim curs fou diferent, especial. Amb la pandèmia 

no vam poder fer totes les activitats que teníem 

previstes, hi havia projectes que havíem d’engegar i 

no ho vam poder fer.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenia la sensació que el projecte de direcció no estava 

acabat, deixàvem coses a mitges. Tant la secretària 

com la cap d’estudis també estaven d’acord en 

continuar i ... aquí estem. 
 

 

 

Què cal per dirigir un centre educatiu com el de 

Torres de Segre? 

Com en qualsevol feina, el més important és que 

tinguis ganes de fer-ho bé i que t’impliquis i t’esforcis 

al màxim. 

Per dirigir un centre educatiu, cal ser organitzat, tenir 

paciència, que t’agradi tractar amb gent, saber 

escoltar, ser prudent i no posar-te excessivament 

nerviós davant de noves situacions.  

El que més costa és resoldre possibles conflictes que 

vagin sorgint, desacords o situacions que es poden 

complicar. 

Vull remarcar que perquè una escola funcioni el més 

important és fer un treball d’equip. Totes les persones 

que treballen en un centre educatiu tenen la seva 

funció i totes són importants.  

Que tothom s’impliqui, treballi i respecti la feina dels 

companys i de les companyes és imprescindible.  
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“L’educació és un objectiu comú de l’escola, la família i tota la societat” 
 

 

Directora de l’Escola Carrassumada 

 

Va néixer l’1 de juliol de l’any 1967 a 

Torres de Segre, per tant té 54 anys.  

Filla del Josep Roca i de la Juana Ramírez. 

Té tres germans, el Josep Lluís, el Santi i 

el Ramon.  

Està casada amb l’Eduard Escolà i 

Casanovas i té dues filles i un fill, la 

Meritxell, la Lídia i l’Eduard. 

L’Alícia va estudiar Magisteri a la 

Universitat de Lleida. Porta molts anys 

dedicats a la docència i, actualment, 

ocupa la direcció de l’Escola 

Carrassumada de Torres de Segre.  

Li agrada molt sortir a passejar i, 

sobretot, llegir. La lectura li serveix tant 

com entreteniment com per 

desconnectar i descansar una estona. 
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Suposo que, aquest any, amb la problemàtica de 

la Covid-19, no ha estat fàcil manejar la situació. 

Què ha estat el més difícil per a tu? 

Els nens i nenes s’han adaptat molt bé i això ens ha 

facilitat la feina a tots i totes. 

El més difícil a nivell de direcció ha estat gestionar els 

confinaments, absències per quarantenes i que 

l’escola continuï funcionant amb normalitat davant 

qualsevol circumstància.  

Hem hagut de planificar espais i horaris perquè no es 

trobessin els diferents grups i tenir en compte també 

les activitats extraescolars que es realitzen a l’escola. 
 

Pels mestres?  

Seguir els protocols de neteja i desinfecció al final de 

cada activitat o quan s’utilitzava material comú ha 

estat una preocupació més.  

Però, al final, tant mestres com alumnes ja ho fèiem 

de forma rutinària. Potser el més difícil ha estat fer 

classe amb alguns alumnes confinats, fer les classes 

amb el grup i al mateix temps pensar amb els nens i 

les nenes que estaven a casa. 
 

Pels infants?  

Per ells penso que el més difícil ha estat portar 

mascareta a totes hores.  

Un altre aspecte ha estat el fet de no poder jugar al 

pati amb alumnes que no eren del seu grup 

bombolla. Al principi els va costar una mica però ho 

van assumir força bé. 

Com he dit abans, els nens i les nenes es van adaptar 

molt bé a totes les mesures. Cal felicitar-los a tots i 

totes! 
 

Acabem de començar un nou curs, s’han relaxat 

una mica les mesures i les exigències, ho creus 

encertat? Implantaries alguna mesura més? 

En realitat a l’escola, aquest curs que acabem de 

començar, no hem vist massa canvis. Ja no mirem la 

temperatura a l’alumnat quan entrem a l’escola i al 

pati poden jugar tots junts.  

Però, bàsicament, les mesures són les que hi havia a 

final del curs passat: continuem amb les mascaretes 

a partir de primer i totes les activitats es fan dins del 

grup estable de convivència. 
 

 
 

Com a docent, què creus que cal aprendre 

d’aquesta situació que ens ha tocat viure? 

Cal aprendre a ser responsables, ser conscients que les 

nostres accions poden afectar el grup. De vegades  

les circumstàncies no són les que voldríem, i saber 

adaptar-nos ens ajuda a créixer. 
 

Quins van ser els teus inicis com a mestra i en 

quines escoles has estat?  

Quan vaig començar, em vaig apuntar a la borsa de 

treball per a fer substitucions. A Lleida no estaven les 

llistes obertes i vaig anar cap a Barcelona. 

