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EDITORIAL

PLE A PLE

GENT NOSTRA

De l’estesa de ruelles i verd gairebé ja no en queda record, ara es temps de sega, la qual s’ha iniciat 
de forma intermitent per l’alt risc d’incendis, però la feina sempre s’acaba fent i n’obtenim la 
recompensa. Lamentem profundament els desafortunats que han hagut de patir pèrdues a causa del 
foc, per consegüent cal ser optimista i reconstruir el que estigui a les mans de tothom. Així doncs, cal 
tenir especial precaució a l’hora de realitzar activitats a l’aire lliure i gaudir del nostre entorn d’una 
forma responsable.
En aquest número hi  trobareu l’agenda dels propers esdeveniments i un contingut, com sempre,  
interessant, el qual existeix gràcies a la contribució dels col·laboradors i col·laboradores habituals, 
puntuals i a tots els lectors i lectores. Un altre cop us felicitem a per la vostra contribució.

NAIXEMENTS
- Joel Arnau Garcia. Va néixer el 4 d’abril de 2019. Fill Rubén i Mireia de Florejacs.

- Marcel Baiget Llobera. Va néixer el 23 de maig a Barcelona. Nét 
de l’Elvira Colomés i l’Andreu Baiget de Granollers.

- Eina Llordés Font. Va néixer el 9 de juny de 2019. Filla de Josep Maria i Maria Pilar de Selvanera.

DEFUNCIONS 
- Vicente Garrabou Folch, Riber, 23 d’abril de 2019, a l’edat de 74 anys.

- Ramona Llanes Vidal, Torrefeta, 4 de maig de 2019, a l’edat de 98 anys.

- Pere Mas Coll, La Morana, 25 de maig de 2019, a l’edat de 77 anys.

- Mercè Torné Selleres, Riber, 7 de juny de 2019, a l’edat de 103 anys.

- Carlos Segura Vall, Sedó, 17 de juny de 2019, a l’edat de 63 anys.

En la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament celebrat el 26 d’abril a Torrefeta, el ple van aprovar el 
compte general del pressupost municipal de l’exercici 2018, així com l’expedient de modifi cació de 
crèdit 1/2019 degut al superàvit. Es va aprovar dues certifi cacions: una, d’obres complementàries 
de l’actuació “reforma i consolidació de façanes i creació d’una plaça i un magatzem a Sedó” per un 
import de 18.000€; l’altra, de l’obra “Construcció d’un mur de contenció al nucli urbà de Florejacs”. 
Es van aprovar diversos convenis de servei amb el Consell Comarcal de la Segarra.
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SEGON TRIMESTRE 2019

PLUVIOMETRIA

ABRIL 70 litres (49)
MAIG 78 litres (52)
JUNY 12 litres (35)

Comparació 
TOTAL 2n trimestre 2019 160 litres (135)
TOTAL 2n trimestre 2018 194 litres

TEMPERATURES

ABRIL
màxima 22º dies 17, 18 i 30
mínima -1º dies 2 i 3
mitjana de màximes 17,8º (18,9º)
mitjana de mínimes 6,8º (7,2º)
MITJANA DEL MES 12,3º (13,1º)

METEOROLOGIA cesc puig i maria mayoral (palou)  

Entre parèntesi els valors climàtics normals a Palou

MAIG
màxima 28º dia 28
mínima 4º dia 5
mitjana de màximes 21,6º (24,0º)
mitjana de mínimes 9,8º (11,1º)
MITJANA DEL MES 15,7º (17,6º)

JUNY
màxima 42º dia 27
mínima 8º dia 12
mitjana de màximes 30,7º (29,7º)
mitjana de mínimes 17,2º (15,9º)
MITJANA DEL MES 24,0º (22,8º)
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VA D’ALCALDIES

Quan l’any 2011 em van proposar formar part de la llista a les eleccions municipals de la mà de Narcís 
Cisquella Ribalta i el seu equip, mai m’hagués imaginat el camí que hauria de recórrer. Aleshores, el 
missatge va ser “com que ja participes d’activitats a Florejacs –on vivia en aquell moment- posar-te 
a llistes signifi carà seguir tenint implicació en el poble i, per extensió, en la resta del municipi de 
Torrefeta i Florejacs”.
El primer any de mandat el vaig destinar a treballar temes de cultura, turisme, comunicació i acció 
social, les àrees que em van ser assignades com a regidora. Però el camí, a voltes, es desvia cap a 
indrets desconeguts, i la casualitat –si és que existeix- va fer que uns mesos després em convertís en 
la primera dona alcaldessa del municipi de Torrefeta i Florejacs. En aquell moment vaig fer consulta 
als regidors de govern i als de l’oposició per si veien bé que encapçalés l’alcaldia, rebent recolzament 
per part de tots ells: Bep Garrabou, Josep Secanell, Pere Claver Puig,  Ramon Sala, Joan Segura i 
Francesc Roca, gràcies per haver-me fet confi ança.
Precisament, és en el consens on em sento més còmoda, i amb aquesta fórmula hem fet la gestió 
municipal durant aquests vuit anys. Incorporo al meu agraïment a l’equip que m’ha acompanyat 
durant aquest darrer mandat:  Pere Claver Puig, la meva mà dreta; Laia Argelich, Jaume Cuñat, Josep 
Maria Castella, Francesc Roca i Óscar Beneit, gràcies també a vosaltres. I faig un agraïment especial 
a la Laia perquè hem tingut una sintonia perfecta que ens ha permès treballar còmodament plegades 
i ens ha fet créixer a les dues com a persones.
Altrament, gestionar tants pobles com els que formen el nostre municipi seria pràcticament 
impossible sense la col·laboració dels i les representants d’alcaldia, que son els nostres ulls, les 
nostres orelles i les nostres mans a cada poble: us ho he dit cada vegada que n’he tingut l’ocasió, 
però públicament us torno a donar les gràcies per tot el que feu.

Aquest ajuntament, tot i això, no rodaria tan bé 
si no fos per l’excel·lent tasca que fan l’Assumpció 
Aubets, secretària-interventora, i la Concepció Mallol, 
tresorera. Els moments durs es veuen esborrats en 
la memòria pels tants moments fantàstics que 
hem compartit i que han fet que, acabada la relació 
laboral, quedi entre nosaltres una meravellosa relació 
d’amistat. I això sí que és un regal de la vida.
Finalment, i per ser justa, he de fer esment a qui més 
ha patit la dedicació al servei d’altres: els meus fi lls, 
la meva parella, el pare i la mare, les germanes i els 
seus nuclis familiars. Us dono les gràcies pel vostre 
recolzament, la vostra comprensió i el vostre escalf en 
moments que per a mi han estat molt durs, i sort n’hi 
ha hagut de tenir-vos! Me’n sento orgullosa i agraïda.
Tot i que aquest camí ha estat a voltes molt complicat, 
em quedo amb el que ha estat positiu i dono gràcies 
també per haver pogut ampliar coneixements (i no 
sabeu com!), descobert indrets fantàstics i, el millor, 
conegut persones meravelloses. De totes elles, les 
persones meravelloses i les que no ho han estat tant, 



