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Contempla amb ulls radiants el món que t’envolta, 
perquè els més grans secrets s’amaguen sempre on menys es pensa. 
Qui no creu en la màgia, mai la trobarà. 
GUSTAVE FLAUVERT

Us desitgem un 2020 carregat de màgia.
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EDITORIAL

Ens trobem un altre cop felicitant-nos les festes nadalenques: sembla que la vida vagi com en un tren 
d’alta velocitat i veiem com passen les persones i els esdeveniments gairebé sense viure’ls. En altres 
aspectes sembla que no hagi passat el temps: successos encara no resolts, que resten com estaven 
fa dos anys enrere, encallats. Tot i això el pas del temps és subjectiu. 
El que no perdona ni el temps ni el nostre planeta és la degradació a que l’estem sotmetent. A causa 
de les nostres accions estem veient canvis tan evidents que fi nalment el Parlament Europeu ha 
declarat l’estat d’emergència climàtica. Tots/es ens proposem objectius per any nou: un d’aquests 
pot ser pensar què podem fer a nivell individual per a contribuir a minvar accions perjudicials per 
al nostre entorn i refl exionar vers l’afi rmació que necessitem la terra per viure, però la terra no ens 
necessita a nosaltres. 
Des de La Veu us animem a que us feu bons propòsits, que participeu i gaudiu de les activitats 
organitzades als pobles del municipi i us felicitem les festes amb un fragment del poema Bon any 
nou! de Joana Raspall: 
Mentre escumeja el xampany 
a les copes dringadisses, 
ens desitgem un bon any 
i unes festes ben felices.

GENT NOSTRA

NAIXEMENTS

- Jaume Alsina Vinuesa, 8 novembre 2019. 
  Fill de Ramon i Cristina de La Morana.

  - Daniel Andrei Cojoc, 24 de novembre de 2019. 
               Fill de Nicolae Daniel i Veronica de Riber.

    - Clàudia Cuñat Pich, 28 de desembre de 2019. 
        Filla de Joan i Marta de Sedó.

DEFUNCIONS 
- Rosa Mas Santacana, Bellveí, 6 de novembre de 2019, a l’edat de 97 anys.
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PLE A PLE

En el Ple extraordinari celebrat a Torrefeta el 15 d’octubre de 2019 es va aprovar la moció de resposta 
a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques 
catalanes i en defensa del Dret d’Autoderminació. En el ple ordinari del 29 de novembre, es van 
aprovar: l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques i del Consorci Català pel desenvolupament local; el conveni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal de la Segarra per la prestació de les funcions del/de la Delegat/da de protecció de 
dades; la certifi cació núm. 4 de l’obra “Adequació de plaça i mur de la plaça de l’església de Sedó”, acta 
de recepció i justifi cació de l’actuació; i, fi nalment, la moció per a la millora de la seguretat viària i la 
prevenció de la sinistralitat a l’autovia A-2. 

NOTICIARI BREU

El president Torra convoca novament 
al Palau als alcaldes i les alcaldesses de 
Catalunya
El dissabte 26 d’octubre l’alcalde de Torrefeta 
i Florejacs, Josep Maria Castella, juntament 
amb 813 alcaldes i alcaldesses més d’arreu de 
Catalunya, va ser present a l’acte celebrat al Palau 
de la Generalitat, on es va rebutjar la sentència 
del tribunal suprem, i es va demanar llibertat i 
independència. Els alcaldes i alcaldesses van 
presentar un total de 839 mocions al President 
Torra, rebutjant la sentència.
A la galeria gòtica del Palau de la Generalitat els 
alcaldes i alcaldesses es van fer una foto lluïnt 
les vares.
A la tarda, l’alcalde juntament amb altres 
persones del municipi van participar a la 
manifestació que es va fer a Barcelona.
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QUART TRIMESTRE 2019

PLUVIOMETRIA

OCTUBRE 121 litres (50)
NOVEMBRE   33 litres (44)
DESEMBRE   47 litres (27)

Comparació 
TOTAL 4t trimestre 2019 201 litres (121)
TOTAL 4t trimestre 2018 192 litres
TOTAL ANY 2019 475 litres (417)
TOTAL ANY 2018 630 litres

TEMPERATURES

OCTUBRE
màxima: 28º dia 1
mínima:   7º dia 24
mitjana de màximes: 21,1º (21,0º)
mitjana de mínimes: 11,2º (10,7º)
MITJANA DEL MES: 16,2º (15,9)

METEOROLOGIA cesc puig i maria mayoral (palou)  

Entre parèntesi els valors climàtics normals a Palou

DESEMBRE
màxima: 13º dia 1
mínima:  1º dia 30
mitjana de màximes: 9,4º (8,4º)
mitjana de mínimes: 4,3º (1,7º)
MITJANA DEL MES: 6,8º (5,1º)