Quan vaig  aprovar les oposicions, el meu primer destí 

va ser Almatret; allí vaig estar 7 anys. Em vaig quedar 

8 anys més a la ZER L’Oliver, anava a les escoles 

d’Almatret, Maials i Llardecans.   

A continuació vaig estar a l’Escola Comtes de 

Torregrossa d’Alcarràs durant 7 anys. I després  ja vaig 

venir cap a Torres de Segre, ara fa 10 anys. 
 

La manera d’ensenyar ha canviat molt des que vas 

començar com a mestra? 

La societat ha anat canviant i l’escola s’ha anat 

adaptant als canvis.  

Cada vegada es treballa més per projectes i de forma 

interdisciplinar.  Però el canvi més important es troba 

en l’ús de les tecnologies, que cada dia són més 

presents en el dia a dia i també a l’escola. 
 

Com definiries l’escola de Torres? 

L’escola de Torres és l’escola del poble. Una escola 

oberta, on tots els infants són benvinguts.  

Una escola que s’adapta a les necessitats d’alumnes i 

de famílies. 

El fet de ser l’única escola del municipi fa que tots els 

nens i les nenes assisteixin al mateix centre, que 

formin part del mateix grup durant molt de temps i 

això crea uns vincles importants. 
 

Com seria la teva escola ideal? 

Per mi l’escola ideal és com la que nosaltres tenim. És 

prou gran per tenir els recursos necessaris i prou petita 

per conservar un ambient familiar i que tothom es 

conegui. És l’única escola que hi ha i per tant tots els 

nens i les nenes del municipi conviuen en el mateix 

entorn tant dins com fora de l’escola. 
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La teva vocació ha estat sempre la docència? 

Quan vas decidir-ho i per què?  

Crec que he volgut ser mestra des de sempre. De fet, 

de petita,  ja jugava amb les nines a fer de 

“senyoreta”.  Jo preparava fitxes i jocs i les nines eren 

les meves alumnes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Crec fermament que el present i el futur de tota 

societat democràtica que tingui com a eines de 

cohesió i integració social el respecte a l’opinió, la 

condició i la llibertat del pròxim, passa 

indiscutiblement per l’educació dels membres que en 

formen part. 

Malauradament, darrerament hem vist imatges de 

joves que no saben divertir-se o per a fer-ho han de 

rebentar aparadors, cremar mobiliari urbà o 

barallar-se a punta de navalla. Sabem que són gent 

minoritària, però no puc de deixar de preguntar-me: 

Quina ha estat la seva educació? Quina part del seu 

aprenentatge ha fallat? 

Em reconforta escoltar a l’Alícia i em reconforta 

també pensar que si alguna cosa no es trenca pel 

camí, i els pares i les mares saben posar-se en el seu 

lloc, els nostres infants seran gent de profit i el futur 

del nostre poble estarà en bones mans. Hauran rebut 

una bona educació en una escola ideal. 

 Pepita Ruestes i Piñol  
       Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 

Alícia Roca i  Ramírez 

L’Alícia Roca, de petita amb 6 anys, jugant amb el gat de casa 

Desembre de l’any 1994. Fent classe a Almatret, assajant una cançó 

Gener de l’any 2019. L’Alícia, a l’entrada de l’Escola Carrassumada, 

presentant l’acte DENIP (Dia Escolar de la No-violència i la Pau) 

Octubre de 2019. Sortida en família al Congost de Mont-rebei 
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         ANTIGUES BOTIGUES I NEGOCIS DE TORRES DE SEGRE -6a PART- 
 

 

 

CARRER MAJOR -primera part - 
 

Tal com vam explicar en 

l’anterior reportatge, el 

carrer Major formava 

part d’uns dels portals 

del poble. 

L’any 1582, l’accés al 

clos de la vila es feia per 

tres portals: el Portal Major -situat a l’extrem superior del carrer 

del mateix nom-, el Portal de la Barca -situat a l’est del castell- i el 

Portalet de l’Abadia -darrere l’Església, tocant a la rectoria-. Així, 

l’estructura del poble era la d’un clos tancat, de manera que les 

mateixes cases per la part del darrere feien de muralla; els sectors 

no edificats comptaven però amb una paret respectable per a 

salvaguardar i protegir l’espai urbà.  

Després de la Guerra Civil i mentre la quadrilla de ‘Regiones 

Devastadas’ reconstruïen l’Ajuntament destrossat per la desfeta bèl·lica, la Casa de la Vila s’instal·là un 

temps al carrer Major, en concret a la casa anomenada de ‘Cal Ximo’, fins que el nou edifici va estar acabat 

del tot, moment que es tornà a traslladar fins avui dia. 

Durant els anys cinquanta, va ser quan es dugué a terme 

l’empedrat dels principals carrers del poble, entre ells, el 

carrer Major. Sens dubte, una obra molt ben executada que 

perdura ferma i en bon estat actualment. 

