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EDITORIAL

PLE A PLE

GENT NOSTRA

Aquest ha estat un estiu ben estrany, amb dies terriblement calorosos, pluges inesperades i en 

quantitats abundants. Tot i això, la collita ha estat força generosa i el bon ambient ha regnat a totes 

les festes majors de Torrefeta i Florejacs. Hem omplert de música, cultura i aniversaris molts dels 

racons del municipi: en trobareu un recull en aquest butlletí. Ens encanten els colors del concurs de 

carbasses, per això en fem un destacat. I hem recollit, també, imatges de gent nostra que va participar 

en la mobilització de Barcelona en commemoració de la  Diada Nacional de Catalunya. Amb el record 

ben viu de l’1 d’octubre de 2017 us encoratgem a seguir participant en tot allò que organitzem al 

municipi: perquè tot plegat fa història, la nostra història. I a través de La Veu de Torrefeta i Florejacs 

i les persones que la fan possible, ho transcrivim i ho publiquem per a generacions futures. Gràcies 

per seguir fent camí amb nosaltres!

MATRIMONIS

- Bernat Fuertes Altabas i Blanca Muntadas Jaumandreu, de Florejacs, el dia 3 d’agost de 2019. 
Celebrat a Torrefeta

-Jaume Minguet Guasch i Natalia Judith Mocciaro Olmos, de Florejacs, el dia 26 de setembre de 
2019. Celebrat a Torrefeta

DEFUNCIONS 

- Carlos Roque Plaza, Selvanera, 10 de juliol de 2019, a l’edat de 75 anys.

En la sessió del ple ordinari celebrat a Torrefeta el divendres 20 de setembre es va aprovar tramitar la 
sol·licitud de subvencions al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya pels propers quatre anys.  També 
es van aprovar la contractació de les obres “Pavimentació al carrer de Granollers” i l’”Arranjament de 
camins a Palou, Selvanera i Florejacs”. Finalment, es va aprovar la certifi cació de les obres “Adequació 
de la plaça i mur de la plaça de l’església de Sedó”, així com la “Nova canonada soterrada de DN140 
entre els dipòsits de Palou i la població de Selvanera”.
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TERCER TRIMESTRE 2019

PLUVIOMETRIA

JULIOL 48 litres (17)

AGOST 16 litres (31)

SETEMBRE 26 litres (41)

Comparació

TOTAL 3r trimestre 2019 90 litres (89)

TOTAL 3r trimestre 2018 65 litres

ACUMULAT 2019 274 litres (296)

ACUMULAT 2018 438 litres

TEMPERATURES

JULIOL

màxima: 39º dia 24

mínima: 13º dia 28

mitjana de màximes: 31,8º (32,0º)

mitjana de mínimes: 19,9º (18,3º)

MITJANA DEL MES: 25,9º (25,1º)

AGOST

màxima: 37º dies 5 i 6

mínima: 14º dia 12

mitjana de màximes: 32,2º (31,6º)

mitjana de mínimes: 20,2º (18,3º)

MITJANA DEL MES: 26,2º (24,9º)

SETEMBRE

màxima: 31º dia 15

mínima: 10º dia 8

mitjana de màximes: 27,3º (26,1º)

mitjana de mínimes: 15,6º (14,1º)

MITJANA DEL MES: 21,4º (20,1º)

METEOROLOGIA cesc puig i maria mayoral (palou)  

Entre parèntesi els valors climàtics normals a Palou
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NOTICIARI BREU

Torrefeta i Florejacs dóna el tret de 
sortida als capvespres de música a la 
fresca.

El vespre del dijous 11 de juliol, va tenir lloc 
el primer concert del cicle de “Capvespres de 
música a la fresca 2019”.  Aquest cicle es va iniciar 
la passada legislatura, amb l’objectiu de donar a 
conèixer els músics del municipi, i dinamitzar 
els pobles. Els concerts són en cada ocasió a un 
poble diferent del municipi.

En aquesta ocasió el concert va anar a càrrec 
d‘Ethan Barea, veu i guitarra en acústic amb 
versions de diferents gèneres i cançons pròpies. 

El concert es va realitzar a la Plaça Castell de Gra 
i va comptar amb una cinquantena d’assistents. 
Un cop va fi nalitzar el concert, que va durar una 
hora aproximadament,  es va fer un refrigeri 
gratuït pels assistents. Imatge: Marta Argelich Esteve.

Canvis en la representació de l’alcaldia al 
Llor

Xavi Font Marimón passa a ser el nou representant 
d’alcaldia al nucli del Llor, rellevant a Rubén 
Esteban Alavedra. El canvi es va realitzar el passat 
23 de juliol, en una reunió que es va celebrar al 
local social del poble a la qual van assistir una 

vintena de persones.

Sedó va acollir la sessió  “Contes de set 
vides” a càrrec de Patricia McGill.

“Contes de set vides” és una sessió que projecta 
Patricia McGill on explica contes i històries on els 
protagonistes són els gats.

L’acte es va projectar al Centre social de Sedó i 
Riber (a Sedó).  Hi van participar 15 persones.

La sessió es va organitzar des de l’Ajuntament de 
Torrefeta i Florejacs i era gratuït i obert a tothom.

Segon concert dels capvespres de música 
a la fresca a La Morana

La Morana va ser el nucli escollit per fer el segon 
concert dels capvespres de música a la fresca de 
TiF, on el dijous 1 d’agost al vespre una seixantena 
de persones van poder gaudir de les versions en 
acústic del fantàstic trio de guitarres Blue Frets. 
Hi va haver refrigeri per a tothom.



pàgina 5

Bellveí celebra la Festa Major en honor al 
seu patró, Sant Jaume

Dijous 25 de juliol va començar a Bellveí la Festa 
Major, en honor al seu patró. El dijous es va 
engalanar la plaça de l’església amb llumetes i 
banderoles,  i es va fer un sopar elaborat entre 
els veïns i veïnes.

El dissabte 27 al migdia, es va fer la ja tradicional 
tirada de bitlles acompanyada d’un vermut, a la 
tarda torneig de ping-pong i a continuació sopar 
de germanor amb un centenar d’assistents i 

música amb el Dj. Nuncarguense.