NOVEMBRE
màxima: 20º dia 4
mínima: 0º dia 17
mitjana de màximes: 12,2º (12,6º)
mitjana de mínimes: 4,5º (5,1º)
MITJANA DEL MES: 8,3º (8,9º)
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SANT VICENÇ MÀRTIR, EL QUART BARBUT
La capella del mas de Nadal, a tocar de Selvanera, tot i les seves petites dimensions, està dedicada a 
un dels sants de més gran devoció de la Catalunya medieval: Sant Vicenç màrtir.
Vicente descendia d’una noble família aragonesa perquè el seu pare, Euticio, era fi ll del cònsol de 
Saragossa Agreso. El nom de la seva mare era Enola, natural de la ciutat d’Osca. Des de molt petit 
va estudiar sota la direcció del Bisbe de Saragossa, Valero. Va ser Vicente nomenat Ardiaca, és a dir 
el primer dels set diaques que solia haver-hi en les primitives esglésies. El Bisbe Valero, ja ancià, era 
tartamut i tenia grans difi cultats en la predicació pel que va encomanar aquest treball al seu diaca 
Vicente. Quan a la fi  de 303 va entrar Daciano a Saragossa, el primer que va fer va ser capturar al 
Bisbe Valero i al seu diaca Vicente. Però el mandat imperial el va obligar a sortir ràpidament de la 
ciutat i va ordenar se’ls fes anar, emmanillats, a València.
Allí va començar l’interrogatori, i com el bisbe tingués difi cultats per a respondre a causa de la seva 
quequesa, va prendre la paraula Vicente. Resultat d’aquest primer interrogatori va ser condemnat al 
desterrament a Valero i van començar els turments contra el seu ardiaca. Hi havia en els turments 
dels màrtirs varis graus, que s’anaven aplicant successivament, amb la fi nalitat de fer vacil·lar la seva 
constància.
El primer dels turments era el poltre o ecuelo consistent en una aspa de fusta en els extrems de la 
qual es fi xaven mans i peus per a desllorigar 
els membres en estendre l’aspa. En ell van 
estendre a Vicente i després de desllorigar 
tots els seus membres ho van estripar amb 
garfi s de ferro. Després se’l va col·locar sobre 
un llit incandescent, suprem grau de tortura, 
segons diu Prudencio. Vicente va sortir 
triomfant de la prova, i va ser llançat en una 
masmorra. Se’l va tancar en calabós estret, 
descrit per Prudencio, que ho degué visitar, 
en aquests termes: “En el lloc més baix de 
la presó hi ha un lloc més negre que les 
mateixes tenebres, tancat i escanyat per les 
estretes pedres d’una volta baixíssima. Allí 
s’amaga l’eterna nit, sense que mai penetri 
un raig de llum. Allí té l’horrible presó el 
seu infern”. A aquest gènere de calabossos 
sinistres se’ls anomenava “Tullianum”.
En aquest calabós va ser fi cat Vicente, 
introduint els seus peus en uns ceps de 
fusta, de manera que les seves cames 
estiguessin violentament separades una 
d’una altra; i a fi  que la víctima no pogués 
trobar repòs, van sembrar el sòl de trossos 
d’atuells punxeguts. Estant Vicente en la 
presó sofrint aquest turment va succeir un 

LLEGENDA ÀURIA fra giliet de voràgine (fl orejacs)  
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miracle que conten tan les actes com Prudencio: De sobte es va il·luminar el calabós; el sòl, cobert de còdols 
punxeguts, es va convertir en una catifa de fl ors, i mentrestant, els àngels recreaven les oïdes de Vicente amb 
suavíssima melodia. Assabentat del que passava, Daciano va donar ordres perquè tractessin al màrtir 
amb tota consideració i curessin les seves nafres. 
El carceller, que s’havia convertit al cristianisme, va executar l’ordre gojós; va preparar un llit tou a 
Vicente, el va fi car dins i va deixar entrar els cristians al calabós. Entre demostracions d’afecte va 
exhalar Vicente el seu últim sospir.
En assabentar-se Daciano de la mort del màrtir, va manar tirar el seu cos en el camp, perquè fos 
pastura de la feres i ocells de rampinya; però, per singular provisió, va ser respectat per totes. Per 
això, van decidir fi car dins d’un sac i lligar les despulles del sant a una roda de molí, i llançar-les al 
mar. La pedra, però, en comptes d’enfonsar el cos del màrtir, el va portar, fl otant, fi ns a la platja de 
Cullera, on va ser recollit per un grup de cristians que li va donar sepultura.
Sant Agustí va predicar quatre sermons el dia de la seva festa. Sant León Magne sembla haver tingut 
també un sermó el dia de la seva festivitat, a Roma. Allí mateix existien a l’edat Edat mitjana, tres 
esglésies en el seu honor. Però el més sorprenent de tot és el culte de què va ser objecte a Dalmacia. 
També a França el culte de Sant Vicent està molt estès. Se’l coneix com a patró dels vinyaters. Es 
diu que el seu culte va començar a València, Osca i Saragossa, per la vinculació que el sant va tenir 
amb aquests llocs. La devoció pel sant ha arribat, però, a molts indrets, fi ns al punt que actualment 
és patró de Lisboa i de la ciutat italiana de Vicenza. També ho és de moltes localitats catalanes com 
ara Castellolí, Mollet del Vallès, Prats de Lluçanès, Sant Vicens de Castellet, Sant Vicenç de Montalt, 
Vinaters i Vilamalla.
El període de temps que hi ha entre el cicle de festes de Nadal i el de Carnestoltes es coneix 
popularment amb el nom de “La Setmana dels Barbuts”. Es tracta d’un conjunt de celebracions 
festives importants a casa nostra que tenen lloc durant la segona quinzena de gener i que queden al 
marge de les grans temporades o cicles de celebracions del món mediterrani. Les principals diades 
que inclou la Setmana dels Barbuts són les dedicades a tres sants que es representen tradicionalment 
amb barba: Sant Pau ermità (15 de gener), Sant Antoni Abat (17 de gener) i Sant Maür (18 de gener). 
També hi ha qui inclou dins aquests sants a Sant Vicenç màrtir (22 de gener)