De tota manera, el carrer Major sempre ha estat un carrer 

molt dinàmic, de molta vida i molt transitat, sobretot a peu, 

cosa que ha facilitat que hi hagués molt moviment comercial 

amb el temps, un fet que ha posat al descobert un bon nombre 

d’establiments i comerços que van existir en aquest indret de 

la nostra vila i que ens obliga de nou a fragmentar aquest 

apartat del ‘Sabies què...’ en dues edicions diferents, tal com 

va succeir amb l’anterior, el carrer Saladà. 

En el present reportatge, començarem amb aquells negocis 

antics del carrer que ens ocupa que s’establiren en els edificis 

amb els números parells i deixarem la resta per la pròxima 

edició de ‘El Pregoner’.  

L’equip de recerca i redacció d’aquest apartat, novament, 

desitgem que us agradi i que en gaudiu amb la seva lectura! 

espai d’història local 

 

 

CLOS DE LA VILA 
                                   

Muralles       ---------  Vall 
 

1. Castell           4. Portal major   7. Plaça   

2. Església         5. Portal de la barca           8. Placeta del castell 

3. Fossar           6. Portalet                             9. Forn de la vila 

                                                           10. Hort i prat del Comanador 

Anys 50. Obres d’empedrat del carrer Major 
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FUSTERIA DE ‘CAL MODESTO’* / COOPERATIVA DE CONSUM (carrer Major, 20)   
 

 

 

L’actual casa del carrer Major amb el número 20, va acollir fa un temps dos 

establiments ben diferents però del que encara se’n conserven molt bons 

records, sobretot dels que van ser al seu dia clients i clientes.  

A través dels testimonis entrevistats i de veïnes i veïnes que hi van treballar, 

hem descobert el que va ser una bona fusteria i l’antiga ‘Cooperativa de 

Consum’, ambdós amb un tracte immillorable davant la clientela i un punt 

de vida social prou important dins del carrer que avui ens ocupa. 

 
 

FUSTERIA DE ‘CAL MODESTO’     carrer Major, 20 
 

 

 

*Aquest establiment ja s’ha explicat més en detall i 

profunditat en l’apartat del Sabies Que... de la 

Revista ‘El Pregoner de Torres’, edició número 64, 

en concret a la pàgina 41 del mateix butlletí, dins 

l’extens reportatge que vam dedicar als principals 

mestres fusters i ebenistes de Torres de Segre.  

Un recull en el qual s’explica, entre altres coses, que 

el Modesto tenia molt bones mans treballant la 

fusta i que feia tot tipus de mobles per encàrrec. 

 

LA COOPERATIVA DE CONSUM   carrer Major, 20 
 

 

Al mes de febrer de l’any 1960 es va inaugurar la ‘Cooperativa de Consum’ al carrer Major. Va ser un acte 

molt important, tant per la Junta, com per als associats de la Cooperativa agrària.  

La botiga es va instal·lar al número 20, que era la casa pairal d’en Francesc Escolà i Filella, membre en 

aquell temps de la Junta de la Cooperativa.  

La primera persona que hi va anar a despatxar va ser la Pilar Mesalles i Almacellas, que va estar-hi treballant 

durant un parell d’anys. 
 

 

En Modesto Escolà i Guàrdia 

Publicitat de la fusteria de ‘Cal 

Modesto’ amb el nom de ‘Casa Escolá’ 

Dia de la inauguració de la Cooperativa de Consum. A la imatge es veu: en Josep 

Sanjuan -gerent de la Cooperativa Agrària-; la seva cunyada la Mercè i la seva esposa, 

Mercè Martín, amb la seva filla Pilar als braços. L’altra nena, és la Pepita. A primer 

plànol, la Pilar Mesalles i als costats, el Pepe, el Gaspar i l’Antonio Filella. 

La Pilar Mesalles, darrere el taulell de la recent inaugurada 

‘Cooperativa de Consum’, amb unes estanteries plenes de 

queviures diversos. 
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El 1962, el Quimet Piñol i Escolà i l’Emilia Casals i Ribes van 

agafar la Cooperativa durant uns sis anys, fins a l’any 1968, 

arran de la defunció del marit de la germana del Quimet, la 

Dolors Piñol. Aquest fou el motiu que va fer decidir-los 

plegar del taulell i dedicar-se a portar la granja que el seu 

cunyat, el Serafí Ruestes, havia deixat. 

Després de la sortida del Quimet i l’Emilia, la Junta de la 

Cooperativa Agrària va sol·licitar personal perquè pogués 

fer-se càrrec de la botiga.  

La Maria Rosa Forcat i Ruestes i la Maria Inés Torrentó i Guiu eren amigues i s’hi van presentar, ja que en 

aquell temps al poble el futur de les noies només passava per cosir o embalar. El fet de poder portar una 

botiga les va engrescar i van ser seleccionades.  

