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NAIXEMENTS
- Elna Farrando Arfelis, 16 de juny de 2020. Filla d’enGabriel i de l’Anna de Riber.

DEFUNCIONS
- Antonia Serra Serra, Florejacs, 1 d’abril de 2020, a l’edat de 77 anys.

- Felip Vidal Camats, Torrefeta, 5 d’abril de 2020, a l’edat de 96 anys.

- Josep Prats Carchan, Sant Martí de la Morana, 6 d’abril de 2020, a l’edat de 90 anys.

- Ramon Rius Llorens, Sedó, 6 d’abril de 2020, a l’edat de 78 anys.

- Ester Aubia Güell, Florejacs, 10 d’abril de 2020, a l’edat de 82 anys.

- Josefa Farre Llavall, Sedó, 12 d’abril de 2020, a l’edat de 86 anys.

- Rosa Brichs Jovell, Gra, 15 d’abril de 2020.

- Josep Condal Espuga, Selvanera, 20 de maig de 2020, a l’edat de 53 anys.

- Rosa Gene Alsina, el Llor, 18 de juny de 2020, a l’edat de 93 anys.

EDITORIAL

GENT NOSTRA

Des de l’editorial de la revista volem sumar-nos als aplaudiments a totes les persones que durant 
el confi nament han continuat treballant, més que mai, per a que tinguéssim a l’abast els aliments 
necessaris, medicaments, seguretat i sobretot salut. També enviar una forta abraçada a les famílies 
que han patit el Covid-19. 
Hem passat de l’hivern a l’estiu a les nostres cases. Per algunes persones ha pogut 
resultar positiu el fet que el món sencer s’aturés; per altres no, però en tot cas 
hem refl exionat i els canvis que vindran tenim la seguretat que 
seran millors. En aquesta nova realitat no hem de baixar  la 
guàrdia: quan sortim a comprar, a reunions socials, caldrà 
que complim les mesures de seguretat. 
Les nostres esperades festes majors s’han vist afectades i les 
poques que es puguin celebrar seran diferents, però pensem que la 
causa és passatgera i d’aquí un temps les podrem tornar a gaudir 
amb normalitat. 
Us desitgem que passeu un bon estiu i una bona lectura. 
Molta precaució.

Hem passat de l’hivern a l’estiu a les nostres cases. Per algunes persones ha pogut 
resultar positiu el fet que el món sencer s’aturés; per altres no, però en tot cas 
hem refl exionat i els canvis que vindran tenim la seguretat que 

poques que es puguin celebrar seran diferents, però pensem que la 
causa és passatgera i d’aquí un temps les podrem tornar a gaudir 



3

METEOROLOGIA
SEGON TRIMESTRE 2020

PLUVIOMETRIA

ABRIL 113 litres (51)
MAIG 49 litres (52)
JUNY 104 litres (36)

Comparació
TOTAL 2n trimestre 2020 266 litres (139)
TOTAL 2n trimestre 2019 160 litres

TEMPERATURES

ABRIL
màxima: 24º dies 17 i 24
mínima: 5º dia 2
mitjana de màximes: 19,6º (18,9º)
mitjana de mínimes: 10,2º (7,4º)
MITJANA DEL MES: 14,9º (13,1º)

MAIG
màxima: 31º dia 21
mínima: 10º dies 9 i 15
mitjana de màximes: 24,6º (24,0º)
mitjana de mínimes: 14,4º (11,3º)
MITJANA DEL MES: 19,5º (17,6º)

JUNY
màxima: 34º dies 26 i 30
mínima: 9º dies 6 i 7
mitjana de màximes: 26,4º (29,6º)
mitjana de mínimes: 15,0º (15,8º)
MITJANA DEL MES: 20,7º (22,7º)

Entre parèntesi els valors climàtics normals a Palou

Materials i eines per la construcció

Valentí Padullés Vilà

Av. Onze de Setembre, 26    25210 Guissona
Tel. 973550117/ Fax: 973550117

valentipadulles@gmail.com
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DIARI DE CONFINAMENT
LA GENT DE TORREFETA I FLOREJACS, 
COM HA VISCUT EL CONFINAMENT 
DEGUT AL COVID19?
Hem demanat a la ciutadania del municipi que 
ens expliqui com han viscut el confinament 
durant aquestes setmanes de primavera. Veureu 
que hem fet un recull molt plural: gent gran 
i jove; gent nouvinguda al municipi; gent que 
hi viu de tota la vida; gent que hi passa el seu 
temps de lleure... Compartim aquest ric recull 
d’experiències. Gràcies per la vostra participació!

Pau Puig Riart (Palou)
Durant el confinament, he après coses noves 
perquè miro més la tele. Quedar-se a casa, 
a mi em sembla una bona manera per parar 
el Coronavirus. Per altra banda, quan fem 
vídeotrucades no ens ho passem tan divertit com 
quan estem tots junts a la classe, perquè a casa 
m’avorreixo.

Mireia Puig Riart (Palou)
Durant el confinament hem tornat a jugar a jocs 
de taula que abans no feiem servir i hem après 
a conviure millor tots quatre a casa. Primer de 
tot, a tothom li semblava molt divertit perquè no 
anàvem a classe i tot, però ara, quan ja portem 
més dies, al final es fa avorrit i ara que podem 
sortir una estona fora estem més contents i ho 
aprofitem..

Jordi Oliva (Sedó)
La meva imatge del confinament és aquesta, 
la del despatx de Terrassa. És on més hores he 
passat immers en el que en diuen teletreball amb 
l’escola, feines endarrerides, lectures i projectes 
d’història diversos. I sempre amb el mestre Josep 
Benet present, i més aquest any que es compleix 
el centenari del seu naixement. L’excepció a 
aquest sedentarisme? Anar a plaça dissabte a 
primera hora del matí a reüllar i endur-me bones 
provisions de peix. 

Mercè Ferré (Sant Martí de la Morana)
Jo tinc una visió molt diferent, perquè havent 
viscut a la ciutat, ara que visc al camp, des que 
va començar el confinament he donat molt 
les gràcies perquè ens hagi atrapat al poble... 
La diferència és brutal. Jo m’imagino en un 
pis de Barcelona, amb pisos que no estan en 
condicions... Una ciutat és molt dura, més 
impersonal... Així que dono les gràcies per poder 
gaudir de la natura, mirar per qualsevol de les 
finestres i veus verd... No hem tingut tant la 
sensació d’estar tancats... No em puc imaginar 
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estar a la ciutat! A més, el nostre fill ens va visitar 
just quan va començar el confinament així l’hem 
pogut tenir amb nosaltres tot aquest temps. Per 
ell, ha estat un regal la sensació d’espai, visual... 
un cúmul de sensacions que afloren degut a estar 
sense una massa de gent al teu voltant...Al poble 
estàs més sol però no et sents tan sol. Sí que és 
cert que tinc els pares sols a Barcelona i això et 
fa estar neguitós, però deixant de banda això, la 
meva visió és molt diferent de la que tenen els 
meus amics a la ciutat.

Josep Cisquella (Selvanera)
En el meu cas, no he notat gaire el confinament. 
He anat a treballar tooooots els dies i més ara que 
tenim molta feina per repassar les màquines dels 
pagesos. Jo de moment he anat sortint cada dia 

poc o molt procurant de no tenir gaires reunions 
socials amb la gent, només amb els de la feina.