RECOMANACIÓ DE LECTURA roser nadal i freixes (la morana)  

LA NÉTA DEL SENYOR LINH
La néta del senyor Linh de Philippe Claudel és un llibret de lectura fàcil i 
ràpida. Claudel explica en un llibre molt curt una història molt gran. És la 
història del senyor Linh que té a càrrec la seva néta i que ha de fugir del seu 
poble, que ha quedat totalment destruït. La seva dona, el seu fi ll i els seus 
amics són morts. En un altre país i amb una altra llengua, que no entén, el 
senyor Linh i la seva néta de mesos tiren endavant enmig d’una profunda 
solitud només trencada per l’amistat que estableixen amb el senyor Bark.
Hi ha molts motius per llegir aquest llibre però només en citaré un: els valors 
hi tenen molta força. A més, la novel·la té un fi nal que no es veu a venir i que 
us deixarà garratibats. 
Si no l’heu llegit només puc dir que ja feu tard.
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NOTICIARI BREU

El Llor fa panellets
Els veïns i veïnes del Llor es van trobar el dissabte 
2 d’octubre per fer un taller d’elaboració de 
panellets, els dolços típics de Tots Sants. El taller 
es va cloure amb un sopar de germanor al local 
del poble al qual van assistir una trentena de 
persones. Imatge: Susana

Reparacions al clavegueram de La 
Morana i Bellveí
Al mes d’octubre es va realitzar una reparació 
al clavegueram del nucli de La Morana. 
L’arranjament es va fer a la sortida del nucli, al 
costat de la carretera d’accés a la població. El tub 
de formigó de la claveguera amb el pas dels anys 
s’havia deteriorat i tenia fuites; a més, el pouet 
que permet salvar la diferencia de cota entre la 
carretera i el camp per on passa el tub estava 
malmès i es va haver de refer. Es va substituïtr 

un tram de tub de formigó per un de polietilè 
corrugat.
Al novembre va ser necessari intervenir al tram 
fi nal del clavegueram de la població de Bellveí, 
on després de les fortes pluges es va detectar una 
zona on el tub de formigó s’havia deteriorat pel 
pas del temps i s’havia enfonsat. Es va substituïr 
un tram de 15m de tub per un de polietilè de 
doble capa, amb les respectives connexions de 
canals i escomeses.

Alumnes de l’Institut de Guissona, a 
Torrefeta
El dia 31 d’octubre els alumnes de l’institut de 
Guissona van realitzar una jornada esportiva 
a Torrefeta. Els alumnes de 2n i 3r d’Eso van 
fer activitats esportives per diferents punts 
de la població, als carrers, al solar de darrera 
l’Ajuntament, etc. i van descobrir, tot fent esport, 
llocs de Torrefeta! Imatge: Consell Esportiu de la Segarra.



Trobada amb els germans Márquez, 
campions del món de motociclisme     
El divendres 8 de novembre, l’alcalde de Torrefeta 
i Florejacs i Conseller Comarcal, Josep Maria 
Castella Estruch, va poder felicitar personalment 
i en nom del municipi,  a Marc Márquez i Àlex 
Márquez, campions del món de Moto GP i Moto 
2, respectivament, en la recepció que es va dur 
a terme a la Paeria de Cervera. L’acte va estar 
presidit pel paer en cap, Ramon Augé; el secretari 
general de l’Esport de la Generalitat, Gerard 
Figueras; i el president de la Diputació de Lleida, 
Joan Talarn. També va comptar amb l’assistència 
del representant territorial de l’Esport a Lleida, 
Joan Segura; els directors dels Serveis Territorials 
de Cultura, Miquel Àngel Cullerés, i d’Empresa, 
Ramon Alturo; la diputada Rosa M. Perelló; 
regidors del Consistori Municipal; consellers 
comarcals de la Segarra; familiars de Marc 
Márquez i representants del seu Club de Fans, 
segons va informar la Paeria de Cervera.

El Club de Bitlles Palou a Sant Mateu del 
Maestrat
El cap de setmana del 9 i 10 de novembre, alguns 
dels membres del Club de Bitlles de Palou van 
desplaçar-se a la localitat de Sant Mateu del 
Maestrat (Castelló–Comunitat Valenciana) on 
van ser convidats a assistir a una congregació 
de jocs populars. El dissabte van ser acollits per 
l’Associació Cultural La Tella, es van acomodar 
i van fer una mica de turisme per la població. 
El diumenge a primera hora van participar a 

la trobada internacional de “Mirles” (bitlles) 
amb diferents associacions i clubs de Castelló, 
Catalunya, Teruel, França, Burgos... Després 
van participar als jocs tradicionals que s’hi 
organitzaven. La sortida es va cloure amb un 
dinar de germanor al poliesportiu municipal.