Ambdues ens expliquen records i anècdotes de l’establiment en el seu dia a dia: en aquell temps les 

balances marcaven el pes en unes ratlletes; moltes vegades es tallaven 2 talls de mortadel·la i es ficaven 

directament al damunt del pa de la canalla que volien berenar; el cafè es venia en gra o s’havia de moldre 

a la botiga i se’n podia demanar per exemple una unça i mitja (50 grams); la majoria de productes que s’hi 

venien es feia a granel i els sacs de sucre o de patates pesaven 50 quilos; les colònies es despatxaven molt 

amb una gran varietat de perfums pels dies de festa: ‘Maderas de Oriente’, ‘Joya’, ‘Embrujo de Sevilla’... i 

pels homes: ‘Varon Dandy’ era el més demanat. Els  licors també eren a granel: conyac, anís, vi ranci, 

moscatell... i quan arribava la Festa Major: Aromes de Montserrat, Cointreau, etc. També es despatxà molt 

calçat, primer venent botes i sandàlies de treball fins a arribar a vendre’n de tot tipus. 

A la Cooperativa es va arribar a vendre molts productes i de seccions molt diverses: llavors, pintures per 

casa, oli, testos, ceràmica i, fins i tot es podia arribar a vendre 3.000 litres de vi al mes. 

També s’hi pesava als nens i a les nenes quan eren nadons, a les balances dins d’una caixa de plàtans, i de 

més grans tots i totes ens pensàvem a la bàscula. 

Recollim el testimoni que ens agradaria que quedés constància, sobretot, de la confiança, afecte i estima 

que la Maria Rosa i la Maria Inés van rebre de les dones que venien a comprar. Durant els més de 10 anys 

que van estar al carrer Major, van haver d’apartar-se als canvis que el comerç va sofrir en aquell temps. 
 

 

Maria Rosa Forcat i Ruestes:  

“Ui! Me’n recordo de quan ens van posar la primera màquina registradora. No va ser gens fàcil saber-la 

manejar. 

Recordo que, tot i tenir a ‘Cal Nadalet’ al costat, que en teoria érem competència directa, teníem molt 

bona relació amb els veïns i les veïnes, sobretot amb el Paco. Ell, va ser un dels promotors de què les 

botigues comencessin a fer vacances, en aquell temps era una cosa molt estranya que els comerciants 

tanquessin uns dies. 

Avui dia, a mi m’emociona quan em trobo nens i nenes que avui tenen 50 anys i em retrauen de quan 

venien a la Coope amb la seva mare o la padrina i els donaven un caramel, ‘peladilla o un pet de monja’... 

i els àlbums que es feien amb els iogurts o la xocolata”. 
 

Al mes d’octubre de l’any 1979, l’Anna Alcázar i Landri va començar a treballar a la Cooperativa, ja que 

l’actual botiga que es troba al carrer Saladà es va inaugurar el gener del 1980. La seva feina, juntament 

amb el Claudio Florensa, va ser la de traslladar i organitzar els productes d’un local a l’altre. 

El Claudio recorda que tot el mobiliari de la Cooperativa del carrer Saladà, era nou de trinca, i que tot el que 

es va treure de la botiga vella, es va guardar al primer pis. 
   

En Quimet Piñol i l’Emilia Casals 
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L’Anna va estar treballant en el nou local fins al 1986. Aquell any, la Divina Font i Badia, que estava 

treballant a l’empresa d’en Francesc Mata fent jerseis, i el Julio Puigvecino i Busom que ho feia al magatzem 

de fruita i menant la terra de l’Eusebi Ribes, van veure l’oportunitat d’agafar la Cooperativa perquè es van 

assabentar que buscaven gent. Es van fer socis, van entrar al procés de selecció i van ser els escollits.  

El Julio i la Divina es van fer càrrec de la Cooperativa des del 1986 fins al mes de maig del 2015, any en què 

va faltar el Julio. Tot i això, la Divina va continuar fins al novembre del 2016, moment que va plegar 

definitivament.  

El 24 de novembre del 2016, l’establiment va passar a mans de l’Anna Borràs i la Mercè Martín que, sota 

la marca comercial ‘Pròxim’, encara el regenten actualment. 

 

 

Divina Font i Badia: 

“D’aquests temps darrere el taulell tinc més bons records que dolents. Els nostres fills,  la Tresa, el Juli i el 

David, han crescut a la Coope.  

El Julio i jo anaven moltes nits a col·locar coses a les estanteries i ens els emportàvem, dormien allí i 

s’arraulien al costat dels congeladors a l’escalforeta dels motors. Tota la família s’ha involucrat al negoci, 

entre tots hem portat la Cooperativa endavant. 

Encara ara m’agrada trobar-me la gent pel carrer que em crida i em recorda, hem passat tota una vida. 