Gabriel Pla (Granollers)
Com a veí de Granollers, un poblet encantador 
on vivim envoltats de natura i en plena explosió 
d’una primavera exuberant , el confinament 
ha estat una oportunitat única per adonar-nos 
encara més de lo privilegiats que som de viure 
aquí. Hem trobat molt a faltar, entre d’altres 
coses, les visites dels nostres clients, alguns 
d’ells, ja habituals. Ens deien la sort que tenim 
d’estar confinats en un paratge tan magnífic i ens 
expressaven el seu desig de tornar a allotjar-se a 
La casa dels ocells tan aviat es permeti la mobilitat 
i així poder gaudir de la tranquil·litat i la natura 
del nostre municipi i comarca.  Malauradament , 
per raons mèdiques greus he hagut de desplaçar-
me algun dia a visitar als pares a Barcelona i un 
cop allí , la realitat del confinament mostrava la 

serveis i manteniments

C. Les Serres, 25   25210 GUISSONA
Telèfon: 609 76 72 15

.PROS INSTAL LACIONS S.C.P.



6

seva cara més crua i terrible en tots els sentits. 
Professionalment, i òbviament com per la gran 
majoria d’autònoms, un desastre absolut però de 
ben segur que tots hem après quelcom.

Mònica Monclús (Florejacs)
Durant aquests dies de confinament, tot i que 
nosaltres hem continuat treballant com sempre, 
a casa és diferent. El día 1 d’abril, l’Ona va fer 
6 anys, però aquest any sense celebracions 

familiars: ja ho celebrarem!!!! Ens hem dedicat 
a ballar, fer deures, manualitats, decorar el balcó 
per Sant Jordi... Esperem que ben aviat tornem 
a la normalitat. Però ara ja poden sortir al carrer 
i el primer que vam anar a fer és anar a veure 
a la padrina Pilar desde la finestra!!!! Quina 
il·lusió!!!!!. I després, au,  a l’entrada del poble 
amb bicicleta i patinets.

Ester Rius (el Llor)
Nosaltres, el confinament el vivim donant gràcies 
cada dia d’estar al Llor, en un poble, i no a Tàrrega 
en un pis, com viviem abans. I donant gràcies 
que jo tinc els pares al costat i em poden ajudar 
molt perquè he combinat el teletreball i la feina 
a l’oficina. Quan vaig a treballar, els meus fills 
van a casa els avis perquè no els puc deixar sols. 
Allà tenen jardí, hi ha molt espai, i ells han pogut 
córrer cada dia i jugar amb la pilota. La veritat 
és que ho han viscut molt bé. Els dies que hem 
estat tancats a casa hem intentat marcar unes 
rutines: pel matí fer una mica de feina, a la tarda 

a jugar, i hem fet de tot: galetes, manualitats, 
gimcanes... intentant passar totes aquestes 
hores junts. Això ens ha unit més als tres. Coses 
que quan van a escola no tenen temps de fer: 
mecanografia, llegir molt... He trobat complicat 
combinar el teletreball amb l’escola, perquè 
acabes treballant tot el dia. Però ens hem relaxat 
una mica, deixant de banda l’estrès de la rutina... 
hem frenat el ritme. Com anècdota, comentar 
que els divendres ve el forner al Llor, i jo, quan 
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era petita, anava a buscar el pa. Ara son els meus 
fills i jo mateixa que hi hem tornat a anar durant 
aquests dos mesos. Pel que fa a la diabetis de la 
Mireia, ens han fet el seguiment des de la Vall 
d’Ebron per telèfon. Gràcies a la tecnologia, 
l’endocrina disposava de les dades de la nena i ha 
pogut anar fer les correccions per adaptar-se a la 
nova rutina, amb noves pautes. La veritat és que 
ha anat molt bé.  

Susana Costa i Sergi Maza, La Botiga del Blat, 
Florejacs

Malgrat que vivim (o potser seria més correcte dir 
“vivíem”) a Molins de Rei, l’ordre de confinament 
ens va enxampar a la que fins aleshores era la 
nostra segona residència, una caseta petitona 
amb jardí a “Floregats”, com afectuosament 
anomenen el poble els nostres amics. Ves per 
on, un dels nostres desitjos s’ha fet realitat. Som 
uns grans amants de la natura, la fotografia i 
l’astronomia i sempre ens havíem preguntat com 
seria l’experiència de residir en un entorn rural. 
Si el teletreball s’acaba imposant, qui sap quan 
de temps s’allargarà la nostra aventura...

Tresa Besora (Riber)
Confinament de nou persones a casa. Ha sigut 
bastant dur. Al principi sents a parlar els mitjans 
de comunicació que a Xina hi ha un virus. I que la 
gent mor. I penso que és molt lluny, però passen 
els dies i les setmanes i veus que es va apropant. 
Ja és a Madrid. Aleshores començo a preocupar-
me més. Després, un dia diuen que confinen 
Igualada i rodalies. En aquells moments, la 
preocupació ja és total. I la meva família? Què 
passarà? I et diuen que no pots anar a treballar, 
que només pots anar a comprar un de sol... He 
de dur mascareta quan vaig a la botiga. Em miro 
la gent, ningú diu res. Com si tothom estigués 
atemorit. Els mitjans de comunicació solament 
parlen del Covid19. I tantes persones mortes! I 
vius amb molta por. El poble està desert. Encara 
que és petit, solament sents els mixonets 
cantant. Això encara et dóna una mica de vida. 
Ara comencem a sortir. D’un tros lluny ens diem 
adéu, i prou. Lo més difícil han sigut els nens. 
Els més grandets sembla que ho entenen millor. 
Però als petits, com els hi fas entendre que no 
poden sortir al carrer, que no podem anar a 
jugar? No ho entenen, pobrets! Ja més endavant, 
comencem a sortir, i ja sembla que els dies no es 

VM TALLER INDUSTRIAL
C/. Tapioles, s/n · 25210 Guissona - Tel. 973 55 01 18

vmtallerindustrial@gmail.com

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
I INDUSTRIAL:

CAMIONS    TRACTORS
CARRETES    PLATAFORMES

VM TALLER D’AUTOMOCIÓ
C/. Bonaigua, 18 · 25210 Guissona - Tel. i Fax 973 55 03 82

vmtallerautomocio@gmail.com

LÍNIA PRE-ITV

MÀQUINA DIAGNOSI

AIRE CONDICIONAT

ALINEACIÓ DIRECCIONS
NETEJA VEHICLES

REPROGRAMACIÓ
CENTRALETES
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fan tan llargs. La natura és preciosa.I en aquests 
moments penses: haurem après alguna cosa 
de tot això? Pensarem més en totes les coses 
que fins aquests moments no havíem donat 
importància? La meva conclusió és, també, que 
he tingut un privilegi de viure en un poble petit, 
amb poca gent, i de poder viure a casa amb tota 
la família. Espero que es pugui sortir d’aquest 
malson i tornar a viure com abans.

Glòria Judal (Florejacs)
El confinament el visc a la ciutat de Barcelona, i 
em sento molt i molt disgustada perquè aquesta 

cosa infecta que ens amenaça m’ha robat la 
primavera de Florejacs i els seus encontorns, 
que és on hagués passat tantes hores d’un gaudi 
impossible de recuperar.
Quan tot això va començar vaig buscar què fer 
que tingués continuïtat i vaig trobar en la meva 
poesia, principalment i també dels poetes del 
nostre país, poemes que fossin bàsicament de 
natura, balsàmics. Gairebé tots ells inspirats 
al poble i escrits dalt les golfes de casa, un bon 
mirador encarat al Pirineu. Cada dia n’he enviat 
sota la presentació de “píndoles poètiques” un o 
dos a un extens cercle d’amics i coneguts. Totes 
les composicions de viva veu, fàcils de captar i 
amb possibilitats de ser reescoltades pel mitjà 
de watsApp.
L’aventura encara continua.
Avui, però, el poema bucòlic parla d’un veí que 
vaig conèixer i que va residir al poble gairebé fins 
els últims anys, un pagès de qui els nouvinguts al 
poble vàrem aprendre moltes coses.
Serveixi una mica d’homenatge als padrins que 
ens han deixat.