Castanyada a Sedó
La nit del 31 d’octubre, el Centre Social de Sedó 
i Riber va organitzar un sopar per celebrar 
la Castanyada, una festa popular dels Països 
Catalans, que se celebra la vigília de Tots Sants. A 
la celebració hi van assistir uns quaranta veïns i 
veïnes, de diferents edats, que van poder gaudir 
d’un sopar on no hi van faltar les castanyes i els 
dolços tradicionals d’aquesta època, els panellets.
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JOSEP M. LLOBET DE NUIX, EN LA MEMÒRIA
El 9 de desembre passat vam conèixer la mort, als 61 
anys, de l’amic Josep Maria Llobet de Nuix. Podríem 
dir, entre altres coses, que era el nostre “informàtic 
de capçalera” des de feia molts anys, des de les 
nostres beceroles com a usuaris de les anomenades 
tecnologies de la informació i comunicació. La nostra 
“UCI informàtica” era on era ell, a la botiga del 
carrer Major, on-line, o a casa seva, l’antic casal de 
cal Nuix, que mira cap a la porta principal de Santa 
Maria de Cervera i fa cantonada amb el carreró de 
“Matacapellans”. S’hi accedeix per una gran entrada 
de cavalleries i una graonada nobles, i el Josep Maria 
hi conservava amb cura l’arxiu familiar dels seus 
avantpassats, barons de Perpinyà i carlans d’Ivorra. 
D’una Ivorra que vam tenir l’oportunitat de conèixer 
amb molta més amplitud mentre preparàvem, l’any 
2000, el tercer inventari del patrimoni de la Segarra 
gràcies a l’arxiu patrimonial de cal Nuix, que el Josep 
M. va posar a la nostra disposició. Potser diria que fou 

aleshores quan vam encetar aquesta amistat noble i intensa, que només hem hagut d’abandonar per 
la seva absència inesperada.
La part assolellada de cal Nuix és la galeria, que ofereix una preciosa vista vers ponent però també a 
cal Racó, punt de confl uència de l’espectacle central de l’Aquelarre cerverí. Des d’aquí, havíem pogut 
gaudir de la festa amb molt bona companyia, amb el Josep M. i la Mar d’amfi trions, entre copes de 
cava i un pica-pica per fer de coixí.
Amic i company d’activisme a la Segarra gran, entre d’altres coses, tal com glossava l’amic Xavi 
Santesmasses, també va ser membre fundador del Fòrum l’Espitllera, de qui també en creà i 
n’administrava el web gratia et amore, com tantes altres coses. Implicat des de primera hora en la 
gènesi i creació de la Història Gràfi ca de la Segarra (2002), fou també director del Centre Municipal de 
Cultura de Cervera entre 2005 i 2011, etapa decisiva de projecció comarcal de l’entitat. Cal recordar la 

APUNTS D’HISTÒRIA jordi oliva i llorens (sedó) i maria garganté i llanes
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convocatòria del premi literari 7lletres (2005) o la Història Natural de la Segarra (2006). Col·laborà a 
recuperar la Processó del Puro de Cervera, i tingué una participació sempre molt activa en la revista 
mensual Segarra Actualitat.
L’any 2004, enmig d’una efervescència mediàtica per a la recuperació de la memòria històrica, ens 
ajudà a crear la pàgina web sobre les morts foranes per la Guerra Civil a la Segarra, que tingué i té 
encara força repercussió amb més de 47.000 visites i innombrables contactes amb familiars de morts 

i desapareguts a Cervera, Guissona, Vallfogona de Riucorb, Sisteró... a més de molts altres pobles. 
De víctimes refugiades de guerra i de soldats. El web serví d’enllaç amb les famílies que cercaven els 
seus desapareguts de feia temps i el petit comitè que ens coordinàvem amb la Paeria de Cervera i el 
Memorial Democràtic per portar a terme la dignifi cació de la fossa comuna del cementiri, que arribà 
el setembre de 2008. No havia d’estranyar, doncs, que ell fos un dels protagonistes d’aquella jornada 
històrica de dol i memòria.

El Borbó emèrit li arrabassà el títol de baró de Perpinyà, 
que li corresponia per herència, per donar-lo a la vídua 
d’en Jaume Vicens-Vives. Però ell no necessitava 
presumir de cap títol. La seva bonhomia, sentit de 
l’humor i elegància eren la seva millor credencial de 
“noblesa”. Un dels records particulars que en tinc va 
ser d’una trobada que vam convocar improvisadament 
a Castellnou d’Oluges, quan va morir el recordat Toni 
Nadal. Uns pocs espitlleraires, moguts per la poc 
consolable tristesa i malenconia del moment, vam 
caminar cap al Sió, entre Malgrat i la Prenyanosa. Érem 
pocs i ell hi era. De fet, crec que era tan sensible que li 
feia mal el dolor del món, i això ens el feia encara més 
proper i amigable, perquè ens agrada la gent que no 
passen de puntetes i com si sentissin ploure. En una de 
les darreres converses que li recordem, preocupat per 
tot el que ens envolta i per un futur cada cop més incert 
que ningú no gosa a pronosticar com s’esdevindrà 
realment, ens digué, força pessimista, i a manera de 

sentència vital: “Un tros de terra, una aixada i a esperar que plogui...”.
Que una bona saó et faci la terra més lleu i que algun dia puguem trobar-nos. Gràcies, amic, per tot 
el que ens has donat!. Imatges: Xavi Santesmasses i Jordi Prat
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Sortida a la Torre de Vallferosa
El dia 3 de novembre, el Centre Social de Sedó 
i Riber va organitzar una visita a la Torre de 
Vallferosa, al municipi de Torà. A la sortida hi van 
participar una vintena de persones que es van 
desplaçar amb cotxes particulars fi ns al lloc de la 
visita guiada. El temps va ser força canviant, van 
tenir sol, pluja i fi ns i tot van veure l’arc de Sant 
Martí! Part del grup va pujar fi ns a la part alta de 
la torre, que ja és tota una aventura, i un cop a 
dalt van poder gaudir d’una vista espectacular. La 
visita va agradar molt a tothom.