De negatiu et puc dir l’ensurt que vam tenir quan la Tresa, amb 9 anys, va caure pel muntacàrregues i va 

estar ingressada dos mesos a l’Arnau de Vilanova. També un altre dia en què se’n van anar les botes de vi 

del primer pis i al matí ens vam trobar la botiga inundada de vi. 

El Julio i jo no hauríem plegat fins a la meva jubilació però les coses es van tòrcer i jo vaig estar treballant 

al magatzem del meu germà fins a l’any 2020, quan em vaig jubilar”. 
 

 

 

La recerca d’informació d’aquest establiment, ens ha deixat moltes anècdotes de gent que se’n recorda i 

molt de la ‘Cooperativa de Consum’, tant la del carrer Major com la del Saladà. Altres records de la 

Cooperativa, aportats per diferents persones: 
 
 

“Recordo la primera 

Cooperativa que era un lloc petit 

però hi havia de tot” 

 

“Tenien la sopa  

en calaixos i la 

despatxaven a granel” 

 
“Quan estava al 

carrer Major, 

 feia olor de vi 

quan entraves” 

 “La Divina i el seu home, 
el Julio, eren molt bones 
persones amb un tracte 

molt especial” 
 

 

 

 

 

 

La Divina Font despatxant a la ‘Cooperativa de Consum’ ,  

amb la botiga traslladada al carrer Saladà 

La Divina Font i el Julio Puigvecino amb els seus tres fills,  

el dia de la boda de la Tresa, la filla gran. 
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‘CAL NADALET’  (carrer Major, 18)   
 

El nom de ‘Cal Nadalet’, era el cognom 

antic de la família que es va perdre. A 

l’avi de la Pepita Pons i Aguilà li deien 

‘el Nadal’, perquè era de casa Nadal i 

al seu pare, el Francesc Pons i Puig, li 

deien ‘Nadalet’. 

Els  pares de la Pepita, el  Francesc Pons 

i Puig i la Carmeta Aguilà i Estadella, 

quan es varen casar compraren la 

botiga del Sindicat i, posteriorment, 

sobre els anys 1918 a 1920 van 

adquirir dos cases al carrer Major on vivien i allí la van traslladar. 
 

A la mateixa casa, hi havia una carnisseria però que estava 

separada de la botiga. La carnissera era de la senyora Maria de 

‘Cal Aiguadé’, tot i que després d’ella hi van passar altres 

carnisseres. La carn que es venia, provenia de la Dula -una 

agrupació de dotze o tretze ramaders de Torres de Segre-. 
 

Cal Nadalet, va restar oberta al públic uns setanta anys, 

aproximadament. Allí, s’hi venia tota mena de productes: 

comestibles, perfumeria, para farmàcia, pintures, espardenyes, 

productes i estris de neteja, material escolar, etc... 
 

El Josep Escolà i Paerada -marit 

de la Pepita- era pagès i, en les 

seves estones lliures, ajudava a 

la botiga a despatxar i endreçar. 

Al Josep li deien ‘el Bondades’, 

un nom que recorda el seu 

caràcter cordial i amable. 

El Paco Pons i Aguilà, conegut popularment com el Paquito, era el que 

despatxava, anava a comprar al mercat de fruites i verdures, als 

magatzems dels majoristes i atenia a la clientela de Torres de Segre; es pot 

dir que ell era el botiguer de la casa. 

En aquell temps la bàscula era de pesos i s’havia de calcular el preu en 

funció del pes, era més entretingut que avui dia. A més a més, no hi havia 

bosses de plàstic sinó paperines de cartró, de les que la família encara en 

conserva alguns exemplars a casa. La majoria de productes que s’hi venien 

també eren a granel, ens comenta la Pepita. 
 

La Pepita , també  ajudava a la botiga però ja tenia prou feina amb quatre fills, els pares i el Paco, tots vivien 

a la mateixa casa. El Conrad, la Carmina, el Marc i la Mercè, fills del Josep i la Pepita, sempre van ajudar a 

les feines de la botiga, atenent els clients i endreçant els productes al magatzem. 
 

La botiga es va tancar per la jubilació del Paco sobre el 1991, ja que cap dels seus nebots no volien dedicar-

se al comerç, tots estaven treballant i estudiant. 
 

Façana actual de ‘Cal Nadalet’ 

Passejant pel pont de la vila. La Pepita Pons i Aguilà amb 

els seus germans Benjamín i Paco, aquest darrer 

responsable de la botiga. 

Josep Escolà i Paerada -el Bondades- 
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Pepita Pons i Aguilà: “Vull explicar que a la botiga les clientes venien gairebé cada dia a comprar en funció 

del que havien de cuinar o necessitaven aquell dia (sal, pebre, sopa, arròs, macarrons, llaunes, etc.). Però el 

més important és que quan venien, moltes vegades, fins i tot s’asseien, explicaven els seus problemes o alegries 

al Paco. Al meu germà sempre li va quedar la satisfacció d’haver escoltat i sobretot ajudat als seus clients per 

la confiança que li tenien i també d’haver participat de l’alegria de les coses bones que els passava. Actualment, 

el comerç de comestibles, que és el més pròxim, ha perdut el contacte humà. En aquell temps, tots els botiguers 

del poble tenien molt bona sintonia. Si tenien problemes o dubtes es reunien i entre tots trobaven la solució”. 
 