n’he après alguna cosa: aquesta és la màgia del servei al públic.
Han quedat moltes coses per fer: les intencions son unes; el sistema i la burocràcia en son unes 
altres. Però passo el testimoni amb la consciència tranquil·la, de saber que he fet el màxim que he 
pogut, he sabut o m’han deixat. I tot això en companyia de tot el consistori. Evidentment, l’equip 
entrant seguirà lluitant per millorar el municipi, acabar aquells temes que estan en marxa, i resoldre 
aquells que han quedat pendents. 
Josep Maria, et desitjo molts encerts en aquesta nova etapa al capdavant de l’alcaldia de Torrefeta i 
Florejacs. Claver, Laia, Jaume, Teresa, Francesc i Òscar: no perdeu mai de vista que esteu al servei de 
les persones, i actueu de forma honesta tenint en compte que esteu en representació de qui us ha 
donat la confi ança. Us desitjo un mandat pròsper, pel bé del municipi. 
Voldria acabar amb un record especial per a totes aquelles persones que injustament son a la presó, 
a l’exili o tenen causes judicials obertes per defensar el camí cap a la república i la independència, 
especialment enyorades Dolors Bassa i Carme Forcadell, dones que han trencat estereotips i que han 
posat sempre les persones al centre de les seves polítiques.
Gràcies, novament, per la confi ança que m’heu donat durant aquests anys.
Núria Magrans i Anglès Alcaldesa sortint de Torrefeta i Florejacs

Benvolguts veïns i veïnes de Torrefeta i Florejacs,
en nom del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-
Independents de Torrefeta i Florejacs-Acord Municipal, 
us dono les gràcies per haver-nos fet confi ança en les 
darreres eleccions municipals del passat 26 de maig.
El nou consistori és una barreja de pluralitat, de gent jove 
i d’altra amb experiència; algunes persones ja ocupàvem 
llocs de responsabilitat en l’anterior legislatura, d’altres 
s’han incorporat de nou, amb ganes d’aportar el seu 
granet de sorra en l’avenir de Torrefeta i Florejacs.
Ens hem compromès a continuar treballant pel nostre 
municipi amb il·lusió, esperit integrador i de consens per 
bastir un projecte de treball sempre sota el marc dels 
valors republicans com son la igualtat, la honestedat 
i la transparència pel bé comú i el treball en equip. 
Seguirem defensant l’entorn rural i buscant l’equilibri 
de totes les sensibilitats que tenim dins els pobles i 
masies que conformen el nostre municipi, com son 
l’agricultura i la ramaderia, que és un dels motors de 
la nostra economia, juntament amb el turisme rural i 
algunes petites indústries.
Ens comprometem a estar a l’alçada que ens demana la societat fent sentir la veu del món rural 
per poder contribuir a canviar el nostre país i millorar en educació, sanitat, justícia, economia, 
infraestructures, solidaritat, integració de noves cultures. També en el camí cap a la República, on el 
món municipalista hi té un gran protagonisme.
De nou, en nom de tot l’equip i en el meu propi, gràcies per fer-nos confi ança!
Estem al vostre servei,
Josep Maria Castella Estruch Alcalde de Torrefeta i Florejacs
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NOTICIARI BREU

Arranjaments a la L-310 a La Morana i 
Gra         
A fi nal del mes de març, la Generalitat va 
realitzar uns treballs de millora del ferm i pintura 
en dos trams de la carretera L-310, tal i com 
s’havia compromès a fer mesos enrere. Les dues 
actuacions es van dur a terme entre Guissona i 
La Morana d’una banda, i entre Gra i Concabella 
de l’altra degut a que l’estat de la carretera havia 
empitjorat en els darrers mesos.

Calçotada a Sedó
Una vuitantena de persones guarnides amb un 
pitet de color groc  van participar el diumenge 7 
d’abril a la calçotada popular celebrada a Sedó. 
Prèviament, algunes d’elles havien participat en la 
pedalada familiar que recorria Sedó, Montcortés, 
L’Aranyó, Hostafrancs i Santesmasses per arribar 
en ruta circular al punt de sortida en una nova 
activitat organitzada, com la calçotada, pel 

Centre Social de Sedó i Riber. Imatges: Guillermina Puig

Magí Puig Mayoral exposa a la galeria 
Ariel Jakob de París
Originari de Palou i establert a Tàrrega, l’artista 
Magí Puig Mayoral va tornar a exposar la seva 
obra a França. Dimecres 17 d’abril s’inaugurà 
MAROC a la galeria Ariel Jakob de París,  una 
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exposició que es pogué visitar fi ns a mitjans de 
maig. En aquesta ocasió, Puig va presentar vint-
i-sis obres on la intensa llum africana n’era el  fi l 
conductor, descobrint-nos un Marroc on els blaus 
i els crema obtenien infi nites tonalitats. Escenes 
quotidianes, ciutats, carrers, portes, sol i ombres, 
totes les composicions duien impregnada la 
delicadesa de l’obra d’aquest autor. Aquesta era la 
primera de les tres exposicions que presentaran 
l’actual sèrie marroquina, que es completarà en 
galeries de Montpellier i Londres durant aquest 
any 2019. Magí Puig, de reconegut prestigi 
internacional, ha exposat a diverses galeries de 
Barcelona, Madrid, Montpellier, París, Londres, 
Ginebra i New York, sense perjudici que entre 
tant hagi presentat la seva obra a Guissona, 
Tàrrega o Igualada.

Tribut a La Trinca a Sedó
Cent-cinquanta persones van assistir a 
l’espectacle musical tribut a La Trinca que es 
va realitzar a l’antiga Sala de Ball de Sedó el 
diumenge 14 d’abril.  El grup XPebrots, originari 
de Canet de Mar, va interpretar clàssics de La 

Trinca: Com el  Far-West,no hi ha res;  Últim 
tango a Manresa; Puja a l’avió; Sevillanes de la 
proveta, entre moltes altres, combinades amb 
temes propis. Persones de Torrefeta i Florejacs 
i d’altres municipis de la comarca van cantar 
amb els artistes les cançons més conegudes. 
L’activitat estava organitzada pel Centre Social 
de Sedó i Riber i formava part del programa de 
primavera de l’entitat.