El diumenge 28, missa i processó, tot cantant 
els goigs de Sant Jaume durant el recorregut, 
i en acabar coca amb barreja per tothom. A la 
tarda es va fer el ball llarg a la plaça Major, amb 
l’orquestra Crystal, i es van repartir 250 entrepans 
per a tothom.

Sedó estrena mur i plaça de l’església

Aquest juliol van fi nalitzar els treballs d’adequació 
de la plaça i mur de l’església de Sedó.

S’ha realitzat el reforç del mur, s’ha introduït un 
sistema de drenatge, i s’ha fet el paviment de la 
plaça de l’església nou.

L’import de l’actuació ha estat de 93.227,90 
euros, i s’ha fi nançat en 86.519 euros amb una 
subvenció de la Diputació de Lleida, i la resta per 
aportació municipal.
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SANT DOMÈNEC, EL GOS DEL SENYOR DEL FAR

Si en la passada llegenda daurada contemplàvem la desapareguda capella del Far, ara no ens movem 
del llogaret i ens fi xem en el patró de la moderna: Sant Domènec (o Sant Domingo).

El nostre protagonista neix al segle XII a Caleruega (Burgos), en el si d’una família molt devota, 
descendents dels comtes fundadors de Castella i emparentada amb la reialesa. Conta la llegenda -i 
canten els goigs- que durant el baptisme del nadó un estel (“estrella tan resplandent”) se li aparegué 
al front, fet que s’interpretà com que el xicot estava cridat a ser el far (aquí, potser, la vinculació amb 
el poble) de les ànimes cap a la Fe.

Tot plegat, va facilitar-li una intensa educació en fi losofi a i teologia, al fi nal de la qual va ser ordenat 
sacerdot, incorporant-se com a canonge a la Catedral d’Osma. 

Amb poc més de trenta anys, el rei Alfons VIII el designa, juntament amb el bisbe Diego d’Osma, 
ambaixador davant la cort danesa. En representació del rei de Castella recorrerà durant molt temps 
el territori francès. Allí topa amb els albigesos, altrament dits càtars, contra els quals rep l’encàrrec 
per part del papa Inocenci III de predicar.  S’estableix al Languedoc i funda, l’any 1215 a Tolosa, la 
primera casa de l’Ordre dels Predicadors, dedicats a lluitar contra l’heretgia i remeiar els pretesos 
mals de la ignorància religiosa.

Darrera dels exèrcits dels croats en lluita contra els càtars, Domènec predica als llocs conquerits 
exhibint una austeritat i una pobresa a l’alçada de la vida indigent dels heretges: “per les terres infi dels, 
/ amb vostre paraula santa, / mostreu el regne dels Cels / i ningú el cap us decanta”, canten els goigs. 
D’aquesta manera, els seus predicadors hauran de viure pobrament, sotmesos a una disciplina 
rigorosa que els fa més creïbles davant del poble.

Ben aviat, estén els seus predicadors per terres franceses, 
italianes i espanyoles. Aquests seran coneguts com a 
“dominicanus”, pel nom del seu fundador, però també 
amb el malnom de “gossos del Senyor” (en llatí, dominus 
canis), vinculat al somni que tingué la beata Joana d’Aza, 
la seva mare, poc abans que ell nasqués, en el qual un 
gosset sortia del seu ventre amb una torxa encesa a la 
boca.

Fundades les primeres comunitats, es traslladà a viure a 
Roma, on es manifestaren els seus miracles i les facultats 
taumatúrgiques, fets que incrementaren el seu prestigi, 
atraient nombrosos frares als hàbits blancs de la seva 
ordre: “la doctrina que ensenyàveu / obraveu perfectament, 
/ y ab lo zel que predicàveu / convertireu molta gent; / curant 
tota malaltia / febres, freds i altres dolors”. 
La seva vida se centra, des d’aleshores, a la predicació i a 
la fundació de noves comunitats, les quals ascendeixen 
a més de seixanta quan, l’any 1221, mor d’esgotament al 
convent de Bolonya. Poc després, l’any 1234, el seu amic 
el Papa Gregori IX, el va canonitzar. 

Tot i que no havia estat el creador del res del rosari 

LLEGENDA ÀURIA fra giliet de voràgine (fl orejacs)  
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(que es coneixia des del segle IX), l’emprà com a instrument de predicació i li donà una fi nalitat 
evangelitzadora, convertint-lo en oració universal: “Perquè el món no tingués por / ni tornés a rebrotar-hi 
/ escampeu Vós la llavor / que fl oreix en un Rosari.”
Actualment, la seva festa se celebra el 8 d’agost (“Quan cada any el sol d’istiu / ja resseca la ginesta / 
amb l’afany més noble i viu / celebrem la vostra festa”) i el veneren especialment els astrònoms i els 
estampadors de drap. 

Per tot plegat, en un temps on estels i estelades perden llum, s’esllangueixen els cants i impera la 
desconfi ança, potser inspiren els ànims els seus goigs quan conclouen allò de “nostre prec és un cantar 
/ ple de goig i alegria / Sant Domingo de Guzmà, / estrella en qui el món confi a”. 

RACÓ DE CINE roser nadal i freixes (la morana)  

SIETE HERMANAS

Títol original: Seven Sisters aka. Any: 2017. Durada: 124 
min. País: Regne Unit. Direcció: Tommy Wirkola. Guió: 
Max Botkin, Kerry Williamson. Música: Christian Wibe. 
Fotografía: José David Montero Reparto: Noomi Rapace, 
Glenn Close, Willem Dafoe, Robert Wagner, Pål Sverre 
Hagen, Chico Kenzari, Adetomiwa Edun, Lara Decaro, 
Christian Rubeck, Vegar Hoel, Ioachim Ciobanu, Stig Frode 
Henriksen, Jeppe Beck Laursen, Edouard Philipponnat, 
Cameron Jack, Caroline Gombe. Gènere: Thriller. 

Sinopsis

En un futur distòpic en què la superpoblació i la fam 
han obligat el govern a implantar una política d’un únic 
fi ll, set germanes, cadascuna amb el nom d’un dia de la 
setmana, lluiten per sobreviure i passar inadvertides fent-
se passar per una sola persona quan surten al carrer: Karen 
Settman. Però un dia una d’ella, Dilluns, desapareix sense 
deixar rastre. Les altres germanes intentaran trobar-la 
...(FILMAFFINITY).