Resultats eleccions al Congrés 10N
El resultat de les eleccions al Congrés del dia 10 
de Novembre a Torrefeta i Florejacs, amb un cens 
electoral de 500 persones i havent votat el 73.2% 
(366), va ser el següent:
ERC 150
JUNTSxCAT 89
CUP 43
EN COMÚ PODEM 25
PSC-PSOE 22
VOX 10
CIUDADANOS 10
PP 6
PACMA 4
BLANC 5
NUL 2
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Els membres de la mesa electoral de Torrefeta 
van ser: a la presidencia, Roger Castells; vocal 
primer, Antoni Martí i vocal segona, Roser 
Marfull. Gràcies per la bona feina que vareu 
desenvolupar!

Sedó celebra la Festa Major d’hivern

El cap de setmana del 16 i 17 de novembre, Sedó 
va celebrar la seva Festa Major d’hivern. La festa 
va començar el dissabte, que ja de bon matí va 
comptar amb uns cuiners preparant el rostit de 
vedella que seria l’àpat central del sopar. A la Sala 
del Ball a l’hora del sopar s’hi van aplegar unes 
140 persones que van gaudir d’un bon àpat. Tot 
seguit es va fer un bingo molt participatiu i música 
de sobretaula per a tots els públics amb el duet 
Rithmics, que va fer cantar i pujar a l’escenari a 
més d’un dels assistents. La comissió de festes 
sortint va aprofi tar el sopar per agrair al públic 
els anys de participació a la Festa Major, i després 
d’onze anys d’esforç i dedicació va donar pas a la 
nova comissió de festes, a la que acompanyaran i 

ajudaran durant els propers anys. Part dels diners 
aconseguits durant aquests anys per la comissió 

de festes es destinaran a un parc infantil a la 
població; la resta es deixaran al compte per tal 
que la nova comissió pugui continuar. Després 
del duet va començar el concert amb el grup 
sorpresa de la nit, “La 5a del barrio”, un grup de 
joves de Solsona format per 8 nois, que va tocar 
versions de diferents estils fi ns ben entrada la 
nit.
El diumenge la festa va continuar amb la missa a 
l’ermita de la Mare de Déu de Santesmasses, i tot 
seguit vermut a la Sala del Ball, per resguardar-se 
del fred. Imatges: Marta Pich

Èxit en la trobada de Zumba a El Llor
El dissabte 14 de desembre es va celebrar la 
trobada de Zumba al Local Social del Llor, on hi 
van assistir unes 30 persones les quals van poder 
gaudir d’una classe impartida per la veïna del 
Llor, Susana Valls.
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Trobada infantil en el Contacontes i 
vermut musical de Sedó

El divendres 6 de desembre es va celebrar el 
contacontes infantil al Centre Social de Sedó 
i Riber. La trobada va aplegar una vintena de 
persones que es van reunir al local social. Primer 

es van explicar contes per als més petits i 
seguidament es va fer la decoració nadalenca de 
l’espai, abillant l’arbre de nadal i el pessebre tot 
gaudint d’un vermut musical que van poder fruir 
els infants i les seves famílies.

Sant Martí s’estrena amb la torronada
El divendres 20 de desembre la població de Sant 
Martí de la Morana va celebrar una torronada al 
local social del poble, l’antiga escola rehabilitada. 
Hi van assistir unes vint-i-cinc persones que 
van poder gaudir dels dolços nadalencs tot 
compartint una agradable estona amb els veïns i 
veïnes, i inaugurar així aquestes festes de Nadal.
No s’havia fet mai abans una torronada popular al 
poble, almenys en temps recents, i ha estat una 
activitat ben rebuda, ja que feia uns anys que no 
es feia cap activitat a la població. Es pretén així 
potenciar el sentiment de poble i fer pinya entre 
els veïns i veïnes.
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Tradicional Bingo de Nadal a Palou

Una seixantena de persones veïnes de Palou es 
van trobar a l’antic estudi del poble per celebrar 
l’arribada del Nadal. En aquesta ocasió tampoc 
van faltar les nadales, la cagada del tió i el bingo 
cantat per la quitxalla. L’organització va informar 
que a partir d’aquest any, a tots els àpats 
comunitaris s’haurà de venir amb el parament 
de casa, per evitar generar el màxim de residus i 
contribuir a la millora del planeta.

Torronada a Bellveí per començar les 
festes
El dia 24 de desembre, un cop acabada la missa 
que se celebra periòdicament, les veïnes i veïns 
de Bellveí es van reunir al local social de la 
població per celebrar un any més la torronada.
Aquesta festa ja s’ha convertit gairebé en tradició 
a la població, ja que és l’única festa que es fa al 
poble durant l’hivern, que és la època que hi ha 
menys gent a la població.
Unes vint-i-cinc persones, de diferents edats, van 

passar una bona vesprada tot menjant neules i 
torrons, i acompanyant-ho amb cava, una bona 
manera de fer poble durant el Nadal.