Llibres i patrimoni cultural a Sedó
Per celebrar Sant Jordi, el Centre Social de Sedó 
i Riber va realitzar l’activitat “intercanvi literari-
Speakers’ corner” que es va celebrar a Sedó el 
dissabte 27 d’abril.  Aquest intercanvi de llibres 
es va fer a l’aire lliure, i comptava amb una 
zona infantil amb contes en català, castellà i 
anglès. L’endemà, un grup de dotze persones va 
participar en la sortida cultural programada al 
castell de Concabella, activitat que s’englobava 
dins el cicle “Coneguem el territori” de l’entitat 
organitzadora. Imatge: Guillermina Puig
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NOTICIARI BREU

Caminades a les ermites de Maig i de 
Santesmasses
Una trentena de persones van participar en la 
caminada circular del primer de maig organitzada 
pel Centre Social de Sedó i Riber. El recorregut 
va sortir de la plaça de Sedó, i es va aturar a la 
Font de Torrefeta on es va fer una xocolatada 
popular. L’itinerari, que discorria exclusivament 
per camins i sense gaire difi cultat, va acabar a 
l’ermita de la Mare de Déu de Santesmasses on 
es va fer missa major. L’activitat va acabar amb 
un vermut popular. D’altra banda, la comissió 
de família de la parròquia de Guissona també 
va organitzar una caminada; aquesta, però, fi ns 
a l’ermita de la Mare de Déu de Maig, on es va 
celebrar la missa major anual. Durant tot el 
recorregut, les famílies van realitzar la gimcana 
dels 5 sentits. Acabada la missa, esmorzar de 
coca i xocolata i jocs per a la mainada. Imatges: 

Guillermina Puig

Tanca la darrera botiga de Torrefeta i 
Florejacs
Montserrat Alavedra Verdés s’ha encarregat 
durant anys de la botiga de queviures de Sedó. 
Després de 12 anys al capdavant del negoci, a 
fi nals d’abril es va jubilar; el seu ha estat l’últim 
comerç de Torrefeta i Florejacs, Ca l’Agullé. El 
darrer dia d’obertura va rebre la visita per sorpresa 
de membres de l’ajuntament, encapçalades per 
l’alcaldessa, Núria Magrans i Anglés. Magrans va 
lamentar la fi nalització d’aquest servei, tot i que 
entenia el merescut descans de la botiguera de 
Sedó.

Palou celebra la seua festa major per 
Sant Ponç
El duet Sons de Sobretaula va inaugurar el 
divendres 10 de maig la festa major de Palou, 
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amb una actuació a la fresca que es va fer a la 
plaça Major. La caminada circular a Les Sitges de 
dissabte va comptar amb una cinquantena de 
participants, i va realitzar un recorregut d’uns 
7 quilòmetres per camins municipals. A migdia, 
prop d’un centenar de persones van assistir al 
dinar popular que es va fer a la mateixa plaça 
Major, i que va acabar amb l’actuació de la 
geganta Eliardis de Florejacs i els seus capgrossos, 
acompanyats dels grallers de Sanaüja. Diumenge 
es va fer missa major en honor al patró, Sant 
Ponç. Prèviament hi havia hagut cucanyes pels 
infants i vermut popular. La tirada de bitlles va 
ser molt participada, guanyant: en infantil, Martí 
Guixé; en categoria femenina, Alba Batlle; i en 
masculina, Ramon Isant. La festa va acabar amb 
el tradicional ball llarg. Imatge: Xavi Terribas

Alumnat de Guissona visita l’ajuntament 
de Torrefeta
Una vintena d’alumnes de 6è del FEDAC Guissona 
van recórrer camins del Llor, Bellveí i Torrefeta 
en el projecte transversal d’educació física 

#segarregemambbtt. A banda de fer exercici i 
descobrir municipis veïns, les sortides tenen 
l’objectiu de conèixer el funcionament dels 
ajuntaments. El dimarts 14 de maig van visitar 
les instal·lacions de Torrefeta, on van compartir 
tertúlia amb l’alcaldessa, Núria Magrans i 
Anglés. A consulta del jovent, els temes tractats 
van ser sobre el patrimoni del municipi, plans 
urbanístics, serveis, envelliment de la població i 
aspectes més personals de la vida de l’alcaldessa. 
Imatge: FEDAC Guissona

Resultat de les eleccions al Congrés 2019
Amb un cens electoral de 497 persones, i havent 
votat el 78,27% (389) del total d’aquest cens, el 
resultat de les eleccions generals del 28 d’abril a 
Torrefeta i Florejacs van ser:
ERC 173 
JUNTSxCAT 94 
EN COMÚ PODEM 27 
PSC-PSOE 27 
FRONT REPUBLICÀ 23 
CIUDADANOS 16 
PP 11 
PACMA 9 
VOX 4 
NUL 3 
BLANC 2  
Els membres de la mesa electoral de Torrefeta 
van ser:  a la presidència,  Albert Quer Vidal; vocal 
primera, Gemma Turull Prat, i vocal segona, Eva 
Vall Aubets. D’entre 19 i 21 anys, aquesta ha estat 
la mesa més jove que ha tingut mai el municipi 
de Torrefeta i Florejacs. Gràcies per la feina que 
heu fet, jovent!



EL PROJECTE MEMORIAL STOLPERSTEINE ARRIBA A LA BAIXA SEGARRA
El gener de 2018 el Fòrum l’Espitllera i el 
Memorial Democràtic de la Generalitat de 
Catalunya impulsaven el projecte memorial a la 
deportació conegut amb el nom d’Stolpersteine 
(pedra de topada) de l’artista berlinès Gunter 
Demnig. El memorial als 11 segarrencs de la 
comarca administrativa ens menà per nou punts 
de la geografi a comarcal des de Torà a Sant 
Antolí, passant per Sanaüja, Tarroja de Segarra, 
la Prenyanosa, les Oluges, Cervera, Granyena 
de Segarra i Talavera. Gairebé un any i mig després el Fòrum l’Espitllera i el Memorial Democràtic 
portaren l’homenatge a les víctimes de la deportació a camps nazis a la Baixa Segarra, d’acord amb la 
idea de Segarra històrica o Segarra gran que des de l’Espitllera no dubtem a reivindicar.

Els actes programats es concentraren el divendres dia 31 de maig i el dissabte 1 
de juny. Pel divendres a les 7 de la tarda l’Espitllera va programar la conferència 
de Dory Sontheimer, autora de “Les set caixes” i de “La vuitena caixa” a la 
sala gran del Castell de Santa Coloma de Queralt, que es va omplir del tot. 
L’autora va commoure amb el seu testimoni després de descobrir, l’any 2002, 
la documentació que els seus pares havien anat recollint i que explicaven el 
recorregut vital i tràgic viscut per la seva família tant per part de pare com 
per part de mare durant el nazisme. Testimoni colpidor i estremidor, carregat 
d’emoció i alhora fortalesa que, per vergonya de la nostra societat, és fa més 
que necessari recordar.

L’endemà 1 de juny a les 9 del matí el Fòrum l’Espitllera 
convocava a familiars i amics a Vallfogona de Riucorb 
per iniciar l’Itinerari de la deportació Gunter Demnig 
a la Baixa Segarra. En contrast amb el gener de 2018, 
aquest primer de juny ens regalava un dia lluminós i clar. 
Citats al carrer Portalet, 14, un grup nodrit de familiars 
i assistents van seguir amb emoció a la instal·lació de 
la llamborda davant de la casa del deportat alliberat de 
Mauthausen, Josep Bonell Berenguer.

