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imatge d’assumpció aubets

EDITORIAL
Ja ha acabat l’estiu, hem celebrat totes les festes majors i hem fet força vida
al carrer. La festa del municipi celebrada a Bellveí ha estat un nou èxit de
participació i ha sigut, també, un retrobament i una nova ocasió per fer
agraïments. I tornem a sumar un nou 11 de setembre, la Diada Nacional
de Catalunya, amb tota la força de la reivindicació que fem com a país,
perquè encara hi ha molta feina a fer i no val a badar. Hem de seguir
mobilitzant-nos, exigint respecte pels nostres drets i les nostres llibertats:
la d’expressió, per exemple, ha quedat ben tocada i com a revista municipal
(i, per tant, altaveu de Torrefeta i Florejacs), ens toca reivindicar-la alt i fort.
No oblidem les persones empresonades injustament i les exiliades; sigui
també aquest un reconeixement a la seva tasca. En el seu record, i per
una tardor on el civisme i els valors predominin per damunt de tot, us
desitgem un bon inici de temporada escolar!

PLE A PLE
En la sessió ordinària del ple celebrada el divendres 27 de juliol a l’Ajuntament de Torrefeta, el
consistori va aprovar: el plec de clàusules administratives per contractar l’obra “Adequació de la Plaça
i mur de l’església de Sedó”; el pla de protecció civil DUPROCIM del municipi; i la moció en motiu del
28 de juny, dia per l’alliberament o l’orgull LGBTI.
En el ple ordinari celebrat a Torrefeta el 14 de setembre es va aprovar el compte general del pressupost
de l’exercici del 2017, així com la sol·licitud d’ajut a la Diputació de Lleida per arranjar diversos camins.
També es va informar de la nova edició del Concurs de Carbasses Gegants de Sedó.

GENT NOSTRA
NAIXEMENTS
- Lia Delgado Vila, 12 de setembre de 2018. Filla de Victor i Jordina, de Sedó.

DEFUNCIONS
- Miquel Àngel Llordella Torra, Sant Martí de La Morana, 10 de juliol de 2018,
a l’edat de 47 anys.
- Josep Maria Boldú Sanou, Torrefeta, 28 de juliol de 2018, a l’edat de 69 anys.
- Mercè Bonjoch Aldomà, Torrefeta, 1 d’agost de 2018, a l’edat de 81 anys.
- Salvador Bentoldra Ramon, Sedó, 7 de setembre de 2018, a l’edat de 90 anys.
- Antonia Pladevall Roca, Selvanera “Mas Nadal”, 22 de setembre de 2018, a l’edat de 91 anys.
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METEOROLOGIA

cesc puig i maria mayoral (palou)

TERCER TRIMESTRE 2018
PLUVIOMETRIA
JULIOL
AGOST
SETEMBRE

5 litres (16)
42 litres (31)
18 litres (41)
Comparació
TOTAL 3r trimestre 2018 65 litres (89)
TOTAL 3r trimestre 2017 65 litres
ACUMULAT 2018
438 litres (297)
ACUMULAT 2017
300 litres
TEMPERATURES
AGOST

JULIOL
màxima:
mínima:
mitjana de màximes:
mitjana de mínimes:
MITJANA DEL MES:

màxima:
mínima:
mitjana de màximes:
mitjana de mínimes:
MITJANA DEL MES:

37º dies 24 i 30
15º dies 19 i 20
33,0º (32,1º)
20,1º (18,2º)
26,6º (25,1º)

SETEMBRE
màxima:
32º dia 21
mínima:
11º dies 24, 25 i 30
mitjana de màximes: 28,7º (26,1º)
mitjana de mínimes: 16,9º (14,1º)
MITJANA DEL MES:
22,8º (20,1º)
Entre parèntesi els valors climàtics normals a Palou

pàgina 3

37º dies 2 i 6
13º dies 17 i 18
30,9º (31,5º)
18,8º (18,2º)
24,9º (24,8º)

NOTICIARI BREU
de la matinada. L’endemà, com és tradició, es va
En l’anterior número de la revista s’informava treure Sant Jaume en una concorreguda processó.
de l’adquisició de terreny per ampliar en el futur Cap al tard, prop de dues-centes persones van
l’Ajuntament de Torrefeta. Erròniament vam participar en el ball llarg, a qui se’ls va obsequiar
dir que el terreny era de 5’5Ha quan en realitat amb un entrepà. Imatges: Laia Argelich i Xavi Terribas
hauria d’haver dit mitja hectàrea.

Fe d’errates

Celebrada la trobada anual d’exalumnes
de Florejacs
Una quinzena d’exalumnes de l’antiga escola
de Florejacs van celebrar la trobada anual
d’estiu. El dissabte 21 de juliol van recórrer
plegades els carrers del casc històric de Cervera
i van dinar en un restaurant de la ciutat. La
sobretaula, carregada d’anècdotes d’infància,
es va interrompre en començar el ball. Amb el
compromís de retrobar-se l’any vinent, l’acte va
acabar amb una tradicional foto de família. Imatge:
Antònia Serra

Un llamp causà un lleu incendi a Sedó
El capvespre de divendres 20 de juliol va ser
mogut, meteorològicament parlant. Una
tempesta de llamps va passar per Ponent i ens va
donar un bon ensurt a Torrefeta i Florejacs. Degut
a la caiguda d’un d’ells en una instal·lació elèctrica
Trobada a Bellveí per festa major
de mitja tensió va provocar una espurna que, en
Un centenar de persones veïnes i d’origen a saltar al camp, va prendre provocant un incendi.
Bellveí es van trobar el dissabte 21 de juliol a la Afortunadament, la ràpida actuació dels bombers
plaça del poble en el sopar de festa major que voluntaris i de protecció civil de la Segarra, així
es convoca cada any. Els actes havien començat com la pluja que va començar a caure, van evitar
amb el repic de campanes i la tirada de bitlles mals majors. El tall de subministrament a la
popular, amb participació de gent la comarca. La xarxa d’enllumenat va durar de les 21h a la 1h de
música d’un DJ va tancar el sopar a altes hores la matinada i va afectar els pobles situats entre
pàgina 4

Tarroja i Concabella, Riber i Sedó entre ells.