Aportacions d’altres veïns i veïnes del poble sobre els seus records de ‘Cal Nadalet’: 
 

“Me’n recordo que tenien 

una màquina de xiclets 
al carrer” 

 “Hi havia de tot,  
des d’espardenyes  

a sardines!” 

 “Tenien una màquina 

de moldre cafè i 

ratllar formatge” 

 “Recordo que, fins i tot, 
s’hi venia  

la colònia a granel” 

 
 

BOTIGUES DE LA JOSEFINA ESCOLÀ / TERESITA ANDREU / ANTONIETA PRIM     (carrer Major, 16)   
 

Els baixos de la casa del carrer Major amb el número 16, va acollir durant més de vint 

anys i fins fa relativament poc, un establiment de venda de queviures i productes 

varis, això si regentat per diferents persones que han anat continuant el negoci amb 

la seva distribució i el seu toc personal. 

Tot i que el local no era massa gran pel que fa a dimensions, feia d’aquesta botiga un 

lloc acollidor, de tracte directe i proper i on s’hi podia trobar una gran varietat de 

productes, la majoria de caràcter alimentari. 
 

 

BOTIGA DE LA JOSEFINA ESCOLÀ I PRIM       carrer Major, 16 
 

 

La Josefina Escolà i Prim -la ‘Fina del Pagà’-, va obrir 

una botiga al carrer Saladà el dia 28 d’abril del 1976, 

va ser una mica el relleu de la botiga de l’Herminia 

que estava al carrer Davant. La Fina, va traslladar-se 

al carrer Major l’any 1980 i la primera clienta que va 

tenir va ser la Ramona de ‘Cal Serafí’, amb la que 

havien estat veïnes. Durant aquell temps, la Fina va 

agafar el canvi de les botelles retornables de vidre 

per la compra de tota mena de líquids en envasos de 

bric. Abans, el moviment de les botelles retornables 

portava molta feina.  

La botiga en mans de la Fina va durar fins al mes de setembre de l’any 1989. 
 

Josefina Escolà i Prim: “Me’n recordo que, una vegada, va entrar a la botiga una senyora vestida de negre 

portant el vestit a l’inrevés. Jo li vaig dir i, ella, després d’expressar la vergonya que això li produïa, es va treure 

el vestit davant de la gent de la botiga, es va quedar en visó i se’l va ficar bé. Pel que sembla, aquesta acció 

darrera no li va provocar tanta vergonya com el fet de portar la roba mal ficada. 

Recordo també que, dos dies a la setmana, amb la meva filla la Maria José, ens havíem d’aixecar a les quatre 

de la matinada per anar a comprar la verdura i la fruita al mercat. Això, era molt pesat. Després també havíem 

de matinar per agafar el pa de ‘la Panificadora’. Però la feina, en general, va ser molt bonica i m’agradà molt”. 
 

 

Sara Pagà i Escolà: “Una vegada vam voler col·locar una estanteria de licors, la vam emplenar tant que es 

trencà i de botelles de licor no en van poder aprofitar cap, estaven totes trencades. Durant uns dies, la botiga 

feia una bona olor de Licor 43”. 

A la botiga, la Fina Escolà amb les seves dues filles, la Maria José i la Sara  



 
 

 
47 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE SETEMBRE – Octubre 2021 

BOTIGA DE LA TERESITA ANDREU I RIBES      carrer Major, 16 
 

La Teresita Andreu i Ribes va substituir a la Josefina Escolà l’any 1990 i va estar 

darrere del taulell de la botiga fins al 2005.  

Durant aquest temps, l’establiment va continuar essent una botiga de queviures 

on també hi podies trobar una mica de tot. En Josep Maria -el seu marit-, 

l’ajudava anant a primera hora del matí amb la seva furgoneta a buscar verdura 

fresca al mercat perquè pogués estar a disposició dels clients i clientes ben d’hora. 

Aquesta feina, a la Teresita, la va omplir molt. Li agradava molt despatxar i no li 

venia d’una hora, ja que gaudia amb el tracte amb la gent. 
 

Teresita Andreu i Ribes:“Jo vaig agafar el canvi de moneda, de les pessetes als 

euros i vaig estar uns anys a assumir-ho. Si l’euro arribà l’any 2002, fins al cap 

d’un parell d’anys no el vaig dominar amb naturalitat”. 

 
 

BOTIGA DE L’ANTONIETA PRIM I PRIM      carrer Major, 16 
 

L’Antonieta Prim i Prim va agafar el relleu de 

l’establiment i va començar a treballar en aquesta 

botiga al mes de maig de l’any 2005. Se’n va assabentar 

que la Teresita Andreu la deixava i, un cop va parlar-ho 

amb la família, es va decidir a portar-la. 