De Vallfogona de Riucorb la comitiva d’una vintena de 
vehicles es traslladà al poble Pontils on es va honorar la 
memòria del deportat Josep Sendra Ferré, assassinat 
al camp nazi de Mauthausen el 8 de novembre de 1941. 
A Pontils, la llamborda Stolpersteine fou custodiada 
per l’Ajuntament en els mesos previs i es va instal·lar 
davant mateix de la casa consistorial.
El gruix de la comitiva seguí cap a Santa Coloma 
de Queralt on, a les 12 del migdia, era previst l’Acte 
institucional projecte memorial Stolpersteine a la Baixa 
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APUNTS D’HISTÒRIA jordi oliva i llorens (sedó)  
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Segarra. A la Sala Gran del Castell completament 
plena de familiars i amics, vam poder escoltar 
les intervencions de la regidora de Cultura 
de l’Ajuntament de la vila, Angelina Nogués, 
del director de Memorial Democràtic, Jordi 
Font, i de la presidenta del Fòrum l’Espitllera, 
Maria Garganté. L’acte comptà també amb 
dues intervencions de caràcter personal, una 
per recordar un diari de deportació, i l’altra 
per escoltar les paraules d’agraïment d’un 
dels fi lls del deportat Joan Gassó Nuet, vingut 
expressament de França amb una trentena de 

familiars, on la família s’exilià el 1939. L’acte posà punt i fi nal amb la interpretació del Cant dels 
Ocells a càrrec d’una alumna de l’Escola de Música.
Acabat l’acte i en comitiva, familiars i amics emprenguérem el camí cap al nucli antic, per aturar-
nos davant les cases del carrer de la Font, núms. 9 i 14, i a la plaça de l’Església, 14, on havien 
viscut els deportats Magí Clarassó Ferrer, Marià Tomàs Bartolí i Joan Gassó Nuet. A cada casa, i en 
bona companyia de familiars i amics, es van fer intervencions musicals i parlaments, prèviament a 
la instal·lació de les Stolpersteine, entre aquests parlaments el de la directora general de Memòria 
Democràtica, Gemma Domènech, que emmarcà el projecte memorial en el context i objectius de 
memòria de la Generalitat de Catalunya.
Acabada l’actuació a la Baixa Segarra, l’objectiu del Fòrum l’Espitllera és aconseguir portar el projecte 
memorial Stolpersteine a l’Alta Segarra o Segarra calafi na.
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José Crespín, subdelegat del Govern, 
visita Torrefeta i Florejacs
El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín 
Gómez, va visitar l’ajuntament de Torrefeta el 
dijous 4 d’abril. Aquesta era una de les visites 
a territori que fa el subdelegat des que va 
acceptar el càrrec, essent Torrefeta i Florejacs el 
municipi número 114 de la província de Lleida 
que visitava.  L’alcaldessa, Núria Magrans Anglés, 
va transmetre la preocupació pel despoblament 
dels municipis rurals, amb mancances bàsiques 
com el transport públic,  la cobertura mòbil 

i de televisió. Al seu torn, va fer palesa la 
necessitat d’obtenir fi nançament per ampliar les 
instal·lacions i magatzem municipals, ajuts per 
arranjar el gran nombre de camins del municipi 
i renovar l’enllumenat públic. La neteja de les 
lleres de riu i torrents també va ser un dels temes 
tractats. Crespín va informar que el passat mes 
de març, el govern de l’estat espanyol va aprovar 
pressupost per analitzar, diagnosticar i proposar 
accions que afavoreixin l’arrelament de les 
persones als pobles.

Jaume Moya perd el seu escó al Congrés 
dels Diputats
Jaume Moya, veí de Florejacs i candidat a les 
eleccions al Congrés per En Comú Podem i 
diputat per terres de Lleida, Pirineu i l’Aran 
des de desembre de 2015, va dipositar el seu 
vot a Torrefeta el 28 d’abril. Per tercera vegada 
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encapçalava la llista dels comuns, amb la 
voluntat de  mantenir el seu escó i continuar amb 
la feina endegada, especialment en el sector de la 
Justícia, l’Agricultura, l’Alimentació i la Transició 
Ecològica. No obstant, En Comú Podem no va 
assolir la fi ta de les anteriors eleccions generals 
i no va quedar entre els quatre representants del 
territori a Madrid, que es van repartir ERC, Junts 
per Catalunya i el PSC-PSOE.
Reincorporat a la seva tasca professional a 
Cervera i a l’activisme de base, li desitgem una 
bona nova etapa a la vida civil.

Gra celebra la seua festa major pel Roser
Un centenar de persones es van reunir el 
diumenge 19 de maig al poble de Gra per 
celebrar la festa major en honor a la Mare de Déu 
del Roser. El repic de campanes inaugurava els 

actes de celebració. Després de la missa major 
es va fer la tradicional benedicció de vehicles, 
que van anar en romeria fi ns als afores del poble. 
Enguany, destaca la major presencia de tractors 
així com la presentació d’una antiga carreta 
recuperada per a l’ocasió. El dinar de veïnatge va 
acabar amb l’espectacle d’humor i música que, 
sota teulada i en previsió de pluja, va fer en Xavi 
Showman. Enguany es van commemorar els 30 
anys de celebració de la festa del Roser de Gra.

Sortida de primavera de la gent gran de 
Torrefeta i Florejacs
Unes quaranta persones van participar en la 
sortida de primavera de la gent gran de Torrefeta 
i Florejacs que s’esdevé de forma bianual. 
L’organització va triar la província de Tarragona 
per conèixer l’obra de l’arquitecte modernista 
Josep Maria Jujol, deixeble i col·laborador de 
Gaudí. La sortida feia una parada al monestir 
de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri, 
i una altra a la capella de Mas Carreras de Roda 
de Berà. En acabar, el grup es va desplaçar al Roc 
de Sant Gaietà per visitar el museu de la ràdio, 
on s’exposen més de 400 peces, algunes de les 
primeries del segle passat, propietat del locutor 
lleonès Luís del Olmo. El dinar es va fer en un 
bufet lliure d’Altafulla. L’alcaldessa del municipi, 
Núria Magrans Anglés, va aprofi tar el moment 
per agrair a les persones més grans del municipi 
la seva acollida durant aquests vuit anys de 
legislatura, confessant públicament “sou l’orgull 
del municipi de Torrefeta i Florejacs”.
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CFS SEDÓ
CAMPIONS!