El Casal de Sedó acull trenta-dos infants

Durant sis setmanes d’estiu ha esdevingut una
nova edició del Casal a Sedó, organitzat pel
Una trentena de persones van trobar-se el Centre Social de Sedó i Riber. Enguany, l’eix
capvespre del 26 de juliol davant l’església de d’animació es basava en el Maginet, un ésser
Sant Julià del Llor en una nova sessió de música que cada infant s’imagina diferent i que s’havia
a la fresca. Héctor Beberide, acordió diatònic, i quedat tancat dins les pel·lícules. Cada setmana
Núria Garcia, violí, van presentar un repertori ha estat un gènere diferent: s’ha lligat el holi
de música tradicional i d’autor en un entorn amb la comèdia; una excursió amb el gènere
diferent. Tal i com va explicar la regidora de de l’aventura; la visita al museu de Guissona
cultura de l’ajuntament de Torrefeta i Florejacs, amb les pel·lícules històriques... Malgrat que la
Laia Argelich Esteve, l’estiu passat va començar majoria son força petits, majoritàriament entre
un cicle de música a l’aire lliure per donar a els 4 i els 7 anys, han comprès el ﬁl argumental i
conèixer músics del territori al veïnatge del han participat activament en totes les propostes.
municipi. L’acte va acabar amb un petit refrigeri. Enguany també s’ha recuperat l’acampada al
poliesportiu. Amb més participació d’infants no
Informació i imatge: Laia Argelich Esteve
només del municipi sinó de tota la comarca, i
amb les inscripcions tancades per la creixent
demanda d’aquest servei, el casal va acabar les
activitats el divendres 3 d’agost. Informa: Casal d’Estiu

Música a la fresca a Sant Julià del Llor

de Sedó

pàgina 5

LLEGENDA ÀURIA

beat giliet de voràgine (florejacs)

SANT ÀNGEL CUSTODI, EL GUARDA PERSONAL
En un altre dels altarets de l’ermita de Santesmasses trobem
l’efígie d’una persona, de gènere indeﬁnit, vestida amb llarga túnica
rosada ﬁns a terra, que mentre amb la mà dreta assenyala el cel,
amb l’esquerra estira els plecs del seu vestit per donar recer a un
infant que, també vestit amb túnica, plega ambdues mans sobre
el pit en posat indefens. Dues grans ales ens identiﬁquen el (o la)
protagonista com un (o una) àngel o àngela i l’aurèola que envolta
el cap ens diu que estem davant d’un (o una) sant o santa, per tant,
sembla clar que en aquest altar es venera a Sant Àngel Custodi,
altrament dit Àngel de la Guarda.
La pretesa ambigüitat de la ﬁgura és coherent amb la doctrina
cristiana que aﬁrma que els àngels són ésser asexuats. El fet que
no procreïn porta a considerar que no hi ha motiu per al gènere,
almenys no en el sentit de les distincions entre el gènere humà.
La veneració als àngels de la guarda parteix de l’Antic Testament,
on Yahvé aﬁrma que enviarà un àngel davant de cadascú perquè el
protegeixi en el camí, tot i que no fou ﬁns els segles IV i V quan es van
descriure en el primer tractat d’angeologia. A la península ibèrica,
el culte als àngels es va estendre al segle V, centrat en la festivitat
de Sant Miquel Arcàngel, tot i que no fou ﬁns al segle XVI quan el
Papa Lleó X va ﬁxar la doctrina de l’existència d’un àngel personal
i, al segle XVII, se’n va universalitzar la devoció dins l’Església. Sant
Albert Magne, Sant Tomàs d’Aquino i Sant Pere Damià havien escrit
al segle XIII que aquests àngels no deixen abandonada la persona,
per molt que aquesta pequi, sinó que s’esmercen per portar-la al penediment i la reconciliació. Per
la seva banda, Sant Honori li atribuïa també el paper d’espieta, encarregat de passar comptes dels
actes de la persona davant de Déu.
A les nostres contrades, el veiem vetllant en portals de ciutats, protegint també els seus carrers de
l’entrada dels mals. El portal de l’Àngel de Guissona n’és un exemple, com ho era el de Barcelona,
del qual només es conserva el nom del carrer i una escultura a la façana del Banc d’Espanya, o el de
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l’antic barri d’Hostafrancs o el poble de Reixac (que li dediquen les parròquies). “L’Angel Custodi só de
Barcelona y la guardo per ordre de l’Altíssim”, diu Mossèn Cinto que l’Àngel li digué a Sant Vicent Ferrer
quan se li va aparèixer a l’entrada de la Ciutat Comtal.
Diuen que un dels grans devots de l’Àngel de la Guarda fou el fundador de l’Opus, San Josemaría
Escrivà, que demanava la seva empara per arreglar els rellotges espatllats (poc després va arribar
Uri Geller) i per despertar-se amb puntualitat. I el mateix Papa Francesc ha expressat en diverses
ocasions que la creença en l’àngel no és pas cap superstició i que convé mostrar-se dòcil als seus
consells.
La festivitat del Sant Àngel Custodi se celebra el dia 2 d’octubre, per la qual cosa molts catalans i
catalanes podem pensar que si hagués arribat un dia abans ens hagués estalviat algunes garrotades,
però cap pare de l’Església ha demostrat que ens faci immunes a puntades i porres. Per si de cas,
però, quan tota ajuda és poca, no és sobrer recitar els versos del goig mallorquí que li canten: “Per
amparo de cad’un; / Y tot infern té postrad,/ Perque es gran el poder seu. / Tan blanc y pur com la neu /
L’Altissim vos ha cread: / Guardaume de tot pecad, / Vos qui sou custodi meu.”

RECOMANACIÓ DE LECTURA

roser nadal freixes (la morana)

LA INSÓLITA PASION DEL VENDEDOR DE LENCERIA d’Asako Hiruta, 2016
Satsuko Kunieda tiene treinta y dos años, trabaja en una agencia de publicidad y lleva demasiado
tiempo sin novio. Un día, saliendo de casa con prisas para ir al trabajo, se da cuenta de que no
lleva sujetador, así que, para no aparentar falta de seriedad, entra en una
tienda de lencería. El dependiente es un chico que, mientras la atiende,
le va dando consejos como si fueran amigos de toda la vida. El descaro
de Yō Isaji, que así se llama el misterioso vendedor de lencería, la atrae
y repele a partes iguales. Pero Satsuko no tardará en volver a la tienda y
descubrir que Yō tiene un don. A partir de entonces, Satsuko comienza
a reﬂexionar sobre sí misma y el lugar al que la ha conducido su vida,
al tiempo que recomendará la corsetería donde trabaja Yō a todas sus
amigas y conocidas (incluidas una actriz madura caída en desgracia y un
selecto grupo de ejecutivos travestis), hasta que la tienda se convierte
en un santuario donde las peregrinas serán atendidas por el perfecto
consejero, un hombre que parece conocer los arcanos del alma femenina.
Aquesta lectura només la trobareu en castellà.
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NOTICIARI BREU
Trobada per Santa Anna a Riber