EL PADRÍ MALENO
La Lluna sembla una dalla

en el faixí d’un tel gris.
Absoltes presagia l’aire

i el celatge de la nit.
Maleno, ajagut al tàlem,
clava els ulls de fit a fit
al pam i mig de finestra

que avui li sembla un camí.
Sent la corpenta pesada,
d’anys en té un gavadal,

ja no es vincla vers la terra
amb l’aixada com abans.

La quera de la vellesa
el rosta per tot arreu;

fora feliç si aquest vespre
li veiés la faç a Déu!

Serà la Lluna feinera,
la que dalla aquesta nit,

qui se m’endugui a la festa
on canten els serafins?

Sent que el cos se li allibera,
que tots els murs van caient

sense fressa que inquieti
el somni de l’altra gent.

Sura per damunt l’arbreda,
el cos s’ha fos diluït
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en una calma infinita
que li nimba tot l’esperit.

Hi ha un gos al peu de la casa
fent l’udol d’allò més trist;

la mula de la pallissa
sent pels ossos gran neguit,

i l’òliba blanca no xiscla
i al seu enfony s’ha arraulit
sense esma per la cacera,

que un Àngel s’enduu el padrí.

Fàtima Bentoldrà (Sedó)
Mentre esperem poder tornar a voltar amb la 
màxima normalitat possible, aprofitem per 
gaudir del canviant paisatge que la Segarra ens 
regala cada primavera. Salut per tots. 

Imma Puigredon (Sedó)
Ningú es podia imaginar viure tancats a casa per 
una pandémia al segle XXI.
La nostra família tenia la possibilitat d’anar a 
una casa de poble, però la meva parella i la meva 
cunyada per qüestions de feina van quedar-se a 

Guissona. La resta vam decidir anar a Sedó quan 
tot just tancaven les escoles, així doncs a cal 
Flora passava de viure-hi una persona a ser-hi 6.
Al matí deures, lectures, experiments, classes 
virtuals i a les tardes jocs de taula, esports, 
sessions de cinema, trobades virtuals amb el 
papa, la tieta, amb els amics... en fi tota una 
aventura estar més de 40 dies tancats amb nens 
de 7, 8 i 9 anys.
Crec que d’aquí uns anys els meus fills, en Pol i la 
Txell recordaran el confinament i el coronavirus 
com unes súper vacances amb la seva cosina 
Anna a casa la iaia.

Rosa Aldabó (la Morana)
Aquí estem bé, i t’he de dir que som privilegiats 
ja que estem a l’aire lliure. Si més no podem 
caminar per camins rurals. Només trobem molt 
a faltar les abraçades i petons de la família de 
les altres províncies, els néts sobretot. A veure 
si aviat podem fer-ho! Per tota la resta, molt bé.



Quim Garrabou Albareda (Sedó)
Em llevo cada dia a les nou. Surto de l’habitació i 
em trobo a la meva mare teletreballant des de fa 
aproximadament una hora. Em dirigeixo cap a la 
cuina, on mon pare comença a esmorzar després 
d’arribar de la granja. Em preparo una tassa de 
llet amb quatre galetes i torno cap a l’habitació. 
Obro l’armari i agafo una peça de roba, només 
per vestir-me la part superior del cos. Agafo 
l’ordinador i em connecto a la pàgina virtual de 
la universitat. Només en obrir la pàgina web, ja 
em salten tres o quatre missatges de professors 
encarregant tasques, treballs i projectes infinits. 
Per tant, ja tinc tot el dia ocupat. Tot i això, 
quan arriba l’hora de dinar, la meva mare i jo 
ens desconnectem dels ordinadors i enfilem 
el camí cap a la cuina. Allà ens trobem amb el 
meu germà, que acaba d’arribar d’ajudar el pare. 
Parem taula per tres persones (el pare dina amb 
la seva mare), i ens disposem a menjar el dinar 
magnífic preparat per l’altra padrina. Encenem 
la televisió, posem els informatius i escoltem 
les novetats de l’evolució d’aquesta maleïda 
pandèmia. Tres quarts d’hora després, recollim la 
taula, i ens dirigim, altre cop, cadascú al seu lloc 
de treball. El sol va caient però nosaltres seguim 
enganxats davant d’una pantalla. Arriben les vuit 
del vespre. Llavors sí, tanquem tots els aparells 
electrònics. La meva mare es calça i baixa a l’hort 
de la padrina. Rega les bledes, els enciams, les 
tomateres i els carabassons. Probablement 
també collirà un enciam per posar-nos-el al plat 
per sopar. Seguidament, passa a veure la padrina, 
acompanyada d’una mascareta i uns guants. Jo, 
mentrestant, em vesteixo amb roba esportiva 
i em disposo a fer exercici a casa. Depenen de 
com estigui el cel, surto a passejar pels camins 
que envolten Sedó. Durant el tomb, observo els 
sembrats, que comencen a agafar un color ros, 
senyal que la campanya de la sega cada vegada 
està més a prop. El sol s’amaga ja per sota 
l’horitzó, per tant, és l’hora de tornar cap a casa. 
Ja a casa, em passo una mica d’aigua i em torno 
a ficar el pijama. Al cap d’una estona arriba la 
meva mare, mon germà i després mon pare. Per 
fi tots quatre a casa. Parem taula, aquest cop per 
quatre persones, i ens posem a sopar. Comentem 
les novetats del dia. En acabar, recollim la taula. 
Seguidament, el meu germà s’estira al llit i es 
posa una sèrie. El pare agafa la seva tauleta 

i es posa a mirar les seves coses. La mare i jo 
ens asseiem al sofà, encenem la televisió i fem 
zapping. Possiblement ens quedem adormits. 
Mon germà amb l’ordinador obert, mon pare 
amb la tauleta entre els dits i la mare i jo amb 
la televisió oberta i sonant per ningú. Per sort, 
algú és desperta, no massa tard, i envia tota la 
família a dormir. Un dia més de confinament, un 
dia menys per tornar a la normalitat.

Guim Moya Magrans (Florejacs)
El confinament no ha estat un problema per mi 
perquè ja m’agrada ser a casa. Ara que hem passat 
de fase de confinament, però, hem aprofitat per 
agafar les bicicletes i anar a donar un tomb pels 
camins d’ aquí als voltants. Per molt que només 
siguin unes hores s’ha d’aprofitar l’ocasió per 
sortir de casa a prendre l’aire i respirar.

10
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Infants de Sedó
Els nens i nenes de Sedó volen donar esperança a 
tots els veïns del municipi.

Jaume Moya (Florejacs)
A Cal Giliet de Florejacs, aprofi tant les hores 
de confi nament i esperant en la post-crisi, hem 
aprofi tat per treballar inspirats per l’ideari de l’avi 
Macià de “la caseta i l’hortet”: ens ha quedat un 
bon planter de tomaqueres, albergínies, pebrots, 
cebes i, fi ns i tot, de quartos (tot i que aquest 
darrer ha fet més arrels a YouTube que a l’hort).

Albert Sabartés (Palou)

La foto es la cabana de “Bardines”, és una 
cabana de volta i està feta tota de pedra vista, 
hi ha una menjadora de banda a banda pels 
animals i qualsevol pagés podia descansar-hi.
La “cadira de la reina”, és un petit descobriment 
que va fer la nostra fi lla gran l’Aina, quan tenía 
3 o 4 anys.
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APUNTS D’HISTORIA jordi oliva i llorens (sedó)

CONFINAMENT I LECTURA
D’aquelles coses que sempre desitjaves fer i que mai no trobaves el moment, poder dedicar temps 
a aquelles lectures pendents. Entremig de les hores preceptives dedicades al mal anomenat 
“teletreball”, d’un parell d’articles arrencats sobre la sanitat i l’emboscament, i la feixuga introducció 
de noms al banc de dades del Cost humà de la Guerra Civil, unes quantes estones de lectura. I vet 
aquí els títols:
Òmnium Cultural i Terrassa: 50 anys d’història compartida, de Marc Zanon, 2019.
La llengua, la cultura, i el país, lema d’Òmnium, vist per un expert en l’obra d’entitats que es van 
oposar al franquisme des de l’escletxa legal que els oferia el règim. En aquest llibre, el trajecte històric 
d’Òmnium Terrassa, que fou la primera delegació després de la central barcelonina, i els seus artífex.