El CFS Sedó aconsegueix ser campió de 
lliga per primera vegada en els seus 12 anys 
d’història!!
Ha estat en la temporada 2018-2019, on el 
Sedó competia en la Segona Divisió Catalana 
de futbol sala”, en el grup 8, on ha aconseguit 
el primer campionat pel seu palmarès.
Lliga igualada fi ns al fi nal, on els tres primers 
equips de la competició, Sedó, Castellfollit 
i Escola de futbol sala Cervera han quedat 
empatats a punts i on la lliga se l’emporta el 
Sedó per millor resultat en els enfrotaments 

directes contra aquests rivals.
El CFS Sedó ha fet un campanya excepcional, estant 17 
partits sense conèixer la derrota, encadenant fi ns a 10 
victòries consecutives, essent l’equip més golejador 
de la categoria i el tercer menys golejat i acabant amb 
un total de 17 partits guanyats, 2 empatats i 3 perduts.
S’ha aconseguit l’ascens a la Lliga de Primera 
Divisió Catalana de futbol sala, categoria molt més 
competitiva que en la que s’ha jugat aquest any i en la 
que l’equip lluitarà per poder-se mantenir.
Per acabar la junta vol donar gràcies a tothom que ha 
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ajudat a complir aquesta gran fi ta. Als jugadors per l’esforç i el compromís, al míster, a tota l’afi ció, a 
l’ajuntament de TiF i a l’ajuntament de Guissona.
Ara toca mirar de cara a la temporada vinent, intentar mantenir el bloc que ha aconseguit l’ascens i 
reforçar la plantilla per fer-la millor i poder competir en la nova categoria. Informa: Joan Cuñat

CLUB DE BITLLES PALOU
El 25è aniversari del Club de Bitlles Palou s’acompanya d’una temporada fantàstica
Després d’una temporada brillant, on el Club de bitlles Palou ha aconseguit encadenar disset 
victòries consecutives, en la fi nal de bitlles a sis de la lliga de Lleida celebrada a Tàrrega el diumenge 
19 de maig, el Palou va aconseguir la segona posició del torneig, per darrera dels locals. Aquesta 
era la darrera trobada de la temporada, i va acabar amb un reconeixement als millors tiradors i 
tiradores de la lliga, i pels clubs amb major puntuació total. Pere Muixí, com a capità de l’equip, es 
va encarregar de recollir els trofeus del club, i Joan Sabartés va recollir el reconeixement a la seva 
puntuació individual. Al dinar de commemoració hi va assistir pràcticament la totalitat de l’equip de 
Palou amb les seves famílies, acompanyades per l’alcaldessa de Torrefeta i Florejacs, Núria Magrans 
Anglés, que va brindar per la temporada i pels 25 anys d’existència del club, fent una felicitació 
especial al president de l’entitat, Ramon Casoliva. Informa: Joan-Plàcid Sala
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Caminada del Centre Social al camp 
d’aviació dels Plans de Sió
Una vintena de persones van participar en la 
sortida “Coneguem el territori” organitzat pel 
Centre Social de Sedó i Riber. Aquest cicle de 
caminades va triar el Camp d’Aviació de l’Aranyó 
i la peixera de la Puda de Concabella per la seva 
sortida de fi nals de maig.  L’aeròdrom, segons 
publica Memorial Democràtic, va adscriure’s al 3r 
Sector de la Regió Aèria catalana, que integrava 
el Principat i una part de l’Aragó. Les obres de 
construcció van iniciar-se el 1937 i van durar uns 
set o vuit mesos. En les tasques hi va participar 
gent de la comarca... El recorregut tenia dues 
propostes, una de 6 km i una altra de 12 km, 
amb sortida de Sedó i recorregut cap a Riber i 
Hostafrancs, apte per a tots els públics, i va 
discórrer entre uns conreus que es presentaven 
ben generosos. Informació i imatge: Guillermina Puig

Resultat de les eleccions municipals i 
europees 2019
El diumenge 26 de maig es van celebrar les 
eleccions municipals i europees 2019. La mesa 
electoral de Torrefeta va estar constituida per : 
Manel Puig Mayoral com a president, Montserrat 
Graells Vilardosa com a primera vocal, i Maria 
Gabernet Oliva com a segona vocal. Agraïm la 
seva tasca, i la celeritat en el recompte.

Resultats: 
pel que fa a les municipals, d’un cens de 497 
persones en van votar 367, el que correspon a un 
73,84% de l’electorat amb el següent resultat: 
 ERC-AM 240  
JxTiF 113  
EN BLANC 12  
NULS 2
Pel que fa a les europees, d’un cens de 496 
persones en van votar 364, que correspon a un 
73,38% de l’electorat amb el següent resultat:
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JXCAT 161 
ERC 144 
PSC 16 
CIUDADANOS 12 
UNIDES PODEM 9 
PP 7 
PACMA 6 
PER UN MÓN MÉS JUST 1 
PCPE-PCPC 1 
BLANC 4 
NUL 3

Comencen les obres d’adequació de la 
plaça de l’església de Sedó
A mitjans de maig van començar els treballs 
de restauració del mur que suporta la Plaça 
de l’església de Sedó, amb greus problemes 
estructurals. L’adequació de la plaça contempla 
el reforç de la paret, i introdueix un sistema de 
drenatge, inexistent fi ns ara, pels arbres d’aquest 
espai. Al seu torn, es refarà pràcticament del tot 
el mur original, consolidant-lo des de l’interior de 
la plaça per adequar, de forma defi nitiva, l’entorn 
de l’església.  L’import de les obres ascendeix a 
93.227,90€ que es fi nança majoritàriament amb 
fons de l’ajuntament i amb una aportació de la 
Diputació de Lleida.

Contes contra la violència de gènere a 
Torrefeta
Una cinquantena de persones van assistir 
el diumenge 2 de juny a la sessió de contes 
“Histèries Uterines”, a càrrec de Xavier Demelo. 
Aquesta acció formava part de les activitats 
que el Ministerio de la Presidencia e Igualdad 
promociona amb la fi nalitat d’evitar la violència 
contra les dones. Els contes evidenciaven 
la toxicitat d’algunes relacions i promovien 
l’autoestima de les dones a través d’uns relats 
aptes per a tots els públics. La sessió es va fer 
a l’aire lliure a la plaça de Torrefeta i es va dur 
a terme en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Torrefeta i Florejacs i el Consell Comarcal de la 
Segarra.