El secretari Isidre Gavín visita la millora
Com és tradicional, entorn al 26 de juliol Riber de diversos accessos a l’L310 i L-313 a
celebra la festa major en honor a la seva patrona, Torrefeta i Florejacs
Santa Anna, les relíquies de la qual es veneren
en la missa major. El cap de setmana del 28 de
juliol va congregar al veïnatge del poble en el
sopar popular, que va acabar amb ball a la fresca.
L’endemà, i després de missa, el vermut popular
tancava els actes de celebració de la festa major.
Imatge: Josep Maria Roqué

Acompanyats també del Sub-director General
de Programació i Execució, David Prat, el regidor
de l’ajuntament, Josep Maria Castella, i el
representant d’alcaldia de Gra, Josep Bosch.
El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre
Gavín, va visitar, juntament amb l’alcaldessa de
Torrefeta i Florejacs, Núria Magrans, la rotonda
construïda a l’L310 en l’accés al nucli de Gra,
en el marc de les obres que va dur a terme el
Departament de Territori i Sostenibilitat per a
millorar diversos accessos en aquest municipi.
Els treballs van comportar l’ordenació dels
accessos de l’L-310 als nuclis de Gra, Sant Martí
de la Morana i la Morana i de l’L-313, a Palou, a
Torrefeta i a Florejacs, així com als de la Figuerosa
i Riudovelles, al terme de Tàrrega. En aquest
municipi, paral·lelament, també s’ha actuat a la
C-14, en l’accés a Altet.
Aquestes obres, que van comptar amb una
inversió total de 2,8 MEUR, suposen una millora
de l’accessibilitat i la seguretat viària. En concret,
les obres dutes a terme al terme de Torrefeta i
Florejacs van consistir en:
• Accés a Gra: Construcció d’una rotonda de
40 metres de diàmetre que també permet
ordenar els accessos a diversos camins.
• Accés a Sant Martí de la Morana: Creació d’un
tercer carril central per a facilitar els girs a
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l’esquerra.
• Accés a la Morana: En aquesta intersecció,
construcció d’un tercer carril per als girs a
l’esquerra.
• Accés a Palou: es va actuar en dues
interseccions, separades per uns 500 metres,
que corresponen als accessos est i oest del
poble. En el primer cas, es van formar els
carrils de canvi de velocitat per als girs
a la dreta i una illeta per a canalitzar els
moviments; en el segon, a més de carrils de
canvi de velocitat, es van crear carrils centrals
d’espera per als girs a l’esquerra
Els treballs es van completar amb la senyalització
horitzontal i vertical, l’abalisament o les barreres
de seguretat, així com mesures d’integració
com el tractament de camins en desús, l’estesa La segona FarmRace clou la festa major
de terra vegetal i la hidrosembra. Informació: Oﬁcina de Sedó
de Comunicació i Premsa-Departament de Territori i Sostenibilitat .
Sedó va acollir els actes de festa major entre l’11
Imatge: Joan Sala Montalà
i el 15 d’agost. La plaça va tornar a quedar petita
en l’activitat més multitudinària, la nit de rock,
que un any més va acollir el jovent de la comarca
ﬁns altes hores de la matinada. Sopars i música a
la fresca, el concurs de dolços, torneigs esportius
i la festa de l’escuma van ser altres de les moltes
activitats que es van dur a terme al poble. La
segona FarmRace és el darrer dels actes i clou la
festa major 2018. Imatge: Comissió de festes de Sedó

Aprovat l’entorn de protecció del Castell
de Les Sitges
L’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs va rebre la
notiﬁcació de l’acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 24 de juliol de 2018 pel qual es
delimita l’entorn de protecció del Castell de Les
Sitges.
La justiﬁcació protegeix l’entorn amb l’objectiu de
preservar l’harmonia del castell amb el paisatge,
i inclou aquelles parcel·les que donen front en
algun dels seus costats a la ﬁnca del monument,
així com les adjacents i que tenen una relació
visual directe amb el monument.
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APUNTS D’HISTÒRIA

jordi oliva i llorens (sedó)

EL COST HUMÀ DE LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA: UN PROJECTE VIU I DE PAÍS
El projecte del cost humà de la Guerra Civil a Catalunya va associat indiscutiblement a la trajectòria del Centre
d’Història Contemporània de Catalunya (CHCC) des de la seva creació per part del govern de la Generalitat ara
fa més de 30 anys. Fer balanç de les pèrdues humanes d’aquell conﬂicte, conèixer-ne el nom i les circumstàncies
de la seva mort i/o desaparició com a conseqüència directa o indirecta de la Guerra Civil es troba en l’arrel i és
objectiu alhora del projecte tant a nivell historiogràﬁc com memorialístic. Hem d’associar el projecte, a més
a més, a una idea total de país, i de país normal, tal com que defensava qui fou primer director, l’historiador
Josep Benet.
A nivell historiogràﬁc, és evident que ﬁns que no coneguem el còmput exacte amb nom i cognoms, de totes i
cadascuna de les morts com a conseqüència de la Guerra Civil, no podrem saber amb exactitud la repercussió
que tingué sobre la població catalana de postguerra, i òbviament en relació al difícil redreçament. Ens movem
per un coneixement total i cert de totes les víctimes mortals de la guerra i la postguerra. La recerca té també,
i òbviament, un interès memorialístic. Deia Josep Benet que la millor manera de fer memòria és treballar en la
recerca històrica. D’aquesta manera, que cada poble, ciutat, i/o comarca, pugui disposar de la relació nominal
dels seus morts i desapareguts, és repte de la recerca, deure cívic, i un exercici de responsabilitat amb el país
i amb la pròpia història.
Vers el 1985, coincidint en el temps amb la creació del CHCC, entre altres projectes hom decidí impulsar
l’àmbit de recerca dels combatents d’un i altre bàndol morts en acció de guerra i de la població civil víctima
d’accidents derivats de la guerra, que fossin complementaris d’estudis anteriors centrats els deportats de la
nació catalana als camps nazis, en les dues repressions, i les víctimes de bombardeigs, obra de Montserrat
Roig, Josep M. Solé i Sabaté i Joan Villarroya. Es feu sobre la base de sustentar la investigació en unes fonts
documentals no sempre en les millors condicions tant d’accés com d’estat, amb preferència per les fonts
registrals de jutjats i les municipals, com la correspondència d’entrada i sortida o els expedients de lleves, i
amb un gran pes del testimoniatge oral. Paral·lelament s’impulsaren publicacions a nivell local i comarcal que
posaven èmfasi en les relacions nominals de morts i desapareguts, i en l’anàlisi estadístic i comparatiu dels
resultats.
Després d’uns anys d’inacció, el projecte del cost humà tornà al CHCC coincidint amb un desvetllament de l’interès
pel tema que s’acompanyà d’un cert rebombori mediàtic. En aquesta fase, que coincidí més o menys temporalment
vers el 2005, ens proposàvem continuar el projecte des d’una actualització en clau qualitativa. Ens proposàvem
acabar aquells municipis i comarques pendents d’elaboració amb especial atenció per la ciutat de Barcelona i iniciar
un camí de noves revisions comarcals. Al costat d’això, decidíem també abastar tots els àmbits del cost humà
fos quina fos la causa de la mort, la procedència i/o condició; contemplàvem també ampliar la informació que
teníem sobre cada víctima, així com incorporar les víctimes foranes, militars i/o refugiats/ades de guerra, i també
ampliar l’àmbit de recerca
a fons i arxius forans,
amb especial interès pels
militars, sense oblidar la
informació que aportava
la nova historiograﬁa
en
monograﬁes,
publicacions periòdiques i
electròniques. Finalment,
la creació d’una aplicació
banc de dades en línia
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permeté sistematitzar, millorar el tractament i la gestió de la informació, i facilitar-ne la consulta pública.
A nivell de resultats, actualment tenim més de 56.000 noms de morts i desapareguts incorporats al banc de
dades, bona part dels quals són consultables on-line (http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/cost-humade-la-guerra-civil/). La previsió és de poder incorporar entre 20.000 o 25.000 noms més en els propers anys
ﬁns a completar tot el que tenim investigat o en curs d’investigació.
Estem davant d’un projecte summament complex pels anys passats, per abast espaial i temporal del projecte,
pel gruix d’informació de cada víctima, i també per la diﬁcultat, encara, d’accés a les fonts. A tot això, cal
afegir-hi que el treball sempre tindrà un punt d’imperfecció raonable, la imperfecció resultant d’unes fonts
primàries que, moltes vegades confonen o ﬁns i tot enganyen.