Nadales i tortells de reis a Torrefeta
Una cinquantena de persones es van reunir el 
dissabte 4 de gener a l’església de Sant Amanç de 
Torrefeta per assistir al concert de Nadal que va 
realitzar la coral Doll de Veus de Guissona. Sota 
la direcció d’Esther Llopis, la vintena de cantaires 
van oferir el seu repertori de cançons del món i 
nadales, per alguna de les quals es va requerir la 
participació del públic assistent. Maria Garganté, 
representant d’alcaldia del poble i membre de 
l’associació de veïns i veïnes que organitzava 
l’acte, va donar la benvinguda, va introduir la 



coral i va convidar l’auditori a una posterior 
torronada al local social del poble, on van oferir 
una extensa varietat de tortells de reis, torrons, 
neules i cava. L’acte va comptar amb la presència 
de l’alcalde del municipi, Josep Maria Castella i la 
regidora, Tresa Besora. Imatges: Joan Sala i Montalà

Els Reis arriben a Sedó
A les 19h els veïns i veïnes de Sedó esperaven, 

tot berenant coca amb xocolata, l’arribada de Ses 
Majestats els Reis d’Orient a la Plaça Maguerola.
Els tres Reis i els seus patges van arribar en una 
carrossa conduïda per un tractor, i van recórrer 
els carrers fi ns a la Sala de Ball, tot saludant a 
grans i petits, i repartint caramels, acompanyats 
de l’espessa boira d’aquests dies.

A la Sala del Ball l’alcalde pedani i regidor de 
l’Ajuntament Jaume Cuñat els va convida a 
assentar-se a les trones que tenien preparades 
a l’escenari per tal de rebre als més menuts. 
Aquests van anar pujant ordenadament a 
l’escenari a recollir els regals i van poder parlar 
amb els Reis.
Finalment es va acabar la festa amb la tradicional 
torronada.



Nit de Reis a Florejacs
Una cinquantena de veïnes i veïns de Florejacs i 
rodalies van rebre la nit de reis la visita del Rei que 
va arribar per un dels portals de la població i va 
anar recollint la gent que l’esperava pels carrers. 
Tots junts van anar fi ns a l’església caminant. Els 
assistents van recollir els seus regals i van poder 
conversar amb Sa Majestat, que va ser generós 
amb grans i petits.
A continuació es van aplegar a la Rectoria on van 
compartir un sopar de germanor elaborat entre 
tots i totes per acabar de celebrar la màgica nit 
de Reis. Imatge: Òscar Arrufat.

Bellveí millora l’accés al local social
Es millora l’accés al local social de Bellveí i al 
consultori mèdic de la població mitjançant 
una rampa que permet l’entrada amb cadires 
de rodes i cotxets de nadons. Aquesta rampa 

substitueix les antigues escales que hi havia, que 
eren molt altes i difi cultaven l’entrada sobretot 
a la gent gran. S’ha instal·lat a més una barana a 
cada costat de rampa.
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CLUB DE BITLLES PALOU
Hem començat una nova temporada, la 2019-2020, del campionat de Bitlles de Lleida. Aquesta 
temporada tenim novetats a la plantilla amb les  incorporacions d’Aureli Sandín, d’Anna Gomà i la 
tornada d’en Toni Sànchez, que la passada temporada va jugar al Torà.
L’equip està format per Ramon Casoliva, Pere Muixí, Joan Sabartés, Edgar Fontanet, Francesc Solà i 
M. Àngels Miró de Palou, Josep Mas, Santi Mayoral, Martí Vilana i Antón Guasch de Guissona, Toni 
Sànchez de Bellveí , Plàcid Sala, Ramon Llobera, Aureli Sandín i Anna Gomà de Torrefeta.
Portem nou partits jugats i la temporada no va començar gens bé. La baixa forma de la majoria dels 
jugadors es va traduir en una sèrie de derrotes i baixes puntuacions que en les darreres temporades no 
hi estàvem acostumats. Malgrat  tot, en les darreres jornades hem guanyat i amb unes puntuacions  
força altes. En total, dels nou partits n’hem guanyat cinc i perdut quatre. Ara anem escalant cap a la 
part alta de la classifi cació.

Palou 575 Sant Blai 468
Tàrrega 575 Palou 560
Palou 541 Solsona 505
Gàrzola 499 Palou 495
Ponts 558 Palou 530
Palou  501 Cabanabona 495
Palou 547 Vergós 557
Plans de Sió 514 Palou 586
Palou 584 Tordera 458

ELS NOSTRES ESPORTS
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RACÓ DE CINE roser nadal i freixes (la morana)  

MOOLAADÉ
Any: 2004
Durada: 119 min
País: Senegal
Direcció: Ousmane Sembene. Guió: Ousmane 
Sembene. Música: Boncana Maïga.
Fotografi a: Dominique Gentil.
Repartiment: Maimouna Helene Diarra, 
Fatoumata Coulibaly, Salimata Traore, 
Dominique T. Zeida, Mah Compaore, Naky Sy 
Savane. 
Productora: Coproducció Senegal-Francia-
Burkina Faso-Camerún-Marruecos-Túnez; 
Ciné-Sud Promotion, Centre Cinématogra-
phique Marocain, Cinétéléfi lms, Direction 
de la Cinematographie Nationale, Filmi Do-
mireew, Les Films Terre Africaine. Gènere: 
Drama.
Sinopsis
Collé Ardo viu en un poble africà. Fa set anys 
no va permetre que la seva fi lla fos sotmesa 
a una ablació, una pràctica que li sembla 
un babàrie. Avui, quatre nenes fugen per 
escapar del ritual de la purifi cació i demanen 
a Collé que les protegeixi. A partir d’aquest 

moment, s’enfronten dos valors: el respecte al dret d’asil (el moolaadé) i la tradició de l’ablació (la 
salindé). (FILMAFFINITY)
La trobareu a la biblioteca de Guissona en préstec i a Internet https://www.youtube.com/
watch?v=jCfZPsJukL0
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Èxit en la presentació del Pla d’Acció 
Comunitària Inclusiva de la Segarra
El dimecres 18 de desembre es va presentar a la 
Sala Buireu de Cervera el Pla d’Acció Comunitària 
Inclusiva de la Segarra.