Marxisme català i qüestió nacional catalana (1930-1936), de Roger Arnau, 
1974.
Aquesta obra en dos volums fou publicada per Edicions Catalanes de 
París, i darrera del pseudònim clandestí de Roger Arnau, s’hi amagava 
Josep Benet. Per contrarestar la insubstancial teoria de l’esquerra 
jacobina encapçalada aleshores per Jordi Solé i Tura sobre l’arrel burgesa 
del nacionalisme català, Benet replicà amb aquests dos magnífics 

volums sobre el pensament polític del marxisme català sobre la qüestió nacional de Catalunya des de 
la caiguda de la Dictadura del general Primo de Rivera fins al començament de la guerra d’Espanya. 
La conclusió és que moviment obrer i emancipació nacional de Catalunya són indestriables als ulls 
de totes aquelles formacions polítiques i sindicals dels anys trenta.

Soldats i emboscats a Catalunya (1936-1939), de Daniel Díaz Esculies, 2018.
Una magnífica investigació històrica, centrada a Catalunya, sobre la resposta 
popular armada a la fallida rebel·lió del juliol de 1936, la difícil transició de les 
columnes milicianes a l’exèrcit regular, i el món clandestí i de resistència a la 
incorporació forçosa a l’exèrcit per part de molts minyons de lleva. El fenomen 
dels emboscats.
Tota la veritat. La crònica definitiva dels dies decisius del Procés, de Ferran Casas, Odei 
A.-Etxearte, Marc Martínez, Roger Mateos, Gerard Pruna, Neus Tomàs, 2019.

Una crònica i assaig periodístics essencials per entendre els esdeveniments polítics que volten l’1 
d’Octubre. Una mirada prou objectiva que parteix de dos anys d’investigació periodística.
Cartes de la guerra, de Joan Sales, 1986.
Una edició de 1986 del Club Editor que recull les cartes que Joan Sales envià dels del front, entre 
altres, al poeta Màrius Torres, bon amic seu. Un testimoni verídic i directe sobre les destinacions on 
hagué de servir, primer adscrit a les milícies de la columna Durruti, per passar després a la Macià-
Companys, i el seu procés de militarització fins a la conversió de l’Exèrcit de Catalunya en l’Exèrcit de 
l’Est republicà. Una percepció lúcida d’aquell conflicte que defuig interpretacions simplistes de bons 
i dolents des d’una perspectiva nacional catalana.
Soldados a la fuerza. Reclutamiento obligatorio durante la Guerra Civil 1936-1939, de 
James Matthews, 2013.
Un estudi històric comparat sobre el reclutament forçós en ambdós bàndols de la 
guerra. Una perspectiva nova interpretativa del que va ser el pas de les primeres 
unitats de voluntaris al servei militar obligatori, de les polítiques de reclutament 
i de la gestió dels mobilitzats com a clau del desenllaç de la guerra. Lluny de les 
tradicionals interpretacions polítiques que acostumen a mostrar un compromís 
ideològic amb exèrcits a què serviren, la realitat dels soldats de lleva era molt 
menys idíl·lica i més aviat cruel.
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OPINIÓ patrícia mcGill (fl orejacs)

TRUCADES QUE ACOMPANYEN
Quan els Serveis Socials del Consell Comarcal de la Segarra van endegar el projecte “Trucades que 
acompanyen” i van preguntar si algú hi volia participar, molta gent va ‘pujar al carro’. I el carro va 
començar a rodar, a fer camí. 
Vàrem rebre el nom i cognom d’una persona, el seu telèfon i unes instruccions bàsiques per a la 
primera conversa. 
No teníem ni idea del què ens esperaria a l’altra banda del telèfon. 
No sabíem si la persona era home o dona, si vivia sola o acompanyada, si tenia família o no, si era de 
la comarca o havia vingut de fora, si tenia quaranta o noranta anys. 
No teníem la possibilitat de les pauses i les mirades d’un cafè en un bar. 
Només sabíem que la persona que rebria la nostra trucada havia dit que ‘sí’ a rebre la nostra trucada. 
I així vam marcar el número de telèfon per primera vegada, i vam entrar a casa de la persona que el 
despenjà. I ella entrà a casa nostra.
Vam comprovar que la veu diu tantes coses com les paraules. I vam començar a posar paraules al 
nostre dia a dia juntes:
“Que ja has esmorzat?”, “Què faràs per dinar?”, “Em passes la recepta?”, “Ja t’has posat mascareta 
quan baixaves al súper?”, “Que en tens, de guants?”, “Què veus des de la teva fi nestra?”, “Quin 
programa de ràdio estàs escoltant?”, “Saps què diu avui l’informatiu?”, “Què és això de les fases?”, 
“Tinc unes ganes de sortir, de caminar, veure amigues, que vinguin els néts, anar a un museu, a 
l’hort...”, “Saps què m’ha dit la fornera?”, “Tens tot el que necessites a casa?”...
Aquesta acció solidària, pensada per trucar a persones especialment vulnerables que podien estar 
patint d’una manera més punyent les consequències de l’aïllament, ens ha salvat en part a tots 
plegats. A estones, hem hagut de sobreposar-nos a la tristesa o a l’abatiment. Potser se’ns havia mort 
algun veí o veïna, havia emmalaltit un familiar, o nosaltres mateixos no ens trobàvem prou bé de 
salud o d’ànims. Potser estàvem saturats i un xic angoixats de tanta informació com ens arribava per 
les moltes pantalles de la casa, amb difi cultats per treure’n l’aigua clara. 
Han passat els dies, les setmanes. Arriba l’hora de començar a 
acomiadar-nos. Rebem unes instruccions bàsiques per a les darreres 
trucades, perquè a partir d’ara Serveis Socials farà el seguiment 
habitual de qui així ho necessiti: una tasca ingent! Ens adonem que 
el que hem fet no és un treball d’ofi cina, no és una simple trucada 
al dia o cada dos dies: hem encetat una relació amb un altre ésser 
humà amb qui hem compartit experiències a banda i banda d’un 
cable imaginari. 
I després d’això, potser seguirem trucant, perquè ja sabem que 
aquestes trucades acompanyen. Ens acompanyen.

algun veí o veïna, havia emmalaltit un familiar, o nosaltres mateixos no ens trobàvem prou bé de 
salud o d’ànims. Potser estàvem saturats i un xic angoixats de tanta informació com ens arribava per 
les moltes pantalles de la casa, amb difi cultats per treure’n l’aigua clara. 
Han passat els dies, les setmanes. Arriba l’hora de començar a 
acomiadar-nos. Rebem unes instruccions bàsiques per a les darreres 
trucades, perquè a partir d’ara Serveis Socials farà el seguiment 
habitual de qui així ho necessiti: una tasca ingent! Ens adonem que 
el que hem fet no és un treball d’ofi cina, no és una simple trucada 
al dia o cada dos dies: hem encetat una relació amb un altre ésser 
humà amb qui hem compartit experiències a banda i banda d’un 