INFORMACIÓ
La infància, un dels objectius d’actuació dels serveis socials a la Segarra
En el marc del darrer Consell d’Alcaldies que es va realitzar al Consell Comarcal de la Segarra el passat
mes de juliol, l’àrea de serveis socials va presentar la memòria d’actuacions del 2017. Maite Lecha,
coordinadora de l’àrea, va explicar els principals reptes als quals s’ha fet front des d’aquesta àrea.
Al llarg de l’any, 3.963 persones han estat ateses pel serveis socials bàsics on s’ha prioritzat combatre
l’estancament de les situacions de pobresa i vulnerabilitat de persones i famílies: algunes d’elles, tot
i tenir treball i/o ingressos, no poden fer front a totes les despeses familiars.
Es destaca l’increment de les necessitats relacionades amb l’envelliment per la pèrdua d’autonomia
i augment de les mesures
d’acompanyament i suport
dirigides tan a les persones
grans com als seus cuidadors.
El Programa d’Atenció a la
Dependència ha valorat 266
persones durant l’any 2017,
amb grans esforços dedicats a
l’atenció de les persones grans
i als col·lectius més desfavorits.
Des del Consell Comarcal es
destaca també la funció cada
cop més creixent de l’Administració com a responsable última del benestar dels infants i adolescents.
La realitat social de la comarca de la Segarra, partint de dades objectives extretes de l’Observatori
Social, destaca un gran nombre d’infants i adolescents en situacions de risc i la necessitat d’ajuda
dels progenitors o adults de referència per donar resposta adequada a les seves necessitats. Durant
el 2017 s’ha constatat uns 170 infants i adolescents en situació de risc que tenen a veure amb
diﬁcultats de les relacions familiars i croniﬁcació de situacions de vulnerabilitat social i econòmica
dels progenitors. Altrament s’han realitzat les següents atencions: 183 infants de 0 a 6 anys pel
CDIAP, 64 infants atesos per l’EAIA, i 88 infants /joves atesos pel Servei d’Intervenció Socioeducativa
Itinerant-Atenció diürna diària.
La memòria es va presentar a totes les alcaldies de la Segarra, on la consellera comarcal de serveis
socials i alhora alcaldessa de Torrefeta i Florejacs, Núria Magrans, va oferir-se als ajuntaments a
explicar amb més detall les dades concretes dels municipis interessats. Informa: Consell Comarcal de la Segarra.
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NOTICIARI BREU
La Morana s’engalana per festa major
Els actes de festa major a la Morana van començar,
com és habitual, amb l’engalanament del poble
per part de tot el veïnatge. Diverses activitats per
a tots els públics van esdevenir als carrers del
poble: tirada de bitlles, cucanyes, reconeixement
a les persones més ancianes, sopars i música a
la fresca van omplir el cap de setmana de l’11 al
13 d’agost. La pluja va estar a punt d’esguerrar
el ball llarg, que contra tot pronòstic es va
poder celebrar al centre de la plaça la nit de
diumenge. El campionat de botifarra i una
projecció d’imatges de la pròpia festa va cloure
les activitats de celebració d’aquesta nova edició
de la festa major d’aquest nucli de Torrefeta i
Florejacs. Imatge: Comissió de festes de La Morana

Campionat de futbolí a la festa major del
Llor

La plaça de Florejacs omple per festa
major

El repic de campanes inaugurava els actes de la
festa major del Llor celebrada el diumenge 26
d’agost. Després de la missa major va esdevenir
el campionat de futbolí, amb Abby i Asier com
a guanyadors absoluts. Un concorregut vermut
popular va concentrar el veïnatge al local social, i
per la tarda, aproﬁtant el bon temps, va esdevenir
la festa de l’escuma i la xocolatada. A la mitja part
del ball de nit, l’organització va repartir prop de
dos-cents entrepans a les persones assistents a la
darrera de les festes majors d’estiu de Torrefeta
i Florejacs.

Florejacs va celebrar els actes en honor a la seua
patrona, la Mare de Déu de l’Assumpció, durant
els dies 14 i 15 d’agost. El sopar de germanor
va acollir més de dues-centes persones, que
van ballar ﬁns ben entrada la nit. La festa havia
començat amb una guerra d’aigua infantil, i
va acabar amb la tradicional tirada de bitlles
i el partit de futbolí humà. El vermut popular
després de la missa major va comptar amb més
de seixanta persones, consolidant-se com un dels
actes més esperats de la festa. Imatge d’Òscar Arrufat
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Acte en commemoració de l’1 d’octubre
a Torrefeta
Una vintena de persones van respondre a la crida
per commemorar els fets del primer d’octubre
de 2017 durant la celebració del referèndum de
Catalunya. Davant l’Ajuntament de Torrefeta es
va llegir a vàries veus el manifest reivindicatiu;
també es van revisar imatges d’aquella jornada
i es van compartir anècdotes dels dies previs i
del dia en qüestió. Al seu torn, es van recollir els
anhels, pensaments i records que publiquem en
aquesta mateixa edició de la revista.