Ocells estiuejants a les Valls del Sió, nova 
ruta a NaturaLocal.net
Sota encàrrec de la regidoria de turisme de 
l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs, Natura 
Local ha dissenyat i penjat al seu aplicatiu els 
tracks de la ruta “Ocells estiuejants a les Valls del 
Sió”, amb sortida i arribada a Florejacs, que passa 
pel veïnat de Les Sitges i Palou. Aquesta és la 
primera de les rutes que de forma anual s’aniran 
incorporant i que podreu veure al web https://
naturalocal.net/ca i descarregar en dispositius 
Android i IOS.  Aquesta ruta dels ocells la 
trobareu a l’enllaç https://naturalocal.net/ca/
rutes-senderisme-catalunya/rutes-senderisme-
lleida/rutes-senderisme-torrefeta-i-florejacs/
ocells-estiuejants-les-valls-de-sio
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SANT DAMIÀ, EL METGE PERDUT DEL FAR
Del llogaret d’El Far, només en resta dempeus el casal de la família Tàssies i la moderna església de 
Sant Domènec. Però ens diuen que en aquest lloc, en segles medievals, s’hi alçava una torre de guaita 
(el “far”) i una capella dedicada a Sant Damià, ambdues avui desaparegudes.
El Damià en qüestió, objecte de devoció substituïda pel sant inquisidor (de qui en parlarem en una 
altra ocasió), el trobem inusualment desvinculat del seu germà bessó Cosme, amb qui a banda 
de compartir si matern, fe, hagiografi a i martiri, hi comparteix professió i patronatge: metges i 
metgesses. El nom, en grec, és Damianós, derivat del verb domazo (“conquerir, domar”) i signifi ca 
“domador”.
Cosme i Damià, com tants màrtirs immortalitats per la ploma de Jaume de Voràgine, van néixer al 
segle II, en època de Dioclecià, l’emperador més perseguidor de cristians. Com acostuma a passar en 
les hagiografi es, en aquells temps turbulents, la seva fe (aquest cop, heretada dels seus pares) els va 
fer guanyar la palma del martiri.
Van estudiar medicina i van exercir la professió de forma prodigiosa i fi lantròpica a Aegae (actual 
Yumurtalik, a Turquia). Entre d’altres meravelles, la llegenda daurada ens en conta les habilitats en 
l’atenció a les malalties femenines (“les dones perjudicades / de mals parts i de sang fl uix, / a l’instant 
eren curades / nomenant sovint Jesús”). Però, el més cèlebre, fou el primer transplantament: “Una cama 
just llevàreu / a l’humil devot podrida, / la d’un negre li posareu / ja cos mort, que no té vida; / ho féreu amb 
la tal virtut, / que del tot curat restà”.
No obstant, com tots els germans, tingueren les seves picabaralles. “No curàveu per diners / sinó per 
amor de Déu, / en cap manera d’interès / en vosaltres mai es veu”, diuen del seu exercici generós, però 
també conten que, un cop, el nostre protagonista va trencar la norma i va acceptar com a honoraris 
per un servei mèdic tres ous. Cosme, indignat, va decidir trencar amb el seu germà, deixant per escrit 
que no el volia tornar a veure mai més, tampoc després de mort.
Finalment, el prefecte Lísies, el dolent de la història, els va fer detenir i va intentar -com sempre, 
sense èxit- que adjuressin de grat o per força de la fe cristiana. Evidentment, de grat res, i per força 
(pedres i sagetes que es giraven contra els llançadors, foc 
que no cremava o precipitació al mar amb una pedra al coll, 
que surava com una fusta), tampoc. Així que se’ls aplica la 
solució fi nal habitual en el martirologi: decapitació, pel tall 
d’una espasa que, més tard, pertanyé al rei Otó III (segle 
X). El “Gladius sanctorum Cosmae et Damian” forma part, des 
del segle XV, de l’escut de la ciutat d’Essen (Alemanya) i es 
custodia al tresor de la catedral.
Un cop morts, complint la voluntat de Cosme, els anaren a 
enterrar per separat, però la veu del Cel ho volgué impedir: 
per boca d’un camell explicà als presents que el bo d’en 
Damià havia acceptat els ous no pas per avarícia, sinó per 
evitar fer-li un lleig al pacient. Acceptada l’explicació, els 
dipositaren a la tomba ben junts.
La seva veneració s’estengué ben aviat i, al segle VI, ja tenien 
basíliques dedicades a Roma i a Constantinoble. El culte a 
Cosme i Damià, “els Sants Metges”, arriba al segle VII a les 

LLEGENDA ÀURIA fra giliet de voràgine (fl orejacs)  
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LA PLUJA
Què bonic que és contemplar la pluja. Quina calma i quina pau més formosa el dia que plou!
La imaginació em porta anys enrere quan els pagesos l’esperaven impacients.
Recordo què feien les dones del poble: el primer era posar els cossis i bugaders a eixides, carrers, i 
balcons, per arreplegar l’aigua que baixava de les teulades. Després de dinar repassaven la roba tot 
apedaçant llençols, pantalons i sargint mitjons i mitges… Entre puntada i puntada alçaven el cap per 
mirar com rodolaven les gotes d’aigua que el vent portava fi ns els vidres del balcó.
Els homes, a les entrades de les cases, miraven complaguts la immensa riquesa que baixava del cel 
mentre repassaven alguna saca o cosien amb el punxó i el fi l de cànem les seves espardenyes.
Cap al tard, les famílies estaven reunides a casa, els carrers deserts i en silenci, només interromput 
pel xap- xap d’algun veí que passava de pressa amb una saca al cap que li feia de paraigua i que potser 
havia oblidat tancar alguna fi nestra del graner o del corral de l’aviram.
El temps era propici per restaurar la son endarrerida i anàvem a dormir deseguida després de sopar.
Des del llit, ben arraulits, sentíem el clinc, clanc, clonc de l’aigua que impactava a cossis i gibrells; era 
com una música de bressol que ens feia venir una son dolcíssima.
L’endemà era festa. Els pardals, fent saltirons, bevien a l’aigua dels tolls; les granotes cantaven al 
voltant de les basses i les plantes s’alçaven majestuoses.
Tot era net i brillant: havia desaparegut la pols dels camins i l’angoixa de la gent que, ben  reposats, 
ja havien sortit al carrer disposats a recomençar la feina quotidiana.
I a la seva cara s’hi entreveia un somriure de felicitat.

ARRELS DE POBLE

nostres contrades. Des d’antic són evocats per guarir les malalties i exerceixen el patronatge, a banda 
de metges i cirurgians, de farmacèutics i de barbers.
Més a prop, en el temps i en la geografi a, trobem que a Sarral, confi ns de la Baixa Segarra, se’ls 
atribueix el mèrit d’haver aturat la pesta que assolà el territori l’any 1800 (“quan el còlera terrible / 
atacava fortament, / la vila de Sarral, / en Vós, oh Sants, confi à”) i se’ls dedica una ermita prop d’una font 
que raja aigua amb virtuts miraculoses.
Per tot plegat, com a remei de malures i profi laxi de retallades sanitàries, convé tenir al cap els versos 
que els canten a Rialp: “a vosaltres com a metges / per tothom us suplicam / sins combé que siam libres / 
de tota classe de mal”.
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Contes de Set Vides a Palou
La sessió de contes que la narradora Patrícia 
McGill va fer el divendres 7 de juny a Palou va 
tenir com a protagonistes gats de diverses 
formes i colors. Una vintena de persones van 

assistir a l’espectacle Contes de Set Vides que 
es va fer a l’antic estudi de Palou, amb l’objectiu 
de presentar l’Associació Gats de La Segarra, de 
la que McGill n’és col·laboradora. L’associació, 
fundada el 2017, fomenta la gestió ètica de 
colònies felines per tal de garantir la convivència 
entre els gats i els habitants dels pobles de la 
zona. A més, vetlla per les condicions higièniques 
i sanitàries dels gats i el seu entorn, i promou 
les adopcions responsables. La sessió va acabar 
amb la recomanació de diverses lectures on els 
felins seguien essent-ne protagonistes. Segons 
va informar Laia Argelich Esteve, regidora de 
cultura de l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs, 

aquesta és la primera de les sessions sobre gats 
que McGill farà al municipi; la segona, el 12 de 
juliol a Sedó.