I després d’això, potser seguirem trucant, perquè ja sabem que 
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ESPECIAL FESTA MAJOR CONFINADA
El poble de Palou va 
celebrar la seva festa major 
els dies 9, 10 i 11 de maig, 
en honor al seu patró, 
Sant Ponç. Degut a l’estat 
d’alarma provocat per la 
pandèmia del Covid-19, la 
festa va tenir un format 
diferent, tot i que va 
comptar amb moltes 
activitats. El dissabte, 
a la plaça de la Font, es 
va entregar una planta 
i una ampolla de cava a 
cada família del poble. 
Mantenint les distàncies, 
la gent es va retrobar 
després de molts dies. Va 
ser el moment de decorar 
els balcons de Palou. 
L’endemà, diumenge, el 
dia començava amb un 
missatge de l’alcalde del 
municipi, Josep Maria 
Castella Estruch. Més 
tard, la quitxalla que 
havia elaborat capgrossos 
i gegants de cartró, es 
van gravar ballant i van 
compartir el vídeo en el xat 
del poble. A migdia, brindis 
de festa major als balcons 
i finestres: les famílies 
van compartir les imatges 
a través del whatsapp 
de Palou. Per la tarda es 
va presentar un vídeo 
elaborat amb imatges de 
festes majors antigues, 
amb aportacions fetes pel 
propi veïnatge. Per acabar 
el diumenge, actuacions 
musicals a càrrec de 
veïnes i veïns, que a través 
dels dispositius mòbils 
van compartir pel gaudi 
de tothom. L’actuació 
sorpresa va anar a càrrec 
del cantautor Lo Pau de 
Ponts, qui va composar 
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659 49 20 98 - jordi@jordianguera.net 
c/ Assumpta, 1 - 25211 Ratera (Lleida)

una cançó especial per celebrar aquesta festa major. El toc de campanes del dia de Sant Ponç tancà 
les activitats d’una celebració confinada, ben diferent a totes les altres. L’organització va valorar 
molt positivament la resposta veïnal; al seu torn, Palou va agraïr poder celebrar la festa major 
2020. Diversos mitjans de comunicació de la demarcació van va fer ressò d’aquest esdeviniment: 
LaSegarraTV, TVLleida i el diari Segre. 
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LLEGENDA ÀURIA beat fra gilliet de voràgine (florejacs)

SANTA MARIA DEL BOSC, VERGE SILVESTRE DE GRANOLLERS
Un cop més, estem davant una nova expressió de la devoció a Maria, la Mare de Jesús, molt habitual 
en el nostre municipi, com hem pogut veure en Marededéus trobades (de Santesmasses, a Sedó, o 
de la Salut, a Sant Martí de la Morana) o en formes més modernes de devoció mariana com la de 
les Flors de Maig, de Gra, o de la Soledat, de Selvanera. En aquest cas, la devoció Santa Maria del 
Bosc (o la Mare de Déu del Bosc) se’ns fa trobadissa en una creu pedró a tocar del Mas Casanova, de 
Granollers, on un dibuix sobre ceràmiques policromades representa a la Mare de Déu apareixent-se a 
un caçador, dempeus sobre un núvol, sostenint el Nen amb el seu braç esquerre, i amb el decorat del 
Mas Casanova al fons. Tot i imitar els referents de la pintura sobre ceràmica catalana del segle XVII, 
l’obra és dels anys 60 del segle passat.
L’advocació de Maria, com a protectora en 
una vida molt dura, depenent sempre de les 
forces de la natura, sotmesa a les penúries 
de les malalties i sempre sota el fantasma de 
la fam, de la mort i de la violència, se centra 
aquí en les pors de l’escabrositat del bosc. 
Tot i que avui bona part d’aquells boscos que 
emplenaven el terme han estat substituïts 
per extensos conreus de cereal, encara 
queden pinyots d’alzines que ens recorden 
la “selva negra” (que va donar nom al poble 
de Selvanera, ben proper) plena d’amenaces 
ocultes.
La devoció a Maria, com a protectora dels 
perills de la boscúria, es popularitza a 
finals del segle XVII, arran de les aparicions 
llegendàries de la Mare de Déu a uns 
pastorets prop de la ciutat llombarda de 
Lecco. La llegenda explica com l’aparició va 
rescatar de les mandíbules d’un llop un nadó 
atrapat pel temible predador aprofitant un 
descuit dels seus pares. Allí es va construir 
un santuari que, al segle XX, el “Papa Bo”, 
Joan XXIII, va promoure en popularitat i on, 
l’any 1962 (poc abans de la construcció de la 
creu del padró que motiva aquest escrit), el 
Papa Pau VI va visitar solemnement.
A casa nostra, temples i santuaris dedicats a 
la Marededéu del Bosc en trobem vinculats 
a llocs de densa boscúria, com és el cas de 
l’ermita del Cint de l’Espunyola (Berguedà), 
de l’ermita de Sant Adjutori, de la serra 
de Collserola (Sant Cugat del Vallès), o al bosc de Moragues (Valls). “Puix del Bosc sou nomenada / 
emboscats que aquí vivim / del Cel Reina coronada / feu d’est bosc salvats sortim”, li canten els goigs de la 
parròquia del Cint, de l’Espunyola (Bisbat de Solsona) .
Per tot plegat, ara potser ja no per protegir-nos de les amenaces del bosc, sinó per a protegir el bosc 
de les nostres amenaces, reivindiquem a Maria del Bosc, la Marededéu més silvestre de Torrefeta i 
Florejacs, i confiem en els versets que li canten al Berguedà: “bona Mare, no ens deixeu: / Sortirem de 
l’emboscada / vers la llum que descobrim”.
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OPINIÓ patrícia mcGill (florejacs)

OPORTUNITAT
Sóc una més dels poc menys de quaranta habitants del poble de Florejacs. 
El confinament per a nosaltres ha estat suau. Tothom, qui més qui menys té un gos per passejar, una 
finestra per mirar, un hort a tocar, o unes terres per cuidar. 
Alguns treballen des de casa perquè ja ho feien abans d’arribar aquest estrany virus, d’altres ho fan 
en serveis bàsics i uns pocs ens hem hagut d’aturar. 
Sóc una dona treballadora autònoma, que dins del món de la cultura, es dedica a l’ofici d’explicar 
històries de viva veu a escoles, instituts, museus, biblioteques, teatres, places, carrers. Se’m coneix 
com a contadora de contes, narradora oral, contacontes, cuentista o rondallaire.
La meva feina diària implica, d’una banda, la preparació física i vocal, cerca de contes, documentació 
històrica quan s’escau, temps d’elaboració i recreació; d’altra banda, les actuacions i, finalment, tota 
la part administrativa de difusió, gestió, legalitat i finances. 
Explico contes per amor a l’art de manera professional. És a dir, m’estimo la narració oral i intento 
viure de fer el que estimo. Com el pagès que s’estima la terra.

És una art efímera, íntima i 
petita, que es nodreix de la 
interacció presencial i en viu 
entre persones, i l’alimenta. 
L’art dels contes necessita del 
temps i de l’espai compartits. 
Els tornarem a tenir? Els 
haurem de redefinir?
Aquesta pandèmia m’ha 
aturat i li ho agraeixo. 
M’ha retornat a la idea 
que tots som part de la 
natura: un pessic de matèria 
organitzada.  
Em sento identificada amb 
una paret de pedra seca, 
un ametller, un gat o una 

oreneta; i em pregunto què m’identifica amb un camp de refugiats, amb una pastera, amb la mà d’un 
nen que dispara un fusell, amb la bossa d’aquell que vén armes, amb els peus bruts de qui remena 
entre les despulles dels nostres mòbils i ordinadors, o amb la boca del peix o tortuga que s’empassen 
les nostres bosses de plàstic.  
Sembla que estem en un encreuament de camins. Hem de decidir entre tots per on anar. 
En un conte, una vella ens donaria una taronja, una pilota o un cabdell de llana que llençaríem enlaire 
i seguiríem el camí que ens mostra. Però la gent gran està morint, els vells, savis o no, ja no llencen 
pilotes que ensenyen camins. O potser no els sabem veure? 
Pel que fa al panorama mundial, la majoria sortirem tocats i algunes persones es veuran sotmeses 
a pobresa extrema. Difícilment els qui manen, aquells que estan per sobre dels governs, voldran 
entendre que la Terra només pot sobreviure si distribuïm entre tots les riqueses i si cuidem els 
recursos naturals.
Pel que fa al nostre entorn més proper, haurem de fer un gran esforç per veure la llum al final del 
túnel. Caldrà parlar. Parlar molt. Fer debat. Obrir diàlegs. Explicar històries, explicar-nos la Història. 
Potser només així engraparem aquesta oportunitat... que ho és!
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Fe d’errates
En l’article d’Opinió de Jaume Moya de la pàgina 
7 del número 141, allà on diu Bassa d’en Serra  
hauria de dir Bassa de la Serra. Demanem 
disculpes per l’errada.