AGRAÏMENT
Els ajuntaments de Guissona i de Torrefeta i Florejacs donem les gràcies a totes les persones que van
participar, d’una manera o una altra, en el rescat del nostre veí Narcís Cisquella Balasch. Desaparegut
el dimarts 18 de setembre mentre buscava bolets amb un amic, va aparèixer en bastant bon estat de
salut el dissabte 22 després d’estar cinc dies perdut
pel terme municipal de Fígols i Alinyà. Gràcies al
dispositiu de rescat de Bombers, Mossos, Agents
Forestals, bombers voluntaris i ADF. I gràcies a
l’ADF299, i a tot el voluntariat, que juntament
amb els dos consistoris van coordinar una xarxa
de persones de la Segarra i la demarcació, i van
posar-se a les ordres del cap de l’operatiu per donar
suport in situ en la recerca. A totes les persones
que han ajudat amb generositat, recolzant família
i amistats, us donem les gràcies més sinceres.
Xavier Casoliva Pla, alcalde de Guissona i president del Consell
Comarcal de la Segarra
Núria Magrans Anglés, alcaldessa de Torrefeta i Florejacs
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FEM MUNICIPI
TORREFETA I FLOREJACS HOMENATJA EL CLUB DE BITLLES PALOU
La festa del municipi de Torrefeta i Florejacs es va celebrar
el primer de setembre a Bellveí, un cop acabades totes les
nostres festes majors, i es fa de manera rotativa per poder arribar a tots els pobles del municipi. La trobada serveix també per fer un reconeixement a alguna persona o
entitat remarcable del municipi. Així doncs, ﬁns ara hem
fet un agraïment a les persones electes des del 79 i ﬁns a
l’actualitat, i als membres de la revista La Veu de Torrefeta i Florejacs. Enguany, i aproﬁtant dues efemèrides que
es troben molt a prop en el temps, ha estat el torn d’una
entitat esportiva: el Club de Bitlles Palou.
I dèiem dues efemèrides, perquè els bitllaires tenen com
a seu l’estudi de Palou, que enguany fa 100 anys d’existència. L’estudi, l’antiga escola del poble... Les escoles rurals,
que tanta feina han fet al territori i tan poc valorades que
les tenim! La vida, però, en moltes d’elles ha continuat tot
i que de manera diferent: majoritàriament son, si més no a Torrefeta i Florejacs, els locals socials dels pobles.
Fins i tot, a Torrefeta hi tenim l’Ajuntament!
La segona efemèride se celebra el proper any 2019, i son els 25 anys del Club de Bitlles Palou. Hem volgut celebrar aquests dos aniversaris de Palou de forma conjunta. Us expliquem una mica de la història del club recollida
pel nostre cronista municipal, en Plàcid; gràcies als seus apunts i a les seves imatges n’hem pogut extreure una
mica de la trajectòria de les bitlles Palou. Plàcid, una vegada més, et donem les gràcies per treballar pel municipi
de manera altruista, va dir l’alcaldessa Núria Magrans, mentre donava pas la regidora Laia Argelich qui va citar
textualment la introducció dels apunts d’en Joan-Plàcid Sala.
“El maig de 1994, el jovent de Palou va organitzar, com un acte més de la festa major, una tirada de bitlles, i tant
fou l’èxit que es van entusiasmar i, juntament amb altres de més grans, van decidir formar un equip federat
i inscriure’s als campionats de Catalunya. Es va mig adequar un camp de joc, al pati de l’antiga escola, es van
donar d’alta com a club a la Federació Catalana de Bitlles, van anomenar president en Manel Puig Mayoral i,
com no, van adquirir les eines de treball, bitlles i bitllots... Així va començar tot”.
El primer equip el composaven persones majoritàriament de Palou, tot i que també n’hi havia de Sedó, Torà i
Sant Guim de la Plana. Amb els anys, però, gent de tota la
comarca, o que hi tenien vinculació, també s’hi van anar
apuntant. En els seus inicis, el camp de joc era el propi
pati de l’escola, que estava en un estat francament rudimentari. El primer partit oﬁcial es va jugar a Cabanabona
el dia 16 d’octubre de 1994. El primer jugat a Palou va ser
una setmana després contra el Cubells. I el primer partit guanyat pel Palou va arribar el 12 de febrer de 1995,
contra el Cubells, precisament. En aquells temps, cada
jugador feia només 8 tirades.
L’any 1996 es va anomenar nou president a Vicenç Escolà, qui substituí Manel Puig. Era l’any en que es construipàgina 14

ria la paret perimetral del camp amb pedra vista i s’hi
col·locà una tanca de reixat, i arena de sauló al terra.
El camp ha anat millorant, majoritàriament gràcies a
jornades de jova, que han fet que el recinte esportiu tingués una taula, seients de pedra, una barbacoa, ﬁns arribar a tenir una bona estufa i la zona de jugadors coberta,
enveja de tota la lliga de Lleida.
El Club ha estat convidat a participar en diverses trobades més enllà del territori, inclús van anar a Santander
a un congrés nacional de bitlles! Amb el pas dels anys
han anat guanyant campionats, mostra dels quals son
els nombrosos trofeus que es poden veure a l’estudi de Palou o a la vitrina de recepció de l’Ajuntament. La festa
del municipi va fer un reconeixement als membres actuals del Club així com a la resta de jugadors que hi han
participat durant aquests 25 anys. Com va dir la regidora, com a equip esportiu de Torrefeta i Florejacs son un orgull
per a nosaltres. Per això els donem les gràcies públicament i els fem entrega d’una placa commemorativa perquè, aproﬁtant que l’estudi de Palou fa enguany 100 anys, la puguin penjar a la seva seu en record de la tasca que ja fa 25 anys estan
duent a terme. La placa va ésser recollida per
l’actual president, Ramon Casoliva, Pere Muixí
i Joan-Plàcid Sala en representació de tots els
jugadors.
La tarda havia començat amb una tirada de
bitlles popular que va tenir com a guanyadors
a Alfonso Cucurull, Pere Muixí i Anton Guasch
en el grup d’adults, i Roger Ribera, Xènia Puig i
Nacho Villena Muixí, en el d’infants.
Durant la festa també es va inaugurar l’exposició IMATGES AMB TRACTE, un recull de fotograﬁes que capten moments de bon tracte cap
a la gent gran i que dins el programa Tracta’m
bé del Consell Comarcal serveix per explicar
les polítiques de cura, atenció i foment de l’autonomia que es desenvolupen des de serveis
socials a la Segarra. A l’acte de presentació hi
van assistir una vintena de persones.
El sopar de germanor va congregar 170 persones a la plaça de l’església de Bellveí, que van poder gaudir del
concert de blues i rock del grup Dr. Riceﬁeld i Lo Blues del
Delta, un quartet que va aconseguir fer ballar l’auditori.
El disseny del cartell va anar un cop més a càrrec de Marina Jové, qui de forma altruista ha preparat any rere any la
imatge d’aquesta festa.
L’alcaldessa va agraïr al seu equip la dedicació i l’acompanyament en la preparació d’aquest esdeveniment, així com
la feina de totes les persones que de manera voluntària van
participar en el muntatge i desmuntatge de la festa. A totes
i cadascuna d’elles, MOLTES GRÀCIES!!! Imatges: Marta Argelich,
Juanjo Coloma, Núria Magrans, Club de Bitlles Palou
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
TORREFETA I FLOREJACS A BARCELONA
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ARRELS DE POBLE
EL POLL I LA PUÇA