Amb l’ajuda de la gent de casa, va netejar, pintar i 

arreglar el local i després de les festes de maig, va obrir 

la porta al públic. 

En aquesta botiga els clients i les clientes podien trobar 

una mica de tot. Venia pa de ‘la Panificadora’, verdura, 

productes de neteja i queviures.  

L’Antonieta va plegar al mes de febrer del 2019, la botiga no tenia tant moviment com abans i ella ja estava 

a punt de jubilar-se. 
 

Antonieta Prim i Prim: “Us contaré un parell d’anècdotes, una graciosa i l’altra no tant. Un dia, a la tarda, 

estava sola a la botiga, i m’arriba un repartidor amb un gran ram de roses i em pregunta el meu non: Què és 

‘fulanita de tal’? Jo vaig contestar que no. Vaig veure goig sense alegria perquè les flors no eren per mi! 

Una altra tarda, van entrar dos nois i em van atracar! Em van amenaçar amb una pistola, jo no sé si era o no 

de veritat i els vaig haver de donar els diners que tenia al calaix”. 
 

 
 

BARBERIA JOSEP ORÓ / ROSA ORÓ, PERRUQUERIA / DOLORS COSTA, ROBA I COMPLEMENTS  (c/ Major, 14) 

 

 

El proper habitatge després de l’anterior que hem comentat, avui dia formant part 

de la mateixa casa, va ser un espai en el qual s’hi van desenvolupar també diferents 

negocis amb els anys. Una barberia i una perruqueria per atendre als veïns i a les 

veïnes del poble i més endavant un lloc de venda de roba i tot tipus de 

complements.  

De nou un establiment de dimensions no massa grans però molt ben aprofitat per 

tots tres comerciants que van tirar endavant el seu negoci amb un tracte exquisit i 

oferint un molt bon servei. 

La Teresita Andreu i Ribes 

L’Antonieta col·locant i ordenant els productes a les estanteries  



 
 

 
48 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE SETEMBRE – Octubre 2021 

LA BARBERIA DEL JOSEP ORÓ I MOLINS      carrer Major, 14 
 

A principis dels anys 1950, el Josep 

Oró i Molins feia de barber al carrer 

Major,  on prèviament hi havia 

hagut la barberia de Cal Gil, a la 

mateixa casa on hi vivia el 

matrimoni Esquerda - Oró i on la 

Rosa Oró va muntar una 

perruqueria en una habitació.  

En aquell temps, els homes s’anaven a afaitar i a tallar el cabell a la 

barberia. El Josep treballava molt i, com tots els barbers d’aquella 

època, no tenia hora de plegar, fins al punt que algun cop tornava a 

casa a les tres de la matinada, sobretot si era vigília d’alguna festa. 

Finalment, la barberia la va tancar l’any 1968, divuit anys després 

d’obrir el negoci. 
 

Antonieta Oró: “Jo era molt petita, el meu pare ja tenia la barberia 

abans que el meu germà Francisco nasqués. Moltes vegades la mare li 

portava el dinar a la barberia. El Josep també va obrir una botiga 

d’electrodomèstics al carrer Pau Casals i hi va haver un temps en què 

va compaginar tots dos negocis”. 
 

PERRUQUERIA DE LA ROSA ORÓ*      carrer Major, 14 
 

*Aquest establiment ja s’ha explicat en detall en el Sabies 

Que... de la Revista ‘El Pregoner de Torres’, edició número 

70, en concret a la pàgina 36 del mateix butlletí, dins l’extens 

reportatge que hem dedicat als antics establiments i 

comerços del carrer Saladà on la Rosa va obrir la seva 

primera perruqueria abans de traslladar-se al carrer Major. 

A la fotografia adjunta hi podem veure la Rosita Oró fent de 

perruquera al seu establiment. 
 

BOTIGA DE ROBA I COMPLEMENTS DE LA DOLORS COSTA I QUEROL      carrer Major, 14 
 

Era a darrers dels anys 1960 que la Dolors Costa -Lolita del Charles-, va 

posar una botiga de roba i complements al mateix lloc on, prèviament, 

havia estat fent de barber el Josep Oró. Ella, va estar 28 anys treballant 

de botiguera, entre l’establiment que va regentar al carrer Major i el 

que va ficar després al carrer la Creu, a casa del Vicent Aldavert. 

Era molt freqüent durant les tardes que no hi havia massa feina, veure 

a la Fina Escolà i alguna de les seves filles, que tenia la botiga al costat, 

la Lolita, i la seva filla Kati, assegudes al carrer cosint o fent mitja. 

El seu caràcter afable i el seu gust per la roba la feien la botiguera ideal 

per aconsellar a les seves clientes de com compaginar les peces de roba 

amb els mocadors i els complements. La botiga del carrer Major la va tancar l’any 1989.  