El Castell de Les Sitges acull el primer 
combat medieval de la Segarra
Prop de tres-centes persones van assistir a les 
activitats esdevingudes al castell de Les Sitges la 
tarda del dissabte 8 de juny. Sota el títol Profi ght 
Medieval, diverses parelles de lluitadors van 
competir en un combat on els cops d’espasa i les 

empentes eren reals, a fi  de puntuar i derrotar 
el rival. Entre lluites, una parella de ballaries de 
dansa del ventre jugava amb elements encesos 
amb foc. Les visites guiades al castell es van anar 
combinant amb els diversos assalts del torneig. 
L’organització de l’esdeveniment va anar a càrrec 
del Club Esportiu K2 i Born Combat Medieval, 
amb la col·laboració, entre altres, de la Fundació 
Castells Culturals de Catalunya, Castells de Lleida 
i l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs.
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Nou consistori
El dissabte 15 de juny es van constituir els nous 
ajuntaments a Catalunya. A Torrefeta i Florejacs, 
Josep Maria Castella Estruch, cap de llista d’ERC-
Independents per Torrefeta i Florejacs-AM, la llista 
guanyadora en les darreres eleccions municipals, 
va ser investit alcalde. El consistori es composa 
del mateix Castella, Pere Claver Puig Mayoral, 
Laia Argelich Esteve, Jaume Cuñat Farreny i 
Tresa Besora Freixes pel mateix grup municipal, i 
Francesc Roca Alavedra i Óscar Beneit Sanou, del 
grup Junts per Torrefeta i Florejacs.

Revetlles de Sant Joan
La celebració del solstici d’estiu va tornar a ser 
tranquil·la al municipi de Torrefeta i Florejacs. El 
Centre Social de Sedó i Riber va convocar un sopar 
de germanor a la fresca amb la tradional coca de 
Sant Joan. A Bellveí van encendre una foguera a 
la plaça i van fer un sopar, coca i petards. Altres 
pobles, com Florejacs  i La Morana, van fer sopars 

de veïnatge a la fresca o van llençar petards i 
encendre bengales per commemorar la nit de 
Sant Joan.



BESTIOLES jordi roca (torrefeta)      
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CLUB DE BITLLES PALOU
CAMPIÓ DE GRUP DE BITLLES DE LLEIDA i SUBCAMPIÓ DE LA FINAL A SIS JUGADA A TÀRREGA 
Aquesta temporada 2018-2019, es compleix el vint-i-cinquè aniversari de la fundació del Club de 
Bitlles Palou, i tot honorant aquesta efemèride, la temporada ha estat fantàstica. Es va mantenir un 
frec a frec amb el Tàrrega per ser campions de grup, en el partit jugat a Tàrrega, aquest equip estava 
imbatut, i el Palou va remuntar al fi nal i el va guanyar. Els darrers disset partits que quedaven per 
acabar la lliga els vam guanyar tots, (rècord de victòries seguides en tota la història de Bitlles de 
Lleida) i vam ser campions del grup. Era la quarta temporada consecutiva que ens vam classifi car per 
la fi nal a sis que s’havia de jugar a Tàrrega. 
En aquesta fi nal, vam estar acompanyats per l’alcaldessa del municipi, la Núria Magrans, que tant 
suport ha donat sempre a l’equip de bitlles, i un altre gran èxit, vam quedar subcampions de Bitlles 
de Lleida, després de l’equip local, el Tàrrega. Dos copes més a la vitrina de Palou. 
Per la fi nal individual jugada a Cervera, es van classifi car Santi Mayoral, Pere Muixí i  Martí Vilana. En 
l’apartat de 90 punts els va fer Joan Sabartés. Una temporada memorable. Informa: Joan-Plàcid Sala

Darrers resultats
Tordera 492 Palou 582
Palou 614 Solsona 502
Malgrat 535 Palou 556
Ponts 532 Palou 560                     
Palou 567 Ponts 553                    
Cervera 543 Palou 599
Palou 546 Gàrzola 494

Classifi cació Lliga
1 Palou 40 punts
3 Vergós 36 punts
4 Malgrat 36 punts
5 Cervera 32 punts
6 Ponts 24 punts
7 Agramunt 24 punts
8 Solsona 20 punts
9 Plans de Sió 20 punts

10 Tordera 13 punts
11 Castellnou Sea. B 11 punts
12 Cabanabona 10 punts
13 Gàrzola 8 punts

ELS NOSTRES ESPORTS

Final a Sis jugada a Tàrrega 
1 Tàrrega 1101 punts 
2 Palou 1025 punts 
3 Vergós 989 punts 
4 Castellnou Seana “A” 981 punts 
5 Vilasana 954 punts 
6 Vilanova Bellpuig 959 punts 

Jugador Mitjana Partits 
1 Santi  Mayoral 73’63 24 
2 Pere Muixí 73’54 24 
3 Martí  Vilana 71’29 24 
4 Joan Sabartés 70’25 20 
5 Antón Guasch 68’95 22 
6 Plàcid Sala 68’11 19 
7 Ramon Llobera 67’81 21 
8 Ramon Casoliva 66’76 17 
9 Josep Mas 63’63 16 
10 Edgar Fontanet 57’33 3 
11 Francesc Solà  - 0 
12 Joan Vidal - 0 
13 Narcís Cisquella - 0 
14 M. Àngels Miró - 0
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OPINIÓ joan-plàcid sala (torrefeta)   

RAMONA LLANES I VIDAL (R.E.P.)
Ens ha deixat la col·laboradora de més edat, la Ramona tenia 98 anys i fi ns fa poc va escriure d’una 
manera constant a la nostra revista LA VEU.
Corria l’any 1996 i em va proposar que li agradaria col.laborar a LA VEU, de la qual era una gran 
admiradora. Aquell any publicava una poesia que portava per títol “El rellotge de la vida”.
Més tard, a partir del 1998, alternava poesies i articles d’opinió. Amb quina il.lusió ho feia! Quan ho 
tenia escrit em trucava perquè ho anés a buscar a casa seva, ja que estava impossibilitada, m’ho 
comentava tot, amb tota mena de detalls. Si la revista es retrassava una mica, em tornava a trucar... 
quan sortirà? Trobo que surt tard... i quan la tenia a les mans, estava tant contenta que donava goig 
de veure-la. I així cada vegada, fi ns que darrerament i per motius de salut va passar a una residència 
de Tàrrega, on resideix la seva família. I un dia, com és llei de vida, se’n va anar.
Ella ha marxat, però la seva petjada restarà per sempre a les pàgines de LA VEU, la nostra revista que 
tant li agradava.
Volem transmetre el nostre condol al seu fi ll Josep M. i a tota la seva família en general.
Gràcies Ramona per ser tant fi del!