-Avanceu les bodes,

El poll i la puça

carn jo ja en duré.

es volen casar.

-De carn ja en tenim.

-Com ens casarem,

Músic, sí n’hi haurà?-

si no tenim pa?

Ja en contesta el grill,

Respon la formiga,

que és molt sonador:

des del formiguer:

- Avanceu les bodes,

-Avanceu les bodes,

ja sonaré jo.

pa jo ja en duré.

-Sonador ja en tenim.

-De pa ja en tenim.

-Ballador, sí n´hi haurà?

Vi, com ho farem?-

Respon el gripau,

Respon el mosquit

que és home lleuger:

de dintre el celler.

-Avanceu les bodes,

-Avanceu les bodes,

que jo ballaré.

vi jo ja en duré.

-Ballador ja en tenim.

-De vi ja en tenim.

Balladora,sí n’hi haurà?-

Carn, com ho farem?-

Respon la rateta des del graner;

Respon la guineu

-Lligueu-me bé els gats,

des del galliner:

que jo ballaré.
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BESTIOLES

RACÓ POÈTIC

jordi roca (torrefeta)

MUNTANYES DE GALÍCIA
El Caurel terra celta,
plena de màgia i verdor,
aigua que neix i brolla
amb abundor.
Muntanya preciosa
ets plena de ﬂors,
mirant-te gaudeixo
m’amares el cor.
Meigues amagueu-vos
i no sortiu del bosc,
tanco els ulls i us veig
en alguns llocs.
Arbres centenaris
cuideu de l’entorn,
que sense vosaltres
el Caurel no trindria
aquests colors.
Ma. Claustre T.B

pàgina 19

ELS NOSTRES ESPORTS
CLUB DE BITLLES PALOU
A punt de començar la nova temporada 2018 -2019, us fem un recordatori de la classiﬁcació del grup
B on vàrem assolir un magníﬁc lloc, el de subcampions, i la classiﬁcació dels jugadors i el nombre de
partits de la temporada anterior.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CLASSIFICACIÓ JUGADORS

CLASSIFICACIÓ GRUP B
Tàrrega
46 punts
Palou
36 punts
Malgrat
36 punts
Cervera
34 punts
Ponts
30 punts
Vergós
30 punts
Sió Agramunt
24 punts
Solsona
20 punts
Plans de Sió
20 punts
Cabanabona
14 punts
Tordera
10 punts
Gàrzola
6 punts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NOM

MITJANA

Pere Muixí
Santi Mayoral
Joan Sabartés
Joan-Plàcid Sala
Martí Vilana
Ramon Casoliva
Antón Guasch
Ramon Llobera
Josep Mas
Àlex Largo
Narcís Cisquella
Francesc Solà

74’32
73’54
71’82
71’65
70’58
69’65
68’77
68’76
68’00
65’64
65’44
-

PARTITS
JUGATS
22
24
17
20
19
17
13
17
9
11
18
1

La pasada temporada també es va disputar la
Primera Tirada Individual de Bitlles de Lleida entre
els millors jugadors i jugadores amb més bona puntuació a la lliga. Del Palou se’n van classiﬁcar
quatre per aquesta tirada celebrada a Ponts: Pere Muixí, Santi Mayoral, Joan Sabartés i Joan-Plàcid
Sala. El guanyador masculí fou Joaquim Carulla del Bellavista de Miralcamp i la femenina Gemma
Xuriguera del Ponts. Informa: Joan-Plàcid Sala
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TRIAL
Francesc Recio aquest any ha tornat a fer el campionat d’Espanya. Com ja sabeu, va deixar aquest
campionat l’any 2016, on va ser dotze vegades campió en categoria TR3, per poder entrenar a Carla
Caballé, en un tàndem gairebé perfecte d’entrenador i alumna i que va fer que pogués assolir el tercer
lloc del WOMEN’S TRIAL 2 WORLD, el mundial de fèmines.
El 2018 Carla Caballé aspirava a arribar a campiona del món en la seva categoria però només va poder
participar en la primera prova del campionat d’Espanya a la Nuncía (Alacant). Després d’aquesta
prova, en un trial regional va patir una molt greu lesió de lligaments i menisc del genoll que farà que
estigui uns vuit mesos en recuperació.
L’equip MONTESA TALENTS SCHOOL- LIMIT MOTOS, al qual pertanyen la Carla i en Francesc, li han
demanat que participi al campionat d’Espanya i el de Catalunya on ja hi participava. Informa: Rosa Ma.
Berdegué