La trobareu a la biblioteca de Guissona en préstec.
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NOTICIARI BREU

Riber celebra la Festa Major en honor a 
Santa Anna

El dissabte 27 de juliol Riber va començar la seva 
Festa Major amb una actuació de country i un 
sopar popular al qual va participar 110 persones. 
Tot seguit van gaudir de l’actuació de Music 
Lovers.

L’endemà al migdia van celebrar la missa, en 
honor a la seva patrona Santa Anna, on van 
cantar els goigs amb la música composta per 
Joaquim Bouquet, i interpretada en directe per 
dos joves del poble, i tot seguit vermut popular. 
Per fi nalitzar la festa hi va haver jocs d’aigua per 
la mainada.

La Morana s’engalana per la seva Festa 
Major

Més de 80 persones van participar al Sopar de 

germanor, i al ball ben lluït amb coca i barreja. 
Abans del sopar de germanor va tenir lloc la 
tradicional tirada de bitlles i l’exhibició de Vol 
acrobàtic amb Drons.

Al dia següent, es va fer la missa amb el popular 
vermut i per la tarda, el ball llarg amb el Grup 
Crystal.

Sedó celebra 30 anys de Rock i la seva 
Festa Major amb èxit de públic

En el marc de la Festa Major, Sedó va omplir 
els carrers de diferents activitats per diverses 
edats: des d’una animació infantil, representació 
amb titelles, festa de l’escuma i fi ns al ball 
de diumenge amb l’orquestra Orgue de Gats. 



Aquests actes van tenir lloc a l’espai Placeta.

I com a novetat es va obrir un nou espai de festa, 
on es va projectar la celebració dels 30 anys de 
Rock a Sedó. Celebració que va comptar amb 
els populars grups Pink Goats, La Terrasseta de 
Preixens, el DJ David Beatz i com a cap de cartell 
el grup Itaca Band.

Sedó té una de les Festes Majors més populars de 
la Segarra i va tenir una gran afl uència de públic. 

Al sopar de germanor de divendres van participar 
més de 250 persones. I dissabte, els 30 anys de 
rock va ser un èxit absolut.

Crònica Festa Major Florejacs 2019

Les diferents actuacions de la Festa Major de 
Florejacs 2019 han estat un èxit de públic i gaudi 
per a tots els gustos i totes les edats.

Després de la missa ofi ciada el dia 15 d’agost per 
l’arquebisbe emèrit de Tarragona, Jaume Pujol 
Balcells, més de 120 persones es van congregar 
a la plaça del Castell en el ja tradicional vermut 
popular. Cada veí aportava la seva especialitat 
culinària per compartir amb la resta del poble.

A la tarda, es reuniren els joves i els encara més 
joves en la tradicional tirada de bitlles. Hi havia 
representants de moltes cases: Cal Manetes, Ca 
les Bessones, Cal Novençà... Això va ser només un 
petit tast del que vindria després. Cap al vespre 
van tornar a la plaça del Castell per fer el ressopó 
preparat pels Tres Blats i improvisar un Karaoke 
on hi van participar veïns, amics i familiars de 
Florejacs.

L’endemà, divendres dia 16,  una seixantena 

de persones de totes les edats es van tornar a 
reunir a la plaça per veure cinema a la fresca tot 
menjant crispetes.

Dissabte 17, trobada a la tarda per tal de guarnir 
i preparar la plaça Major pel sopar. Mentrestant, 
la mainada feia jocs d’aigua i berenava a la plaça 
de la Bàscula amb als de Cal Quelo. Com ja és 
costum, per aquesta tasca van baixar a col·laborar 
representants de totes les cases veïnes en la 
mesura de les seves possibilitats.

Pels volts de les nou de la nit, començava al 
peu de la muralla del castell, una insuperable 
fi deuà preparada per Bona Teca, i un xic més 
tard la música del Duet ALMA, amb la Mari 
Àngels i l’Alberto, que van fer ballar a tothom, 
sense excepció, del més petits als més grans, 
aconseguint fer gaudir a tothom d’una festa 
major molt familiar. A la mitja part, el Bingo, i un 
innovador concurs de miss/mister camisa fl orida, 
sota la supervisió i avaluació d’un jurat molt 
exigent que no ho va tenir fàcil per nomenar els 
semifi nalistes; un cop triats, es va haver d’escollir 
el guanyador/a mitjançant un aplausòmetre que 
va donar el premi als de Ca les Bessones: un xec 
regal al restaurant Torrecombelles.

I ja cap al tard, l’inexcusable xocolatada de Cal 
Llúcio, imprescindible per poder continuar la 
festa fi ns a la matinada: xocolata i melindros per 
a tothom.
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Més de 100 persones al sopar del Llor 
durant la seva Festa Major

El cap de setmana del 24 i 25 d’agost el Llor va 
estar de festa. Més de 100 persones van participar 
al sopar de germanor amb la sessió del DJ Angel 
Pellicer. Abans del sopar va tenir lloc l’escuma i la 
coca amb xocolata per als més petits.

L’endemà va tenir lloc la missa solemne amb 
l’aperitiu i el tradicional campionat de futbolín. 
La festa va cloure amb la sessió de ball a càrrec 
del grup Madison amb sortejos i obsequis per a 
les persones participants.

Piscina de Sedó
Un any més, les piscines de Sedó han obert les 
seves portes durant l’estiu. Des de Sant Joan fi ns
a principis de setembre, tothom qui ha volgut 
escapar-se de la calors s’ha pogut remullar i 
gaudir
de les instal·lacions i el bon ambient del bar.

A més, durant els mesos de juliol i agost, s’han 
dut a terme diverses activitats lúdiques dirigides
a tots els públics que han rebut molt bona 
acollida per part de la població local. En 
destaquen, sobretot, les nits de cinema a la 
fresca, la sardinada popular i la nit de karaoke. 
De cara als més menuts, també cal mencionar 
l’alta participació a la gimcana del “Capità Oliva”,
en la que van haver de superar diversos reptes 
i demostrar les seves habilitats per vèncer el 
malvat. Arribat el setembre, i el retorn a les 
rutines, les piscines ja han complert la seva 
funció, deixant els seus visitants amb un molt 
bon record de l’estiu, i amb moltes ganes de 
tornar-hi l’any que ve.