El PLACI 2019-2023 és l’eina de planifi cació 
estratègica, metodològica i operativa de les 
polítiques socials municipals i comarcals. És 
resultat d’un procés participatiu de 7 mesos 
de treball, en què hi han participat un total de 
55 persones de 27 institucions i entitats de la 
comarca en representació de diferents àmbits 
i col·lectius de població, entre ells l’Ajuntament 
de Torrefeta i Florejacs a través de l’alcaldessa 
d’aleshores, Núria Magrans i Anglés.  La jornada 
de presentació va anar a càrrec del President del 
Consell Comarcal de la Segarra, Francesc Lluch, el 
Paer en Cap de Cervera, Ramon Augé i el Director 
dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i 

Famílies a Lleida, Vidal Vidal.
A continuació, es va presentar el pla a través 
d’un vídeo que recull el testimoni de totes les 
persones, entitats i agents que han participat en 
el desenvolupament del PLACI. L’acte també va 
comptar amb l’especial presència del consultor 
social, Fernando Fantova qui va refl exionar 
sobre les causes dels problemes que es van 
detectar amb el desenvolupament del pla d’acció 
comunitària.
La cloenda de l’acte va anar a càrrec de la 
Consellera Comarcal de Serveis Socials de la 
Segarra, Gemma Martínez i el Director General 
d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat, 
Bernat Valls. Fotografi a: Sala Francesc Buireu

Conservació, manteniment i reparació 
de camins
S’han realitzat obres de conservació, manteniment 
i reparacions menors en vials del municipi de 
Torrefeta i Florejacs, amb un pressupost de 
6.460,77 euros i una subvenció de la Diputació 
de 6.188 euros. L’execució d’aquestes obres ha 
permès la millora de diferents trams de camins, 
on s’ha pogut formigonar punts força danyats, 
com un tram del camí de Vilalta. L’obra ha estat 
subvencionada dins el Pla de manteniment de 
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camins de titularitat municipal de la Diputació 
de Lleida.
Per altra banda, s’ha tret l’aglomerat asfàltic del 
camí que va de la carretera de Tarroja fi ns al Llor, 
aquesta actuació s’ha pagat íntegrament amb 
càrrec als fons municipals.

Senyalització i neteja a Granollers
La Conselleria d’Agricultura de la Generalitat de 
Catalunya ha dut a terme diverses actuacions 
de manteniment de camins de Selvanera i 
Granollers, dins la zona afectada per l’incendi 
que es va originar a la Donzell d’Urgell l’any 2009.
Aquestes actuacions inclouen la millora del 
ferm, escarifi cació i recuperació d’alguns camins 
i tasques de senyalització i neteja de l’entorn de 
la zona humida de Granollers.
L’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs valora de 
forma positiva l’execució d’aquestes obres.
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BESTIOLES jordi roca (torrefeta)      
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OPINIÓ núria magrans i anglés (palou)       

Escrivia en Pepe Góngora del Llor allà l’any 2011 sobre la festa major del Llor: “Dos dies abans de la 
festa vam tenir un tancament tipus San Fermín, doncs d’un corral es van escapar unes quantes vaques 
i vam passar la nit empenyent vaques en companyia de tots els Mossos d’Esquadra. Tothom s’ho va 
passar molt bé”.  Sabia treure-li punta a les situacions més inversemblants: de caràcter dur però 
molt alegre, va ser durant uns anys col·laborador de La Veu de Torrefeta i Florejacs. Les aportacions 
que feia eren molt variades, i anaven des d’opinions i refl exions personals, a experiències en viatges, 
contes i informacions de la festa major del seu poble, entre d’altres. De la seva estimada Segarra en 
deia: “Hem de protegir aquest patrimoni entre tots, amb molt afecte i dedicació. Tot és qüestió de 

bona voluntat”.  Tot i tenir posicions ben oposades en diversos temes, 
m’agradava la tertúlia amb en Pepe. Suposo que el seu “jo sempre he 
cregut que les persones com millor es comuniquen és mitjançant el 
diàleg, ja que al mateix temps pots percebre l’estat d’ànim de l’altre.” 
facilitava discutir (en el bon sentit de la paraula). Pepe, et dono les 
gràcies per les estones compartides, quan les coses anaven bé i quan 
ja no anaven tan bé. Aquella força vital que t’acompanyava sempre, 
s’ha apagat: ens queden les teves paraules, algunes d’elles a la revista 
municipal. Des de La Veu de TiF enviem el condol a la seva família. 
Reposa en pau, Pepe.
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ARRELS DE POBLE  