11/02/2018
15/04/2018
06/05/2018
30/06/2018
01/07/2018

La Nuncía (Alacant)
no participa
Sigüenza (Guadalajara) 2n classiﬁcat
Sarrià de Ter (Girona)
1r classiﬁcat
Pobladura (León)
1r classiﬁcat
Pobladura (León)
1r classiﬁcat
A falta de tres proves per acabar el campionat la
classiﬁcació general està de la següent manera:
1r David Millan
91 punts
2n Francesc Recio 77 punts
3r Ignacio Martin 54 punts
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COMMEMORACIÓ DE L’1 D’OCTUBRE
- Al cap d’un any, uns records que perduraran per sempre, una il·lusió continguda i en defensa d’uns
ideals nobles i sincers. I aquells moments que ens van dir, ve la Guàrdia Civil!, tots al mig de la
carretera, el temor que podíem ésser estomacats... però fora la covardia! Passi el que passi hem de
ser ﬁdels als nostres sentiments ﬁns al ﬁnal.
- Els vostres cops ens han fet més forts!
- No deixem perdre el sentit comú davant l’autoritat de
torn que crida el que has de fer!
No deixem el coratge, l’empenta i la rebel·lia quan
t’assenyalin dient que no fas el que toca, perquè moltes
vegades el que toca no és justícia.
I, sobretot, mira dins teu, que és on rau l’arrel de tot
conﬂicte, amb nosaltres mateixos i amb el món.
Només cultivant la pau interior el món assolirà la pau.
- Recordo la il·lusió, l’esperança, el treball en xarxa... però
també la por quan van començar els cops. Ni oblit ni
perdó!
- Per a mi va ser un dia que no podré oblidar mai; vaig
treballar molt temps i ﬁcar-hi el meu granet de sorra per
poder fer el referèndum.
Vaig tenir una alegria molt gran quan a l’arribar a Torrefeta hi havia tanta gent amb cara de felicitat i
alegria per poder votar. L’arribada de l’urna també va ser un moment molt emocionant. Al cap d’una
estona van començar a arribar les primeres notícies de les barbaritats que estaven passant a diversos
col·legis electorals pels anomenats PIOLINS!! destrossant tot el que trobaven, tanques, gent, col·legis
electorals que eren escoles. Vaig sentir una impotència molt gran de poder-nos defensar d’aquesta
colla de malvats, ignorants i per mi, gent malalta apallissant el poble. Però per nosaltres, la consigna
era clara: no entraríem a barallar-nos amb aquests indesitjables, defensaríem els nostres punts de
votació amb les mans enlaire.
A mesura que arribaven les notícies que s’anaven estenent per tot el territori, els ditxosos PIOLINS
i mala gent, quan van arribar a les Pallargues i vam començar a pensar com protegir l’urna, vaig
experimentar una sensació de ràbia, por i impotència, no per mi sol, sinó per tota la gent que
intentarien protegir el nostre col·legi electoral.
Per la meva part, no oblidaré mai aquell dia i tampoc els perdonaré.
Continuaré, i continuo, treballant per ser lliures i poder marxar de les urpes d’aquesta mala gent.
Salut i República!
- La meva familiada (fem una sortida anual a una casa rural) l’any passat la vam fer a Fornells de la
Selva. La nostra intenció era votar quan tornéssim a casa.
A la vigília, desanimats per com anaven les coses, ens en vam anar a dormir. L’endemà, d’hora (la
canalla es desperta a les 6 o 7) i posar la tele, ja parlaven que serviria el “cens universal” i ens vam
tornar a animar. Quan van tornar els que havien anar a comprar el diari i la coca d’esmorzar, ens
van explicar que a Fornells el carrer de l’ajuntament, per ambdues bandes en taules i cadires de
gent que esmorzava, hi havia una gran cua per votar. Sense perdre punt, tots cap allí a fer cua! La
canalla jugava en una plaça del costat on feien activitats per a tots ells. Al cap d’una estona, passà
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una senyora que em va dir que anés amb ella. Em va fer passar per una porta lateral de l’ajuntament
i vaig poder votar malgrat la gran cua que hi havia (alguna vegada serveix el ser vell). Hi havia tanta
cua que no va poder votar ningú més de la família. Aleshores marxarem a dinar.
Quan recollíem per tornar a casa, els primers que van sortir telefonaren que la gent estava votant.
A corre-cuita uns quants més van votar. Però els últims, els que tancaven la casa, ja no hi van ser a
temps. Deien que venien els que havien estat a Sant Julià de Ramis, poble del costat, i la gent havia
fet una barricada amb les taules i cadires, protegint l’entrada de l’Ajuntament (al ﬁnal no va venir
ningú). Els últims van votar quan tornaven, a Sant Ramon. I els que van venir aquí a Torrefeta ho van
poder fer a Tarroja.
Una història, però amb la satisfacció de que tots vam votar. mercè esteve (sant martí de la morana)

PROBLEMA D’ESCACS

vicenç prat baqué (sedó)

En aquesta posició de la defensa Petrov, a la qual s’arriba després de
les jugades 1 e4 e5 2 Cf3 Cf6 3 Cxe5, les negres no solen capturar el
peó d’e4 immediatament, sinó que s’esperen a fer-ho després de 3
...d6 4 Cf3. Quina és la diferència entre prendre el peó d’e4 abans o
després d’expulsar el cavall blanc d’e5?

SOPA DE LLETRES

torcuato jiménez de arsúa lópez de medrano

En aquesta sopa de lletres heu de trobar 14 paraules. Les deﬁnicions us indiquen entre parèntesis el
nombre de lletres de cada paraula.
- Gat escaldat, amb aigua tèbia (10, 4 paraules)
- Excusatio non petita accusatio (9)
J W L S U J E S U C R I S T P - Després de quaranta anys encara no sabem per
U G N I N O N X V E A A F Z X a què serveix (5)
H R B J R V R P A C T W P G S - Guanyà el Tour, el Giro i la Vuelta quatre anys
L D E S I Q O P V S Y Q O D I seguits (5)
Que sigui suprem no vol dir que sigui excel·lent
E R I T U N L J E T M K F Z C -(8)
N S X X S H A F P T B Q C T E - Gairebé és impossible caure més baix (10)
G M A J W A I R U Z N I O L S - Principal propietat de la tetrametasulfabutimilina
L T O Q A N M Z R J R E B L I (3)
per 155, si vols, però donarà zero (4)
A D X C A G O G S E H F A Z N -- Multiplica’l
A la creu (9)
N R U M Y R U P S E T D M J W - Sota la creu (6)
U I X L E V B I N E X B V P G - Títol que et pot convertir en un mestre de la
B H M Z X S K D L O N T U J A mentida i de l’engany (6). Tres! (3)
es fan dir ciutadans, però són els mateixos
I O C N A R F E Z A F A A S C -deAra
sempre (6)
R P V B J S U Q L D R X T F W - Encara que digui que és de la Segarra, no és de
T G D R U V T Z Q K A H N L E la Segarra (7)
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FIRA DE LA CARBASSA
ES PRESENTA A SEDÓ UNA CARBASSA DE 515 QUILOS
L’onzena edició del Concurs de Carbasses Gegants i Mostra de la Terra de Sedó es va celebrar el
diumenge 7 d’octubre. Un alt nombre de visitants van poder gaudir dels jocs per als infants, música
en directe i la tirada de bitlles. A la Mostra de la Terra, amb unes vint-i-cinc parades apuntades, es van
poder adquirir productes ecològics, de proximitat i de l’hort. El vent en el moment del muntatge de la
ﬁra va impedir que algunes parades poguessin exposar el seu producte, tot i que a mig matí el temps
va millorar respectant l’activitat de carrer. El punt àlgid de la festa va tornar a ser la gran pesada
de carabasses presentades a concurs, amb 28 participants enguany. El guanyador de la categoria
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absoluta va ser en Poti, amb una carbassa vinguda
de Corbera d’Ebre de 515 kg de pes. El segon lloc
va ser per Eudald Casanovas de Calaf, amb una
carbassa de 376 kg; i el tercer classiﬁcat va ser
Josep Clèries de Guissona amb un exemplar de
132,5 kg. El premi especial a la carbassa més gran
del municipi de Torrefeta i Florejacs se’l va endur
Lluís Besora de Selvanera amb una carbassa de
114kg; els de Cal Farré de Sedó es van endur el
premi a la carbassa més gran del poble, de 70 kg;
la més gran del municipi de Plans de Sió va ser
per Ramona Rigal i Jordi Vila de l’Aranyó amb un
exemplar de 36 kg. Finalment, i a criteri del jurat,
el premi especial a la carbassa amb unes formes
amb major estètica o originalitat va ser per Cal
Rito de Sedó. L’entrega de premis va anar a càrrec
dels regidors de l’Ajuntament de Torrefeta i
Florejacs, Josep Maria Castellà i Jaume Cuñat, i de
l’alcalde de Plans de Sió, Xavier Pintó. Novament,
l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs vol agrair a
l’organització l’exitosa edició d’aquest concurs,
consolidat a les Terres de Ponent.