NOTICIARI BREU



La Festa del Municipi a Torrefeta i 
Florejacs va ser tot un èxit
La festivitat que s’organitza cada any des de 
l’Ajuntament de Torrefeta va aplegar més d’un 
centenar de veïns i veïnes del municipi. 
Malauradament, la pluja va fer que se 
suspenguessin les bitlles però sí que es va poder 
realitzar una de les activitats amb més acollida, 
el sopar popular i la música al carrer, que va tenir 
lloc a Riber.
A més, enguany un cop realitzat el bingo 
popular, on va ser molt participatiu, es va fer un 
reconeixement al club futbol sala de Sedó, per 
haver guanyat la lliga i per la seva trajectòria.
Finalment, la festa va acabar amb el concert del 
duet Sons de Sobretaula. Informa: Ajuntament de Torrefeta 

i Florejacs.Imatges: Guillermina Puig.
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I després de 30 anys, que continuï la festa! Nits de rock a Sedó (1989-2019)

Cop d’ull al passat i ens situem al 1989, un divendres d’agost ben inusual de Festa Major, el jovent 
convida a tocar els Contradicció de Guissona, i tret de sortida a 30 anys ininterromputs de nits de 
rock i gresca fi ns a la matinada.

Passada amb nota aquella 
llunyana nit de rock aspre 
segarrenc, un any després 
de 1990, un jove grup del 
Maresme, força conegut 
ja aleshores a la Segarra, 
inaugurà allò que en un 
principi vàrem batejar com a 
“Gresca a la fresca” i que anys 
més tard passaria a anomenar-
se “Nit de Rock”. L’espectacle, 
“Amb la Girasol fi ns que surti 
el sol”. Fou l’11 d’agost de 
1990, que repetiríem l’agost 
de 1991. L’any sobre, 8 d’agost 
de 1992, vam fer un pas més 
incorporant un segon grup a la 
nit de dissabte. Eren els anys 
que el panorama musical de 
casa nostra es trobava immers 
de ple en l’èxit de l’anomenat 
rock en català. Per a l’ocasió 
apostàvem pels vallesans Bars, 
amb els Boulevard del Rom 
de teloners. Un rom, per cert, 
que s’aigualí força pel patac 
d’aigua passada la mitja nit. 
Sort de l’assegurança! Lluny 
del desànim, més engrescats 
que mai, el 7 d’agost de 
1993 convidàvem una de 
les orquestres de referència 
dels estius de Festa Major: la 
Salseta del Poble Sec, que la 
férem acompanyar per un dels 
grups de versions que més 
van agradar en aquells anys, 
els Boulevard del Rom.

L’any 1994, 13 d’agost, dues 
places. A la Placeta repetia per 
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tercer cop Boulevard del Rom com a primer grup, i uns joveníssims Nois de la Mare liderats pel 
Nico Villar. Però potser el millor fou l’assaig amb la segona plaça, la de Magarola, on actuà una de 
les formacions més originals i internacionals que hem portat a Sedó. Un sextet britànic que vam 
conèixer tocant al carrer Portal de l’Àngel de Barcelona, excel•lents músics i molt versàtils, i de nom 
Inspector Tuppence. Les valoracions tan bones d’aquella nit d’estiu de 1994 vers la banda britànica, 
feu que penséssim en ells per repetir com a grup de referència l’any sobre, aleshores volguts en sales 
i locals comercials de moltes més possibilitats que la nostra Festa Major. La seva presència a Sedó 
també feu que consolidéssim la segona plaça com a espai especialitzat i d’autor. Així doncs, el 12 
d’agost de 1995 a plaça de Magarola, els Oleum Pupus i els Timbalers del Blues acompanyarien els 
Inspector Tuppence, mentre que a la Placeta sonarien Els Nois de la Mare i un dels grans de versions 
aleshores, els Moby Dick.

Ben just havíem tancat l’edició de 1995 que ja pensàvem en la següent. Ens havia arribat que un grup 
que feia versions els Rolling Stones actuava cada dimarts en un local del Port Olímpic de Barcelona. 
Banda fundada aquell mateix any amb el nom de Tardà Rock Band, de tribut als Stones i liderada pel 
Sergi “Jagger” Ortiz, amb ells convinguérem que serien els caps de cartell de la plaça de Magarola 
el 10 d’agost de 1996, amb els segarrencs Distrets i els Ragna & The Paisas, de teloners. A la Placeta 
repetíem la fórmula exitosa de l’any anterior amb Els Nois de la Mare, que també actuaren diumenge, 
i Moby Dick.

L’experiència del Tardà Rock Cafè va ser efímera, però no pas la banda tribut que hi tocava, i que 
l’any sobre, un 9 d’agost de 1997, tornava a Sedó amb el nom d’Smoking Stones. En aquella ocasió 
acompanyats dels Quòniams i de Búnker. A la Placeta, canvi total amb els Steve & The Hooligans i 
Privada. Tant fou l’èxit dels Smoking que repetiríem el 8 d’agost de 1998 per tercer any consecutiu, 
amb la sorpresa afegida de fer compartir escenari amb una altra gran banda tribut, encara en actiu 
també, els Abbey Road, que versionaven Beatles. Pel que fa als grup de versions de la Placeta, els 
tornàvem a canviar, en aquella ocasió amb els Bücker Band i un grup que també va tenir molt bona 
acceptació entre el públic, els De Noche.

L’aposta per les bandes tribut no clouria aquell any sinó que la mantindríem almenys tres edicions 
més, el 1999, 2000 i 2001, igual que la segona plaça. La de 1999, 7 d’agost, els Smoking Stones 
compartirien escenari amb els barcelonins The Bon Scott Band, banda tribut als AC/DC fundada el 
1997 i liderada per Jordi Vázquez, que tingué un gran impacte entre els vells rockers de Ponent. Fonts 
ben informades deien aleshores que els programadors de l’Aquelarre de Cervera venien a Sedó a 
decidir els grups que tocarien al Portalet. A versions, repetia De Noche acompanyats de Caram Band. 
En l’edició del 2000, 12 d’agost, queien del cartell després de quatre anys i donàvem l’oportunitat 
a una nova banda tribut, els Please, que versionaven U2 i que compartirien escenari de la plaça de 
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Magarola amb els esperats The Bon Scott Band. Caram Band i Los Mejores tancarien el cartell a la 
Placeta.