Després de la Lolita, el mateix local ha encabit altres serveis que no han estat de cara al públic i, avui, s’hi 

troba una peixateria. 

Anunci al Llibret de la Festa Major  

Diploma i carnet de perruquer d’en Josep Oró  

La Dolors Costa, al casament de la seva neta  
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FUSTERIA FORCAT – CURCÓ / FUSTERIA CURCÓ*            (carrer Major, 12) 

 

*La informació d’ambdues fusteries que es 

van establir en aquesta casa del carrer 

Major, 12, la podeu cercar més en detall i 

profunditat en el Sabies Que... de la Revista 

‘El Pregoner de Torres’, edició número 64, 

en concret a la pàgina 35 i 36 de la mateixa 

revista, dins l’extens reportatge que vam 

dedicar als principals mestres fusters i 

ebenistes de Torres de Segre. 

A l’esquerra l’actual façana de l’habitatge 

on hi hagué les dues fusteries. A la dreta, un 

anunci del negoci extret d’un llibret de la Festa Major local. 
 

 

 

 

 

 

 

n cop més, ha estat un plaer cercar en la memòria de molts 

botiguers i botigueres, veïns i veïnes del municipi.  

Amb aquest tipus d’investigació, podem veure i conèixer 

fragments de la nostra història que, encara avui, romanen vius en 

la memòria de molta gent i que necessiten ésser registrats per 

construir la identitat del nostre passat com a poble, un element 

clau per entendre també el que som en l’actualitat.  

El carrer Major ha posat al descobert una immensa activitat 

comercial, que el va fer durant anys un carrer viu i ple de vida social. 

Part del nostre casc antic, amb les voreres ben estretes, el ferm 

empedrat i detalls antics en façanes i balconades, representa el cor 

històric de la nostra vila i un punt clau del seu desenvolupament. 
 

Per cloure aquest nou reportatge sobre els establiments i botigues 

antigues, cal puntualitzar una qüestió rellevant i és que la dedicació 

i extensió que donem a cada botiga, no depèn de la voluntat de 

l’equip de redacció. Si d’unes botigues sembla que en parlem més que unes altres, depèn únicament i 

exclusivament de la informació que podem recopilar. D’igual manera passa amb les fotografies que s’hi 

adjunten, segurament en trobareu a faltar algunes, però cal ser conscient que no és tasca senzilla trobar 

aquest tipus de material. Tant de bo abans s’haguessin fet tantes instantànies com es fan ara!  

Malgrat tot, moltes gràcies per ajudar-nos a fer ben present, el passat del nostre poble. 
 

 

Informació i fotografies: Josep Marsellés, Maria Rosa Forcat, Maria Torrentó, Anna Alcázar, Claudio Florensa, Divina Font, Pepita Pons, Josefina 

Escolà, Sara Pagà, Teresita Andreu, Antonieta Prim, Antonieta Oró, Neus Esquerda, Kati Charles, Rosa Piñol i Coop. Agrària de Carrassumada. 
 

Biografia: Torres de Segre, Panoràmica Històrica. 

 
 

La pròxima edició del ‘Sabies que...’ estarà dedicada al carrer Major (números senars), però també   

s’està fent recerca del carrer Creu.  
Demanem de nou la col·laboració del veïnat. Si algú té fotos o informació d’establiments i botigues  
antigues de Torres de Segre, adreceu-vos a la regidora de Cultura, al telèfon 623 048 073. 

 
 

U 
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Ajuntament Torres de Segre 

Setembre arriba i amb ell la tardor. Els gira-

sols, codonys i les magranes segueixen el 

cicle vegetatiu de la fruita. 

Nous colors i llums emboirades vesteixen 

de melangia els matins. 

Les escoles tornen a obrir i tot sembla 

seguir el ritme de la vida que la Covid va 

truncar tan de sobte. 

Jo he pogut viatjar i veure com tot va 

adquirint forma. El que vivim a Torres es 

repeteix allà on vagis. La gent va perdent la 

por i va oblidant: la ment necessita oblidar 

i passar pàgina. És una constant humana 

que la notes allà on vas. Les mascaretes 

són necessàries a tot arreu. Podem 

caminar, parlar amb els amics, anar als 

bars i restaurants. Podem viatjar, anar 

amb tren o avió. Tot sembla tornar a tenir 

sentit com si mai hagués existit aquell 

temps. La vida humana segueix el seu camí 

que un dia ens van fer deixar. 

La calor anirà minvant i, a poc a poc, 

tornarà el fred; un any més, com sempre ha 

estat. 

Les fulles perdran color i aniran caient com 

ho fan els fulls del calendari. Un estiu ja 

passat que dia a dia anirà sent un record i 

ens acostumarem a la vida que vindrà. 
 

Quim Estadella 
 