SANTA LLÚCIA
La història va passar a Siracusa (Itàlia), durant les persecucions als cristians per part de l’ emperador 
Dioclecià l’any 304 d C. Llúcia va ser una jove màrtir cristiana que es venera com a Santa per les 
esglésies catòlica i ortodoxa. La seva festivitat se celebra el dia 13 de desembre, la nit més llarga de 
l’any, segons el primer calendari julià. A partir d’aquesta data el dia comença a allargar-se, tal com 
diu la dita popular:
                     Per Santa Llúcia, un pas de puça.
                     Per Nadal, un pas de pardal.
                     Per Sant Esteve, un pas de llebre.
                     Per Any Nou, un pas de bou.
Segons la llegenda i la tradició popular, ja des de ben petita, Llúcia va consagrar la seva vida a Déu 
fent vot de puresa i virginitat, però quan va arribar a la joventut, la seva mare -que era vídua- volia 
casar-la amb un jove pagà. Al negar-s’hi ella, el jove pretendent rebutjat, per venjarse, la va portar 
davant del gobernador i la va acusar de cristiana -religió que en aquells temps estava prohibida-. En 
el judici van obligar-la a adorar déus pagans, però ella es va mantenir amb fermesa en la seva Fe. 
Finalment, li van arrancar els ulls i va ser decapitada.
Per aquest motiu se la considera patrona dels cecs, malalts de la vista i de molts ofi cis en que aquesta 
és un requeriment important : xofers, afi ladors, modistes, escriptors, etc. Les cosidores, durant la 
seva festa, no trevallaben amb l’agulla, i “les llucietes “ (els deien així) ho celebraven amb missa 
solemne, ball, i fi ra, si el poble era prou gran.
Com a patrona dels escriptors, a Catalunya celebrem “La Nit de Santa Llúcia”, també dita la “Festa 
de les lletres Catalanes”  que s’organitza des de l’any 1951, pels volts del dia 13. El certamen atorga 
actualment els premis Sant Jordi de novel.la, Carles Riva de poesia, Folch i Torres de narrativa infantil, 
Joaquim Ruyra de narració juvenil i el Mercè Rodorera de contes i narracions.
Actualment, a Barcelona dues setmanes abans de Nadal comença la “Fira de Santa Llúcia”, plena de 
pessebres,arbrets, i tota mena d’ornaments nadalencs. També són importants les fi res de San Feliu 
de Pallerols, Prats del Lluçanès i les festes de Gelida, Mollerussa, i moltes altres que ja en parlarem 
en alguna altra ocasió...
El nom de Llúcia era bastant posat abans, així com el corresponent masculí de Llúcio -en trobarem 
rastres en el nom d’algunes cases dels nostres pobles-..Ara ja gairebé no es posa, però sí que encara 
és vigent un refrany que es diu quan algú no troba una cosa que té davant del nas: “Que Santa Llúcia 
et conservi la vista!”; és a dir, hi ha situacions en que no val a badar!.
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NOU SERVEI DE TAXI A DEMANDA!
Durant el mes de desembre des de l’Ajuntament es va iniciar un servei de taxi a demanda, gratuït 
per la població, que permet als veïns i veïnes dels diferents nuclis del municipi anar a Guissona cada 
diumenge a la tarda. Per tal de poder-ne fer ús cal que els usuaris truquin el dia abans al taxista i en 
funció dels usuaris es confeccionarà la ruta. Hi ha uns horaris aproximats de recollida i de tornada, 
que poden variar en funció de la demanda. Des del consistori s’ha pensat que aquest és un bon 
servei que millora la vida als pobles, sobretot de cara a la gent gran.
El telèfon del taxi és 670993309 (Xavi).

INFORMACIÓ



GALETES
(Recepta que poden fer els infants)

Ingredients
2 ous
300 g de mantega
200 g de sucre
500 g de farina

Elaboració
Pre-escalfeu el forn mentre barregeu els 
ingredients.
Agafar un bol, tirar-hi dins els dos ous i la 
mantega i comenceu a barrejar-ho amb les mans 
ben netes. Quan la massa estigui ben barrejada 
afegiu-hi la farina i, quan estigui ben integrada, 
el sucre.
En una safata, agafeu o bé motlles per galetes o 
bé feu formes amb les mans i les aneu posant a la 
safata una mica separades les unes de les altres.
Poseu la safata al forn durant uns 8-10 minuts 
a 180 graus. Vigileu de tant en tant que no es 
cremin. I bon profi t!
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RECEPTES CASOLANES guim moya i magrans (palou)  
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AGENDA

Diumenge 26 de gener Assemblea de socis i sòcies del centre social de Sedó i Riber, i a continuació 
vermut musical. Organitza: Centre Social de Sedó i Riber.

Diumenge 16 de febrer Visita guiada al Castell de Pallargues. Organitza: Centre Social de Sedó i 
Riber.

Divendres 6 de març Xerrada a la Morana a càrrec de Susanna Balagué, sobre l’autoengany “La 
pitjor soledat és no estar bé amb un mateix”. Organitza: Ajuntament de 
Torrefeta i Florejacs.

Dissabte 14 de març Carnaval al centre social de Sedó i Riber, i concurs de truites. Organitza: 
Centre Social de Sedó i Riber.

Diumenge 22 de març Caminada popular al Castell de Malgrat. Organitza: Centre Social de Sedó 
i Riber.

Diumenge 29 de març Calçotada a Sedó. Organitza: Centre Social de Sedó i Riber.
Diumenge 26 d’abril Visita al museu de Guissona. 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’ ajuntament@
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 largelich@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. 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 largelich@torrefeta.
ddl.net  i te n’informarem. Que rodi la informació! Fem xarxa!
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imatge: dídac moya i magrans