Tot i que la fórmula de les dues places semblava que funcionava, els ingressos no tant. Això va 
obligar a reduir cartell en l’edició de 2001, i a apostar per grups de repertori llarg, com van ser els 
rebatejats La Marxa dels Nois; mentre que a la plaça de Magarola concert comiat, amb molta pena, 
dels The Bon Scott Band. Un any després, 10 d’agost de 2002, retornàvem l’espai únic de concert, la 
Placeta, amb Orquestra de Mitjanit i uns sorprenents Hotel Cochambre, liderat pel showman Benito 
Inglada, un grup que va fer-se un lloc en el panorama musical d’aleshores i que, amb el temps, es 
convertiria en un dels grups preferits i més contractats de les Festes Populars a Catalunya. El 2003, 
9 d’agost, retornàvem a La Marxa dels Nois amb un espectacle de llarg format. El colofó de la nit, el 
protagonitzaria DJ Pipa amb un repertori de clàssics del pop i del rock, que repetiria en l’edició de 
2004 precedit de La Banda del Coche Rojo i Busk’n’Baix.

L’any 2005 retornava a l’escenari de Festa Major La Marxa dels Nois, el grup que més cops ha actuat a 
Sedó. En aquell 13 d’agost, el llarg repertori musical d’aquests el complementaríem amb Sr. Nilsson, 
i novament el DJ Pipa. La Banda del Coche Rojo repetí en l’edició de 2006, 12 d’agost, acompanyada 
dels Disasters. L’aposta de 2007 per un grup que desdoblaven repertori, per un cantó amb la música 
de collita pròpia que es feu famosa per convertir-se en banda sonora de Lo Cartanyà, The Companys; 
i de l’altra, amb repertori de versions amb el nom de Tremendos. Estem parlant d’un 11 d’agost 
de 2007. L’aposta pels Tremendos fou exitosa, de manera que per l’edició de 2008 la Comissió de 
Festes comptà de nou amb el seu espectacle de versions, aquell cop acompanyats dels teloners Tete 
Productions. Era un 9 d’agost de 2008.

En la Festa Major de 2009 tocà relleu generacional al capdavant de l’organització. De la festa, 
n’heretaren la fórmula, que decidiren mantenir amb algun retoc, algun romanent per fer front a 
les despeses d’arrencada, però sobretot la nova generació incorporà a l’organització joves de pobles 
veïns, amics de colla. Era, i és evident que en la participació col·lectiva vingui d’on vingui, cas de 
les festes autogestionades com la nostra, és clau. Per a l’ocasió, repetien Tremendos i completaven 
cartell uns joveníssims La Terrasseta de Preixens. Malauradament, però, una forta tempesta de pluja 
va obligar a suspendre les actuacions. En el record, el portal de l’Agullé convertit en una riera plena 
de costat a costat. 2010 arribava amb l’angoixa d’un altre any en blanc, però no va ser així. El temps 
va respectar la festa i els guissonencs Sanpitersings, Intershow varen poder actuar amb normalitat. 
En l’edició de 2011 repetien Sanpitersings i s’hi afegia el DJ BBC, que acomiadàvem aquell any. L’any 
2012 aterrava a l’Espai Placeta un dels grups que més cops actuaria a Sedó després de La Marxa 
dels Nois, foren els Muntband, que es feren acompanyar en aquella ocasió pels Cor Roent i Kòdul. 
L’agost de 2013 repetien Muntband i Cor Roent, que havien agradat en l’edició anterior, i s’hi afegia 
de teloners Mondoloco.

La Festa Major del 2014 era la del 25è aniversari de les Nits de Rock, i calia una celebració com cal. 
L’edició afegia un dia més de rock, el divendres 8 d’agost. Per l’ocasió, la nit es lliuraria als cerverins 
The Pink Goats, que passarien a convertir-se en uns clàssics de la nostra festa, Rumba sin Rumbo i 
Golden Deejays, amb cercavila de regal a càrrec de les Band Tokades. L’endemà dissabte, Muntband i 
Ebri Knight donaven pas a l’actuació estel·lar dels Kayo Malayo. L’experiència del divendres no va ser 
del tot reeixida, de manera que per la convocatòria de 2015, hom retornava al dia únic de rock, en 
aquesta ocasió, 8 d’agost de 2015, amb els coneguts Muntband i Ebri Knight, que repetien i adquirien 
el paper protagonista, i els teloners Xeic! a més a més de repetir cercavila de batucada amb els 1, 2, 
3 Kuà.

L’any 2016, 13 d’agost, fou l’edició del 25 per cent, si fem cas dels programes. 25 per cent Muntband, 
que repetien per tercer any; 25 per cent de The Pink Goats, que tornaven després d’un any d’absència; 
la novetat dels Seguirem (25 per cent més), grup de tribut a Obrint Pas; i fi nalment un clàssic 
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d’aquells anys, 25 per cent més, amb la Batucada Takumba. Diuen que si una fórmula funciona, millor 
no canviar-la... doncs això va ser la Nit de Rock de 2017, 12 d’agost, amb l’únic canvi dels Seguirem 
pels Muyayo Rif. Repetiren doncs, Muntband, els segarrencs The Pink Goats i Batucada Takumba. Les 
novetats tornaren a arribar el 2018, 11 d’agost, de la mà de Sybarites i La Terrasseta de Preixens, i la 
xaranga Entrompats Band, sense oblidar l’actuació, sempre generosa, dels socis per excel•lència dels 
darrers anys, els The Pink Goats.