El rellotge de la vida

Campanades de foscúria

De cabells que es tornen blancs

De forces que ens abandonen

I d’il.lusions que se’n van

Per uns acabarà un dia

Per altres començarà

El rellotge dona voltes

I sempre, sense parar.
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Casal d’estiu, a Sedó
Està en marxa el Casal d’estiu de Sedó, que va 
començar el 25 de juny i fi nalitza el 2 d’agost. 
Infants de 3 a 12 anys poden gaudir de l’estiu i 
passar uns matins divertits, en companyia dels 
amics, fent les activitats que es preparen des del 
Casal. Imatge: Júlia Farran

Incendi i onada de calor
El passat dijous 27 de juny, i en nivell 3 segons el 
Pla Alfa es van prohibir els treballs de sega, així 
com embalar, des de les 21.00h fi ns a les 11.00h. 
La prohibició es va allargar fi ns diumenge 30, 
per l’alt risc d’incendi. Les temperatures durant 
aquests dies han estat al voltant dels 40ºC.
El diumenge al migdia es va declarar un incendi 
entre Torrefeta i Concabella, afectant els 
municipis de Torrefeta i Florejacs i Plans de Sió. 
La superfície cremada, segons els agents rurals 
va ser de 13ha, de rostoll i sembrat.
S’agraeix, des de l’Ajuntament, les tasques de 
l’ADF i l’ajuda dels pagesos i veïns en les tasques 

d’extinció. Imatge: Josep Ramon Huguet

Revetlla de Sant Pere, a Palou
Una trentena de persones es van trobar a Palou el 
passat divendres 28 de juny, a la Plaça Major, per 
celebrar la revetlla de Sant Pere. Cal destacar que 
malgrat ser al vespre, va resultar força calorosa 
per les elevades temperatures d’aquests dies. Els 
veïns de Palou van gaudir amb l’espectacle que 
va oferir el Mag Reivax i a més van poder gaudir 
d’un refrigeri per a tots els assistents. Imatge: Núria 

Magrans

NOTICIARI BREU



FLORS DE SAÜC I CIBULET ARREBOSSADES
Ingredients
12 fl ors de saüc 
12 de cibulet. 
1 ou 
100 gr. de farina
Cervesa o llet al vostre gust
Sal
Oli

Elaboració
Poseu la farina en un vol, afegiu l’ou, remeneu-ho bé i incorporeu un raig de cervesa i la sal, fi ns 
aconseguir una pasta d’arrebossar sense grumolls. 
Escalfeu oli abundant en una paella.
Agafeu cada fl or per la cua,  passeu-la per la pasta d’arrebossar i submergiu-la en l’oli, i farem el 
mateix amb les fl ors de cibulet disposant de paper de cuina. Acompanyar d’una maionesa casolana 
També es pot preparar amb dolç.
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RECEPTES CASOLANES tresa besora (riber)  

RECOMANACIÓ DE LECTURA roser nadal i freixes (la morana)  

L’ACABADORA
La Maria Listru té sis anys, tres germanes grans i una mare 
pobra i viuda. Viu en un poble de l’interior de Sardenya, durant 
els anys cinquanta. La modista del poble és una viuda sense 
fi lls que no es va arribar a casar mai. Entre la nena i la modista 
es teixeix un singular vincle maternofi lial, només possible 
en una cultura com la de Sardenya que -com tantes illes- ha 
aconseguit preservar antigues tradicions amb naturalitat. Entre 
aquestes tradicions hi ha l’art secret de la modista, que és l’ofi ci 
d’acabadora, la que ajuda a ben morir.
Michela Murgia. Nascuda i criada a Sardenya. La seva formació 
va ser de base catòlica. Cursà estudis de teologia, va fer de 
mestra de religió. Els seus pares tenien un restaurant a San 
Giovanni de Sinis, on hauria d’haver-se quedat a treballar. Però 
el fet de convertir-se en fi ll’e anima dels Sanna, un matrimoni 
fi ns aleshores sense fi lls, li va permetre sortir de l’illa per a 
estudiar. Fou executiva d’una empresa termoelèctrica, però, 
com que es va negar a ocultar un abocament tòxic il·legal al 
mar, va ser acomiadada. Posteriorment va fer petites feines. 
Michela Murgia desenvolupa una gran activitat com a persona 

compromesa amb el món actual. Manté el seu lloc web personal a internet, i participa en debats 
públics on expressa i defensa sense embuts les seves conviccions.
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AGENDA

11 de juliol a les 22.00h a la Plaça del Castell de GRA, primer concert del Cicle “Capvespres 
de Música a la fresca, a TIF”, a càrrec d’Ethan Barea. Veu i guitarra en acústic 
amb versions de diferents gèneres i cançons pròpies. Activitat gratuïta, oberta 
a tothom i amb un petit refrigeri pels assistents. Organitza: Ajuntament de 
Torrefeta i Florejacs.

12 de juliol a les 19.30h al centre Social de SEDÓ, segona sessió de “Contes de Set Vides”, 
a càrrec de Patrícia McGill. La narradora de Florejacs ens prepara sessió de 
contes apta per a tots els públics, on els gats prenen protagonisme. Activitat 
gratuïta. Organitza: Ajuntament de Torrefeta i Florejacs.

del 25 al 28 de juliol Festa Major de Bellveí. Amb tirada de bitlles, concurs de ping-pong, sopar de 
germanor, misses i processó, i balls. Organitza: Associació de veïns la Llavor 
de Bellveí.

27 i 28 de juliol Festa Major de Riber. Amb sopar de germanor, missa, jocs de cucanyes i ball. 
Organitza: Associació de veïns de Riber.

1 d’agost a les 22.00h a la Plaça Major de LA MORANA, segon concert del Cicle 
“Capvespres de Música a la fresca, a TIF”, a càrrec de Blue Frets. Trio de 
guitarres, amb versions en acústic. Activitat gratuïta, oberta a tothom i 
amb un petit refrigeri pels assistents. Organitza: Ajuntament de Torrefeta i 
Florejacs.

14 i 15 d’agost Festa Major de Florejacs. Organitza: Associació de veïns de Florejacs.
del 10 al 12 d’agost Festa Major de la Morana. Organitza: Associació de veïns de la Morana.
9, 10, 11 i 14 d’agost Festa Major de Sedó. El dia 10 es celebren 30 anys de Rock a Sedó, amb 

diferents espais de concert. Organitza: Associació de veïns de Sedó.
24 i 25 d’agost Festa Major de El Llor. Organitza: Associació de veïns de El Llor.
14 de setembre FESTA DEL MUNICIPI, a Riber. Organitza: Ajuntament de Torrefeta i Florejacs.
6 d’octubre 12è concurs de Carabasses Gegants i Mostra de la Terra, a Sedó . Organitza: 

Associació Amics de la Carabassa de Sedó.
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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