Tasques de desinfecció de la brigada de 
l’Ajuntament
Aquestes accions pretenen ser una ajuda més de 
cara a la lluita contra el coronavirus.
La brigada de l’Ajuntament de Torrefeta i 
Florejacs va inciciar el 6 d’abril la desinfecció 
de diferents llocs del municipi, com són els 
contenedors, els bancs o llocs més concorreguts 
com l’Ajuntament. 

La recomanació literària de l’alcalde de 
Torrefeta i Florejacs
En motiu de la diada de Sant Jordi, Josep Maria 
Castella ens va apropar algunes de les qüestions 
i reptes que planteja aquesta crisi d’època global. 
La diada de Sant Jordi d’enguany no ens va 
permetre sortir al carrer i remenar els llibres dels 
nostres botiguers. Tot i això, des de Torrefeta 
i Florejacs vam llençar  un crit d’esperança als 
conciutadans per mantenir el caire alegre del 23 
d’abril  i ser forts en la recta final del confinament.

L’alcalde, Josep Maria Castella ens va fer la 
seva particular recomanació a través del llibre 
Obertura Republicana, d’Enric Marín i Joan 
Manel Tresserras; una obra que vol respondre a 
les grans qüestions i reptes que planteja aquesta 
crisi d’època global.

Segons els seus autors, “a escala catalana, cal 
deixar enrere la temptació essencialista identitària 
i la concepció obsoleta dels estat nació. La nostra 
societat ha viscut diverses transformacions que ens 
han dut fins a la incertesa actual. D’una banda, no es 
veu marge de maniobra en l’Estat espanyol; de l’altra, 
les tradicionals elits catalanes no semblen tenir un 
projecte específicament català. Tot i l’impasse en què 
vivim, l’independentisme té un amplíssim suport, 
perquè connecta amb les línies de fons d’aquest canvi 
d’època, que Obertura republicana analitza i al qual 
vol donar resposta.”

L’ajuntament de Torrefeta participa en 
la campanya “Tornarem”
Amb la finalitat d’apropar-se a la població 

NOTICIARI BREU

JOSEP M. MAS i MORERA, SL
C/ dels Llacs, parcel∙la D  25210 GUISSONA
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adm@jmmas.e.telefonica.net
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en la recta final del confinament, diversos 
representants polítics dels ajuntaments de La 
Segarra van participar en un vídeo, elaborat pel 
Consell Comarcal, on es va fer un crit d’esperança 
de cara al retorn a la normalitat.
Els/les participants en aquesta iniciativa 
encoratgen a la conciutadania a recuperar les 
tradicions i costums dels seus municipis i, en el 
cas de Torrefeta i FLorejacs, l’alcalde Josep Maria 
Castella, va posar el focus d’il·lusió i esperança 
en el gaudir de la vida cultural del municipi, les 
Festes Majors i les nits de festa, i és que tot i el 
Covid-19, el municipi de Torrefeta s’ha fet més 
fort i solidari que mai.
Diuen que la comunicació és la millor manera 
per crear lligams més forts i avui diferents 
representants polítics s’han unit en una sola veu 
per tornar a donar vida als carrers, a les places i 
als petits racons dels nostres municipis!

TiF en suport al Dia internacional contra 
l’homofòbia, 17 de maig
Des que el 1990, l’Organització Mundial de la 
Salut va eliminar l’homosexualitat de la llista 
de trastorns sexuals, es va adoptar la data del 
17 de maig com a Dia Internacional de la lluita 
contra l’Homofòbia (lesbofòbia i gaifòbia), la 
bifòbia i la transfòbia. El Govern de la Generalitat 
de Catalunya, els ajuntaments i les institucions 
catalanes, el Consell Nacional LGBTI i les 
entitats s’adhereixen a aquesta jornada, que 
recorda que cal donar resposta a tota situació de 
discriminació, d’injustícia i de violència envers 
les persones per llur identitat de gènere o llurs 
orientacions sexuals i afectives.
Els principis d’equitat i de no-discriminació són 
elements fonamentals dels drets humans, i així 
ho recull la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar 

l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El conjunt 
de les institucions catalanes expressem la ferma 
voluntat de continuar implementant aquesta 
llei en tot el seu abast per a eradicar qualsevol 
situació de discriminació i assegurar que la 
diversitat sexual i afectiva es pugui viure en plena 
llibertat. I també vol expressar la seva voluntat 
d’assegurar el compliment d’aquesta llei i el 
seu desplegament a tot el territori mitjançant 
la xarxa territorial de Serveis d’Atenció Integral 
LGBTI, per tal de reconèixer, visibilitzar i posar 
en valor les diversitats sexuals i d’expressió de 
gènere i atendre de manera integral en cooperació 
interadministrativa i interdepartamental  les 
persones dels col·lectius i llurs entorns.
Així mateix, la societat catalana vol mostrar el 
seu suport i reconeixement a totes les persones 
que han estat perseguides o que han patit 
discriminació o violència per llur identitat o 
orientació sexuals, aquí o arreu del món, on 
encara persisteix aquesta persecució en un 
important nombre de països, amb penes de 
presó tortura o fins i tot la mort.  És per això que 
també reivindiquem la protecció i el refugi de les 
persones LGBTI.
Amb motiu d’aquesta jornada, doncs, 
condemnem totes les actituds de rebuig, de 
prejudici i d’hostilitat contra lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals; apostem 
pel reconeixement de la llibertat i la igualtat 
entre totes les persones en una societat 
democràtica i plural, i fem una crida a tots els 
poders polítics, institucions, entitats i col·lectius 
i a tota la societat civil per a eradicar tot tipus 
de discriminació i violència per raó d’identitat de 
gènere o d’orientació afectiva i sexual.
Enguany i a causa de la situació d’excepcionalitat 
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Amb tu, de la sembra a la collita 
Experts en cultius alternatius

Mas Mascó (Selvanera)
josepmbesora@masmasco.cat

Tel: 607 22 59 55 (Josep M)
Tel: 646 92 68 89 (Èlia)

que vivim, causada per la pandèmia de la 
COVID19, reivindiquem de manera molt especial 
la salvaguarda dels drets de les persones 
del col·lectiu LGBTI, sigui en les situacions 
de confinament, sigui en els espais públics 
un cop aquest finalitzi. I ens comprometem 
a una especial atenció i seguiment de totes 
les situacions de vulnerabilitat perquè el 
col·lectiu LGBTI no en surti ni sanitàriament, ni 
laboralment, ni socialment damnificat.

Torrefeta col·labora fent mascaretes de 
tela
A Torrefeta gràcies a molts veïns que varen donar 
roba de cotó i fil a cal Mestre, la Ramona va poder 
fer moltes mascaretes. La qüestió va ser treure la 
pols de la màquina de cosir de la padrina i treballar 
matí i tarda sense descans. Quan n’hi havia una 
cinquantena venia un regidor de l’Ajuntament de 
Guissona que les recollia, eren portades a rentar, 
i esterilitzar. Després es ficaven en bosses i es 
repartien pels comerços de Guissona a qui ho 
necessitava.
Ara, passat el període de confecció de mascaretes, 
també confeccionen bates pels sanitaris de 
la residència i per continuar el confinament 
segueixen amb el Patchwork.