I arribem al 2019 de celebració dels 30 anys de Nits de Rock, i de festa gran amb la recuperació 
del divendres musical i dels dos espais clàssics, la Placeta i l’Espai 30 Anys de Rock, a la sort de cal 
Cortés. Programa ple d’actes i activitats, tots d’un gran nivell i bona resposta de crítica i públic. El 
divendres 9 d’agost, de cafè concert amb un quartet gironí de gran qualitat musical, The Blackiss! 
Dissabte 10 i com a novetat, a l’Espai Placeta començava la festa a les 7 de la tarda amb Disco Pinky 
d’animació infantil, per passar al sopar-concert amb Arfeliços, seguit pel cap de cartell, el cantautor 
Cesk Freixas. Acabat el concert, seguirien les versions de Her Majesty i l’espectacle 80’s Party amb 
DJma in The Mix. Èxit d’aquest assaig de festa per a tots els públics, com ho demostrà els centenars 
de persones que s’hi congregaren i l’activitat sense pausa de la barra. La programació de la Placeta 
servia per escalfar l’ambient de cara a les actuacions programades a l’Espai 30 Anys de Rock a partir 
de la mitjanit. Arrencaren les versions del rock dels omnipresents The Pink Goats, seguits del gran 
directe de La Terrasseta de Preixens liderats pel carismàtic Albert Sala, i per acabar el plat fort i cap 
de cartell del concert amb el rock fusió de la banda de Montcada i Reixac, Ítaca Band. Entremig, la 
xaranga Entrompats Band, i per veure sortir el sol, DJ David Beatz. Ple de gom a gom, entre 4.000 i 
5.000 persones. Festa rodona, acompanyada d’un temps esplèndid i d’unes ganes boges de compartir 
i gaudir de la festa.

Un apunt fi nal estadístic per posar 
de manifest que en aquests trenta 
anys de tribut al rock han passat 
per Sedó seixanta-tres grups i s’han 
programat 101 actuacions (dos 
menys si descomptem la suspensió 
del 2009). Entre els grups, els que 
més han repetit són La Marxa 
dels Nois (o Nois de la Mare) i 
Muntband amb sis cops (un més 
els primers si tenim en compte 
que en una edició van repetir el 
diumenge); The Pink Goats, que 
han passat pels escenaris de Sedó 
en cinc ocasions, seguits dels 
Smoking Stones (Tardà Rock Band) 

amb quatre actuacions. Darrere seu, Boulevard del Rom, The Bon Scott Band, el DJ Pipa, Tremendos 
i La Terrasseta de Preixens han estat programats en tres ocasions cadascun. Mentre que la Girasol, 
Inspector Tuppence, Moby Dick, De Noche, Caram Band, La Banda del Coche Rojo, Sanpitersings, Cor 
Roent, Ebri Knight, Takumba i Entrompats Band han actuat en dues nits de rock. 

Com a colofó, apuntar que estem davant d’una festa absolutament autogestionada i popular, 
pràcticament sense subvencions, amb uns cartells d’autèntic luxe per les possibilitats i dimensions 
del poble, trenta anys ininterromputs de nits de rock, no foren possibles sense poder sumar amistat, 
complicitat i molt de treball de tots els i les integrants de la Comissió de Festes. Trenta anys... i 
seguim! No deixeu d’acompanyar-nos.
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11 de setembre, Diada Nacional de 
Catalunya

Representants de l’Ajuntament van assistir a 
l’ofrena fl oral al monument de la Generalitat de 
Catalunya, a Cervera.

Maria Garganté nova representant 
d’alcaldia a Torrefeta

El passat mes de setembre, l’equip de govern a 
l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs va nomenar 
Maria Garganté nova representant d’alcaldia al 
poble de Torrefeta. 

Florejacs va acollir el Festival Segamots 
2019 de la Segarra

Festival sobre l’art de contar contes. Van assistir-
hi una cinquantena de persones i en fi nalitzar 
es va oferir un piscolabis al públic assitent. Els 
textos dels contes van ser narrats per Tania 
Muñoz, Martha Escudero i Noemí Caballer.

Per la projecció d’aquest Festival a Florejacs 
s’ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de 
Torrefeta. 

El Llor va projectar el Taller “Com afrontar 
els reptes de la vida amb menys estrès” a 
través del programa Mindfulness.

El taller va a anar a càrrec de la infermera 
especialista en Salut mental i psiquiatria, 
Núria Rosell, instructora del programa MBSR 
Mindfulness per l’institut ESMindfulness de 
Barcelona.

Es va realitzar el passat dissabte, 28 de setembre, 
al Local Social del Llor i va comptar amb una 
vintena de participants. El taller també va 
disposar d’una part pràctica.

NOTICIARI BREU
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Dia Internacional de la Gent Gran

El dia 1 d’octubre se celebra el Dia Internacional 
de la Gent Gran.  Arreu del país es fan activitats 
especifi ques per a aquest col·lectiu que tenen 
a veure amb la salut, el lleure, el foment de 
l’aprenentatge, l’autonomia… A nosaltres, des de 
La Veu de Torrefeta i Florejacs ens sembla que és 
gràcies a les nostres persones més ancianes que 
podem disposar d’anècdotes, curiositats, manera 
de viure, relacions entre veïnatge de Torrefeta i 
Florejacs durant la primera meitat del segle XX. En 
aquest número trobareu uns versos d’un poema 
que recorda una persona del municipi, la mare de 
la qual li recitava en la seva infància. Els recollim 
també: no per breus son menys importants!! El 
programa de foment al bon tracte “Tracta’m bé”, 
àmpliament explicat en números anteriors, és 
una mostra més de la voluntat de visualització 
en positiu d’aquest col·lectiu. I és que el seu 
paper en la societat segueix essent fonamental 
per a moltes raons. Perquè, aprofi tant que hem 
celebrat el segon aniversari del Referèndum de 
l’1 d’octubre... us heu adonat del rol que van 
desenvolupar aleshores? Importantíssim en 
diferents moments i espais!! Ens fa molta il·lusió 
rebre escrits sobre la nostra historia més recent, 
sens dubte!, però  també dels seus pensaments, 
alegries, neguits, records... La Veu de Torrefeta i 
Florejacs també és vostra.

Un espai i un temps inclusius per 
conviure aprenent

El dissabte 5 d’octubre, la Carme i David de Cal 
Carlà, esperaven davant l’ajuntament de Torrefeta 
uns mestres que venien des de Tarragona, 
Barcelona, Mataró, Terrassa i Sabadell.

Per fi  es va materialitzar un somni de la Carme 
gràcies a la seva tenacitat i gràcies també a la 
generositat de l’ajuntament i la col·laboració 
d’unes quantes persones del poble. 

Fent trobades de mestres a Torrefeta volen 
aconseguir contribuir a la millora de la qualitat 
de l’educació, cosa que també fan en altres 
indrets, i alhora que la gent que ve coneguin el 
territori. Conèixer obre possibilitats de noves 
visites, noves expectatives, noves aliances...