Solució a la sopa de lletres: cap, jaenteprou, manifesta, master, ningu, tribunal,subterrani, zero, jesucrist,
franco, sis, senat, fatxes, aguilar
Solució al problema d’escacs:
Si 3 ...Cxe4?, aleshores, 4 De2 Cf6?? 5 Cc6+, i les negres perden la dama. La millor opció després de 4 De2 és 4
...De7 5 Dxe4 d6 6 d4 dxe5 7 dxe5, i les negres poden continuar la partida, però han perdut un peó sense cap
mena de compensació.
Si 3 ...d6 4 Cf3 Cxe4 5 De2, les negres responen 5 ...De7 i tenen una bona partida. Per tant, després de 3 Cxe5,
la jugada bona és 3 ...d6.
La defensa Petrov està considerada una obertura molt sòlida per a les negres i s’ha jugat sovint als campionats
del món.
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RECEPTES CASOLANES
QUICHE DE MOZZARELLA, CARBASSA I PORRO
Ingredients
1 làmina de pasta brisa
500 g de carabassa amb pell
1 porro gran
1 bola de mozzarella fresca
200 ml de crema de llet
4 ous
sal
pebre
oli
Elaboració
Tallem la part del porro blanca en rodanxes
ﬁnes.
Tallem la carabassa neta de pepites i de closca en
daus petits.
Coem porro i carabassa en una paella amb una mica d’oli durant 10 minuts.
En un bol, batem els ous amb la crema de llet.
Salpebrem.
En paral·lel haurem posat a preescalfar el forn a 180°C.
Disposem la masa brisa sobre un motlle de quirche apte pel forn.
Incorporem la carabassa I el porro sobre la masa I també els ous amb la crema de llet.
Repartim bé els ingredients I disposem la mozzarella per sobre.
Coem al forn a 180°C durant 20 o 25 minuts.
Recepta extreta de cuinescuina.blogspot.com per Ernest Núñez Gómez de León (Sedó)
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AGENDA
Dissabte 6 d’octubre

a partir de les 10,15h i al local social de Sedó, Sessions de meditació i
mantres. Com a novetat es farà neteja i activació de xacres. Cal dur roba
còmoda, manteta i màrfega. Més informació i inscripcions: Miquel (tel.
691290896) o Carme (tel. 660 675 000). Organitza: Espaiconciencia
Diumenge 7 d’octubre a partir de les 9h i a Sedó, 11è concurs de carbasses gegants i mostra
de la Terra!! Activitats per a tots els públics envoltats de totes les
carabasses que participen al concurs. Disposeu de tota la programació
al cartell adjunt. Organitza: Comissió del Concurs de Carbasses Gegants.
Col·laboren: Ajuntament de Torrefeta i Florejacs, de Plans de Sió i
Diputació de Lleida
Dilluns 8 d’octubre
a les 11h i al corral de Florejacs, Trobades a l’entorn dels contes. Trobada
mensual, un dilluns al matí, a les 11h, per tal de xerrar i intercanviar
opinions sobre la narració oral, a més de posar en pràctica algunes eines
i tècniques d’aquest art. Posarem l’accent en la narració com a art, tenint
en compte també la seva utilitat per al foment de la lectura, la millora
de l’expressió oral, establir vincles afectius, refermar identitats, cultivar
pensament crític, etc. Les trobades seran al Corral de Florejacs, Camí
d’Agramunt n. 9 (25211 Florejacs).
El preu de les trobades serà de 20€ per persona i dia. La durada de cada
sessió serà d’hora i mitja. L’horari de les trobades serà d’11h a 12:30h.No
cal venir a totes les trobades, però es prega avisar. No hi ha compromís
de pagament si no es pot venir. Correu de contacte: patriciamcgill@gmail.
com i telèfon +34666254300. Organitza: Patrícia McGill
Dilluns 15 d’octubre
Dia de la Dona rural. En commemoració es fa a Massoteres la jornada
“Emprendre en un món tradicionalment masculí”. Oberta a tothom,
tindrà la presència de diverses dones que han conduit amb èxit els seus
negocis en un entorn eminentment rural. Es presentarà també la llei
d’igualtat juntament amb un cas d’èxit. Cal fer inscripció (gratuïta).
Organitza: Consell Comarcal de la Segarra Col·laboren: diverses
institucions i entitats privades
Divendres 16 de
a les 19h i al local social de la Morana, xerrada “L’art d’acceptar-se i
novembre
estimar-se”, a càrrec de la psicòloga Susanna Balagué Sanuy. Gratuïta i
oberta a tothom. Organitzen: Ajuntament de Torrefeta i Florejacs i Consell
Comarcal de la Segarra
17 i 18 de novembre
Festa Major d’hivern de Sedó en honor a la Mare de Déu de Santesmasses
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imatge de xavier terribas