Nou aparcament de vehicles a 
l’Ajuntament
L’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs està 
realitzant les obres per la construcció d’una 
marquesina per a l’aparcament de vehicles 
al costat de l’edifici de l’Ajuntament. Aquest 
aparcament tindrà capacitat per 6 automòbils. 
Es prioritzarà l’ús d’aquest equipament a 
les persones que vagin a realitzar tràmits a 
l’Ajuntament. Les obres que s’estan duent a 
terme compten també amb la pavimentació 
de formigó d’aquesta zona, la col·locació d’una 
nova columna amb dues lluminàries per donar 
llum al vial i al solar annex, i la reubicació de dos 
fanals existents, amb la finalitat de millorar la 
il·luminació del solar i de l’entrada d’aquest.
Així mateix també s’ha realitzat unes millores al 
solar annex a l’edifici, propietat municipal, per 
poder-hi aparcar en moments de més ocupació, 
com ara eleccions, xerrades, actes a la població, 
etc. S’ha anivellat el terreny i s’ha tirat tot-ú.



21

Tasques de neteja i desbrossament
Després de tant temps de confinament, en el qual 
la gent no ha pogut sortir a passejar o a realitzar 
sortides per exemple amb bicicleta, algunes 
zones han quedat completament cobertes per la 
vegetació, que aprofitant les pluges abundants 
ha crescut amb força.
La brigada està realitzant tasques de neteja i 
desbrossament a diferents zones del municipi.

Es reprenen les tasques de neteja
El dia 1 de juny, després de dos mesos i mig de 
parada per l’estat d’alarma, l’Associació Alba, a la 
qual l’Ajuntament encarrega les tasques de neteja 
dels diferents nuclis del municipi, va reprendre la 
seva activitat de neteja. Les tasques es realitzen 
amb les mesures higièniques necessàries per 
la situació actual del Covit-19. De mica en mica 
s’anirà realitzant el servei als diferents pobles.

Es revisen els 30 punts d’aigua a la 
comarca davant la propera campanya 
forestal.
Del 15 de juny al 15 d’octubre, comença la 
campanya forestal i és per aquest motiu que des 
del Servei de Protecció Civil del Consell Comarcal 

s’ha realitzat l’acció de revisió d’aquests punts 
d’aigua.
És un servei més que ofereix el servei de 
protecció civil del Consell Comarcal de la Segarra 
als municipis de la comarca i que es realitza 
conjuntament amb el parc de Bombers de 
Cervera per notificar als seus gestors que són els 
ajuntaments i les ADF i així saber l’estat actual 
dels punts d’aigua per saber com ens els hem 
de trobar en cas de necessitat o bé si s’ha de fer 
alguna actuació urgent.
També es donen les recomanacions oportunes 
de quines actuacions caldria preveure sobre 
aquestes infraestructures tan necessàries en 
cas d’incendi. I mantenir la base de dades i 
cartogràfica d’aquests punts d’aigua a la comarca. 
El tècnic de protecció civil al Consell entrega 
als gestors dels punts d’aigua per a extinció 
d’incendis un informe detallat sobre l’estat del 
punt i propostes d’actuació si és el cas.
A la Segarra hi ha 30 punts d’aigua d’ús públic 
per a extinció d’incendis i que són de gestió 
municipal i/o d’alguna de les ADF de la comarca.
Segons el Consell Comarcal, des de Protecció 
Civil, dels punts d’aigua que s’han fet la revisió es
pot considerar que estan tots operatius i en 
alguns casos caldria fer alguna petita actuació 
que no afecta la seva operativitat.
Enguany, a causa d’una primavera plujosa s’ha 
detectat que, en alguns punts, cal que es facin
actuacions de neteja i estassada al voltant del 
punt d’aigua, per tal que la crescuda de l’herbassar 
no dificulti l’accés en cas de necessitat, tant pels 
mitjans d’extinció terrestres com d’helicòpters, 
permetent que al voltant del punt d’aigua pugui 
esdevenir una zona segura pel personal i mitjans 
d’extinció.
Cal tenir en compte també que la campanya 
forestal en els darrers anys les dates poden 
fluctuar avançant-se com allargant-se.
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ESPAI DE SALUT
SQM vs COVID19 (FASE 0)
En aquests temps que tothom patim el confinament, és un bon moment perquè la gent pugui pensar 
i entendre altres patologies que pateixen una molt petita part de la societat i que va creixent.
Sabeu què és el SQM ?
Així és com començo la conversa per poder explicar a aquelles persones més properes un problema 
que està creixent i malauradament, soc part afectada.
Sensibilitat Química Múltiple (SQM), és una malaltia en que les persones que ho pateixen tenen el 
llindar molt més baix que la població normal per tolerar els productes químics.
Dit així, tothom tenim problemes amb qualsevol producte químic i per això hi ha treballadors/es de 
les empreses químiques que han de portar aquelles mascaretes tant “aparatoses”.
Però també sabem que els productes químics els tenim en l’entorn de casa amb molta menys 
intensitat i que, poc a poc, poden “minar” la nostra tolerància.
En una llar s’hi pot trobar:
· Productes de neteja
· Productes de cosmètica
· Ambientadors
· Adobs per a plantes i Insectides.
... i en petites “dosis”
· Medicaments
· Additius Alimentaris.

En altres llocs del nostre entorn proper:
· Fums dels cotxes o “barbacoes”
· Fums de calefacció o industrials
· Combustibles
Tothom hem pogut experimentar les mesures de protecció 
que cal seguir per poder evitar el contagi del Covid-19:
· Posar-se mascareta
· Mantenir la distància de seguretat
· Posar-se guants
· No poder visitar a familiars o amics
·No poder fer reunions massives (festes, restaurants, museos, 
ball, cinemes, fires ....)
Aquestes mesures son les que ha de fer servir de per vida 
una persona amb SQM, i  dur una macareta amb filtres de 
carboni,  en funció de la intensitat de la malaltia, poden ser 
més o menys aparatoses.
Us podeu imaginar l’esforç i constància anímica/mental que 
ha de tenir, per portar el dia a dia, una persona amb aquestes 
condicions?
Si et trobes pel carrer o comerç alguna persona que porti 
mascareta o no i que se separa de tu, com si “fossis empestat”, 
no pensis malament i no vulguis fer “mofa”.
De segur, aquesta persona ho està passant pitjor que tu.
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ARRELS DE POBLE
21 D’ABRIL DE 2020
Estic darrere els vidres del balcó contemplant aquest esclat de PRIMAVERA. Els camps i els arbres 
estan ufanosos, engalanats amb aquest verd tan preciós. De més a prop contemplo una figuera, 
que no sé si podrà aguantar els seus fruits sense doblegar-se - hi ha més figues que fulles- ; i els 
ocells canten sense parar, tot és radiant!... No 
obstant, el meu cor està -com la majoria de 
gent del món- trist per les circumstàncies que 
estem patint.
Plou i plou, fa vint-i-quatre hores que no para 
de ploure; les gotes de pluja que van caient 
sembla que es barregin amb el plor de tanta 
gent pel record de les persones estimades que 
ens han deixat.
Els carrers estan buits, gairebé no hi passa ni 
una ànima i no arriba ni de lluny el so ni les 
rialles dels nens per portar-nos un petit alè 
de vida.
Em recullo en aquesta soledat pensant que 
quan acabi aquest malson, el món ja no 
serà el mateix. Algunes coses milloraran? 
Així ho desitjo. I amb aquest desig, crec que 
la pròxima primavera la gaudirem de més a 
prop, la podrem olorar, gaudir i contemplar 
amb uns altres ulls, uns ulls néts de llàgrimes, 
més vius i esperançadors. Molta SORT per a 
tothom.

construccions
RAMON RIUS

SANAÜJA (Lleida)
tel/fax 973 47 62 03
mòbil 610 98 64 54

Com qualsevol altra malaltia greu, el malalt de SQM, ha de buscar altres valors a la “Vida” per poder 
trobar-li sentit.
Ànims a tothom!
Més informació:
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad_qu%C3%ADmica_múltiple
https://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2006/06/mascarillas-y-recomendaciones-para-
sqm.html?m=1
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BESTIOLES jordi roca (torrefeta)

Com estem entaforats a les nostres cases el porcs 
senglars de Collcerola han baixat a la ciutat. Sento el siroll 
acompassat de les seues potades a través de les parets. 
Estan torcant-se a la meua porta que xerrica. Noto la 
farum agra de la seua orina...
Dormim en cercle amb el ganivet de cuina i el bat de 
beisbol. Se’m cluquen els ulls demà serà un altre dia 
zzzzz... To be continued...