Van ser 15 mestres refl exionant sobre l’espai 
i el temps per aprendre de forma que ningú 
quedi exclòs/osa. Va ser un matí d’intercanvi 
d’experiències i idees, amb un ambient fantàstic 
que es va generar gràcies a la participació de 
tothom i a la deliciosa coca de recapte.

Aquest curs faran dues trobades més, i si 
funciona, han previst donar continuïtat mentre 
hi hagi mestres que hi vulguin assistir.

Si hi ha algun/a mestre/a del territori que 
estigui interessat/da o coneix algú a qui li 
pogués interessar estaran encantats d’explicar-
li-ho amb mes detall i si ho creu convenient 
s’hi podrà incorporar. Només cal que escrigui a 
tptorrefeta@gmail.com.
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CLUB DE BITLLES PALOU

Aquest any 2019, en complir-se vint-i-cinc anys de la fundació d’aquest club, farem un repàs de tots els 
principals èxits que s’han acumulat al llarg de la seva història i que, com veureu, són extraordinaris. 
Pocs clubs de bitlles a la nostra província han arribat a aconseguir tants títols!

Aquell entusiasta jovent de Palou que van formar el club el llunyà 1994, no es podien imaginar que 
arribaria tant lluny, vint-i-cinc anys!, farcit de títols i trofeus, en un poble tant petit.

• 4 vegades CAMPIONS DE GRUP: 1997-98, 2011-12, 2016-17 i 2018-19.

• 5 vegades SUBCAMPIONS DE GRUP: 1998-99, 2000-01, 2006-07, 2015-16 i 2017-18.

• 4 vegades TERCERS DE GRUP: 1999-00, 2002-03, 2014-15 i 2015-16.

• 5 vegades CLASSIFICATS PER LA GRAN FINAL: 2011-12, 2015-16, 2016-17, 2017-18 i 2018-19.

• 3 vegades SUBCAMPIONS BITLLES DE LLEIDA: 2011-12, 2016-17 i 2018-19.

• 1 vegada TERCERS DE BITLLES DE LLEIDA: 2015-16.

• 1 vegada SISÈS DE BITLLES DE LLEIDA: 2017-18.

• 1 vegada SUBCAMPIONS DE COPA DE 
LLEIDA: 2005-06.

• 1 vegada QUARTS DE COPA DE LLEIDA: 
2014-15.

En diverses temporades s’ha disputat la 
COPA DE LA GENERALITAT davant alguns 
dels millors equips de les províncies de 
Barcelona, Tarragona i Girona.

La passada temporada 2018-19, es va batre 
el rècord absolut de BITLLES DE LLEIDA: en 
els darrers 17 partits del campionat de lliga 
es van aconseguir 17 victòries seguides, mai 
cap equip ho havia aconseguit i vam ser 
campions.

I el Club de Bitlles Palou continua: ara s’està 
preparant la propera temporada 2019-20. 

ELS NOSTRES ESPORTS
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CFS SEDÓ

Trajectòria, títol i reconeixement al Futbol Sala de Sedó

Durant l’estiu del 2006, un grup de joves de Sedó i rodalies, un cop fi nalitzada la seva etapa de 
futbol formatiu, seguien amb ganes de fer esport i competir de manera regular;  al no tenir el futur 
assegurat en cap equip amateur, sorgí la idea de crear un equip de futbol sala, que semblava més 
assequible i possible, que no muntar un equip de futbol 11.

Doncs un cop feta la idea només calia executar el pla... A Sedó tenien la pista de futbol sala, van 
buscar un entrenador, el Max de cal Gilet, que per cert encara el mantenen ara..., van parlar amb 
la Federació per trobar una fórmula on sense tenir cap club format els poguessin inscriure (va ser 
competint en nom del Centre Social de Sedo i Riber, que al ser una associació era més senzill), i van 
completar la plantilla tirant d’amistats i coneguts.... 

I de cop i volta ja era setembre i ja començaven a jugar la seva primera lliga com a jugadors de futbol 
sala. 

La temporada va anar regular. Es notava que 
venien de futbol 11... els faltava rodatge en 
un camp tant petit. 

El 2007 van crear ofi cialment el CLUB 
FUTBOL SALA SEDÓ, i es van poder inscriure 
com a tal. 

13 temporades després, la temporada 2018-
2019, i competint a 2a divisió territorial han 
aconseguit guanyar la seva primera lliga!

Ja havien aconseguit un parell d’ascensos de 
categoria com a segons i tercers, però mai 
havien guanyat una lliga! 

Des de l’Ajuntament s’ha volgut reconèixer 
el mèrit del CLUB FUTBOL SALA SEDÓ, pel 
títol obtingut, i per haver mantingut viva 
l’entitat durant tots aquests anys. 

Cal destacar també que aquesta temporada 
comença un equip de futbol femení a Sedó, 
molta sort!



BESTIOLES jordi roca (torrefeta)      
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Feina en faig de pastoreta

tant a l’hivern com a l’estiu, 

faci sol faci fresqueta  

en pasturo  una cabreta  

a la vora del riu

allà hi ha m’ha casa blanca, 

que es el niuet del meu amor

en ma joia res hi manca  

d’aquesta branca en sóc la fl or.

ARRELS DE POBLE
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Sedó gaudeix amb el 12è concurs de 
carbasses gegants

El cap de setmana del 5 i 6 d’octubre Sedó es va 
tenyir de color carbassa. Els actes van començar 
el dissabte al vespre amb el primer sopar de la 
carabassa. Les dones de l’Associació d’amics de la 
carbassa van ser les encarregades de preparar un 
menú on l’ingredient estrella era la carbassa; de 
primer bruschetta de carbassa, de segon quiche 
i per postres biscuit de carbassa. El sopar es va 
fer al centre social de Sedó i Riber, i hi va assistir 
unes quaranta persones.

El diumenge es va celebrar el concurs de 
Carabasses Gegants, un esdeveniment que 
any rere any va guanyant tan en públic com en 
activitats. Enguany n’era la 12a edició, que els 
darrers anys s’ha acompanyat d’una mostra 
de productes de la terra on hi podem trobar 
parades de productes tèxtils, joies fetes a mà, 

melmelades, cerveses artesanes, venda de 
carbasses, embotits i formatges...

A partir de les 10h del matí ja es van començar 
a aplegar els diferents participants, que en total 
van ser 26. El concurs es divideix en diferents 
categories amb premi per la carbassa més gran 
de Sedó, la més gran del municipi de Torrefeta 
i Florejacs, la del municipi del Plans de Sió, 
la carbassa més estètica i premi per les tres 
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carbasses més grans, entre totes les participants.

La carbassa guanyadora va fer un pes de 435kg i 
es va cultivar a Corbera d’Ebre, el seu guanyador 
es va endur 800€ de premi. En segona i tercera 
posició hi trobem unes carbasses de 318 i 255kg, 
de Cantalobos i Calaf, respectivament.

La carbassa més gran de Sedó va pesar 170kg, el 
guanyador va ser el Joan Cuñat, i el premi a la 
més gran del municipi va ser per Cal Agustí amb 
un pes de 98kg.

Va fer entrega dels premis el president del 
Consell Comarcal Francesc Lluch, la diputada 
provincial Mercè Carulla, Josep Mª Castella com 
a alcalde de Torrefeta i Florejacs, Xavier Pintó 

com a alcalde de Plans de Sió i Jaume Cuñat com 
a alcalde pedani de Sedó.

L’aportació econòmica pels premis que es donen 
als guanyadors prové de l’Ajuntament de Torrefeta 
i Florejacs, el poble de Sedó, l’Ajuntament de 
Plans de Sió i l’empresa Jbp.

Des de primera hora del matí fi ns a les sis de la 
tarda, els participants a la fi ra van poder gaudir 
de jocs infantils gegants, food trucks per degustar 
tapes, hamburgueses, etc., una tirada de bitlles, 
una màster class de zumba, un concert amb el 
grup Elaú i contacontes per la mainada.

Els organitzadors i els veïnatge expressen la seva 
satisfacció amb l’èxit d’assistència. Es calcula 
que unes cinc-centes persones van passar per 
Sedó durant el dia, per recórrer els seus carrers 
plens d’activitat.
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MIL FULLES DE BRANDADA DE BACALLÀ A LA CATALANA

Aquesta recepta és una mica entretinguda però a la cuina tot porta la seva feina i el seu temps, però 
desprès, tot té la seva recompensa. El bacallà té tantes opcions que avui us deixo aquesta recepta 
que espero que us agradi. Bon profi t.

Ingredients

Pasta de full

Llet

All

Oli

Bacallà

Pebrot del piquillo

Un rovell d’ou

Elaboració

Talleu la pasta de full a quadradets, amb 
un tallapastes, a mida més aviat petita. 
Pintar amb el rovell de l’ou batut i posar 
al forn fi ns que estigui daurada.

Mentrestant, poseu l’oli en un cassó i fregiu els alls fi ns que estiguin daurats, retireu els alls i poseu-
hi el bacallà a confi tar sense que arribi a bullir durant 10 minuts.

Agafeu el got de la batedora i poseu-hi el bacallà esmicolat i els alls amb una mica de llet, bateu-ho i 
aneu afegint oli fi ns que quedi una pasta espessa.

Talleu la pasta de full amb dos o tres capes depenent de quant hagi pujat i anar fent capes. Al fi nal 
poseu el pebrot en quatre tiretes.
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RECEPTES CASOLANES tresa besora (riber)  
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AGENDA

20 d’octubre Caminada al Castell de Meià. A les 9h del matí a la placeta de Sedó (9.5km). 
Organitza: Centre Social de Sedó i Riber.

31 d’octubre Castanyada a Sedó. A les 21h, castanyes, sopar i panellets (inscripció prèvia). 
Organitza: Centre Social de Sedó i Riber.

3 de novembre Visita a la torre de Vallferosa (Torà). A les 11h. cost 3€/pers. (inscripció 
prèvia). Organitza: Centre Social de Sedó i Riber.

16 i 17 de novembre Festa Major d’hivern de Sedó. Sopar de germanor, concert, Missa a Santes 
Masses i Vermut popular. Organitza: Veïns i veïnes de Sedó.

8 de desembre Contes i decoració, a Sedó. A les 11.30h contacontes infantil i decoració de 
nadal (pessebre i arbre) amb vermut musical. Organitza: Centre Social de 
Sedó i Riber

Aprofi ta el servei d’avisos a través del whatsapp i Telegram, també t’oferim aquest servei. Si estàs 
interessat/da en rebre les activitats que fem al municipi, envia’ns el teu número de mòbil a través 
d’ alcaldia@torrefeta.ddl.net i t’inclourem en aquest servei. Gratuït!

Seguim elaborant l’agenda d’activitats al municipi. L’agenda es nodreix de les vostres sol·licituds. 
Què us agradaria que féssim? De què parlar? Envia-ho a alcaldia@torrefeta.ddl.net  i ens ho 
estudiarem. Moltes gràcies!

TiF és a les xarxes socials com Ajuntament de Torrefeta o Ajuntament_tif (Facebook, Twitter i 
Instagram). Si etiquetes les teves imatges sobre el municipi amb #TiF #TiFNoPara #EnsEstimemTiF 
#MosEstimemTiF o #TiFMola podrem fer-ne seguiment i compartir-ho. Anima’t a participar! Fem 
municipi entre tots! Et convidem a explicar a tota la gent del municipi i comarca que tenim aquest 
servei d’agenda, obert a tothom, però que per requeriment de la Llei sobre Protecció de Dades ens 
cal l’autorització de la persona interessada. Envia un missatge a alcaldia@torrefeta.ddl.net i te 

n’informarem. Que rodi la informació! Fem xarxa!
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LA VEU DE TORREFETA I FLOREJACS és una publicació trimestral a tots els membres de la comunitat de Torrefeta i Florejacs. Hi poden participar tots 
els que ho desitgin, dins de les normes establertes. Les col·laboracions es poden fer arribar per correu a “LA VEU DE TORREFETA I FLOREJACS”, 25211 
Torrefeta, o bé a l’Ajuntament. Del contingut dels articles signats, n’és únicament responsable el seu autor ja que exposa la seva opinió sense que hagi 
de compartir-la, necessàriament, la revista. LA VEU DE TORREFETA I FLOREJACS es reserva el dret de resumir o bé ometre escrits que puguin generar 
desagradables polèmiques, o que perjudiquin el normal desenvolupament de la revista.