CONFINAMENT
Ha vingut quan menys s’esperava
d’algun lloc, no se sap pas
i ha canviat la nostra vida
l’angoixa ha estat molt gran.
Confinats, tancats a casa
amb molta preocupació
les notícies són incertes
i plenes de contradicció.
El temps passa, i no s’atura
els dies es fan molt llargs
els moments més optimistes
ens han estat robats.
La solitud d’estar a casa
penses que tot anirà bé
però, l’ansietat et sobrepassa
no pots fer-hi pas res.
Penses que és un mal somni
no t’ho pots arribar a creure
però, la realitat és molt dura
... com ens hem hagut de veure...
Els pobles estant vegetant
amb gran silenci als carrers
només sents de tant en tant
el “ xiuxiuex “ dels ocells.
Estic cansat de estar-me a casa
vull sortir al carrer... que carai...
però, penso i reflexiono
això, no s’havia vist mai.
Les campanes, ens espanten
sonen dalt del campanar
rebem la trista notícia
d’ algun veí, que se’n va.
La incertesa ens preocupa
dubtes, que ens fan pensar
avui sóc entre vosaltres
qui sap si hi serè demà.

Joan – Plàcid Sala Montalà (Torrefeta)

RACÓ POÈTIC
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1.- Quin és el trimestre de l’any que plou menys?
a) gener-febrer-març
b) abril-maig-juny
c) juliol-agost-setembre
d) octubre-novembre-desembre

2.- Aquest mes de juliol, si hi anem, en quina d’aquestes 
capitals podrem veure ploure tan poc com aquí?
a) Lisboa (Portugal)
b) París (França)
c) Jerusalem (Israel/Palestina)
d) Port-au-Prince (Haití)

3.- Però si ara el que volem és una temperatura com la 
que tenim aquí, on hem d’anar?
a) Tòquio (Japó)
b) Zagreb (Croàcia)
c) Viena (Àustria)
d) Bangkok (Tailàndia)

4.- La mitjana anual de litres/m2 de pluja al municipi des 
de principis del anys 80 és de 417. En aquest període, l’any 
que ha plogut menys és el 1984. Quant va ploure?
a) 101
b) 151
c) 201
d) 251

5.- L’any passat vam tenir una temperatura mitjana (15,1°) 
que va ser superior a la mitjana històrica al municipi 
(14,6°). Quants anys seguits portem amb la mateixa 
situació?
a) 1
b) 3
c) 5
d) 6

METEOQUIZ cesc puig (palou) PICANYOL

C. Josep Escaler, 7
25790 OLIANA
Tel: 973470138
Fax: 973470633

www.ribaltaifills.com
administracio@ribaltaifills.com
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RECEPTES CASOLANES
Solució del MeteoQuiz: 1- c 2- d 3- a 4- c 5-d
GALETES DE PLÀTAN I XOCOLATA
Ingredients:

- 1 plàtan gran o dos petits, més aviat madurs que verds

- canyella en pols al gust

- 2 tasses mitjanes de civada molta

- 6 preses de xocolata negra (85%)

Elaboració:

Aixafeu amb una forquilla el plàtan amb la canyella. Afegiu-hi la civada i la xocolata triturada. 
Barregeu-ho bé i feu-ne  una massa homogènia. 

Feu boles no gaire grans i poseu-les en una safata metàl·lica. Aixafeu les boles, perquè afagin forma 
de galeta.

Poseu-les al forn, preescalfat, a 180º durant 15 minuts.

Cuiner: dídac moya i magrans (palou)

CONSTRUCCIONS I REFORMES

J.R. SANCHEZ
Raval Sant Pere, 6   25210 GUISSONA

Tels. 973 55 04 41
         676 58 74 16
         609 07 49 72

jrsanchezcons@gmail.com
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MISSATGE DEL NOSTRE ALCALDE
CONSEQÜÈNCIES DE LA PANDÈMIA DEL COVID 19
La veritat és que no sé per on començar, ja que això sembla un malson, però no, ha esdevingut 
una realitat. Tot va començar a principis de març i d’això ja en fa més dos mesos. Sortien 
noticies d’un virus a la Xina... ningú no es podia imaginar les conseqüències, ni que ens 
arribaria al nostre país i al nostre municipi .

Però i tant que ens ha arribat! i patim els seus efectes als nostres nuclis.

Com totes i tots sabeu ens hem hagut de confinar, tancar el nostre ajuntament a les visites 
presencials que dúiem a terme, i prendre les mesures recomanades pel Servei de Salut: 
atendre telefònicament i telemàticament totes les consultes que s’han anat rebent. La veritat 
és que els primers dies de confinament no t’acabaves de creure el que ens estava passant. Tot 
era neguit i angoixa... Com ens podia afectar al nostre municipi? Però entre totes i tots vam 
començar a posar-nos en contacte amb els representants de cada poble  per assabentar-nos 
de les necessitats que podien tenir i sobre tot si hi havia alguna persona sola que degut al 
confinament no podia anar a comprar o altres necessitats del dia a dia. En el cas del nostre 
municipi és difícil saber on pot haver-hi un problema. Vam crear una xarxa de voluntariat pel 
que fes falta.

Des de Serveis Socials del Consell Comarcal ens van demanar crear una xarxa de voluntàries 
i voluntaris  per dur a terme un acompanyament a persones que viuen soles a la nostra 
Comarca. Es tractava de fer una trucada i passar una estona conversant amb elles.

Vull agrair a la gran quantitat de gent que es van apuntar. També vam decidir de fer una 
desinfecció setmanal a tots el nuclis, als bancs, papereres, baranes i on tenim els contenidors 
de residus. 

Vull donar les gràcies al David, que quan li vaig demanar em va dir: “no et preocupis, ja ho 
faig jo.” Hem de comptar que era una feina de risc ja que no sabíem què és el que hi teníem.

Des d’aquestes línies vull fer un agraïment especial a totes les persones que han hagut de 
continuar treballant, especialment al sector agrari, cuidant els camps, i als ramaders les 
granges, per poder abastir d’aliments a la població. Durant els anys ja n’hem viscut unes 
quantes de crisis, però un reconeixement al sector agrari com aquest cop no ho havia vist 
mai. Esperem que la societat ho recordi.

Ara, a poc a poc, comencem la desescalada d’aquest confinament. Serà una cosa complicada 
ja que tothom té l’ansietat de que tot torni a ser com abans el més aviat possible. Això serà 
complex, hem de prendre totes les precaucions possibles i ser molt responsables.

Des d’aquí vull fer un reconeixement especial per les famílies del nostre municipi que han 
perdut familiars degut al Covid 19 i encoratjar-los a seguir lluitant i tirar endavant i penseu 
que per tot el que necessiteu ens teniu a tots els membres del Consistori i voluntariat pel que 
us faci falta.

“ENS EN SORTIREM “ Aquest és el meu desig.

Josep Maria Castella Estruch, alcalde de Torrefeta i Florejacs
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