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EDITORIAL

PLE A PLE

GENT NOSTRA

El bon temps convida a sortir al carrer, a caminar, pedalar, compartir àpats en comunitat: és el 
moment de tornar a recórrer camins i caminets del municipi, ben senyalitzats. Els sembrats, però, 
pateixen un xic la manca d’aigua; confi em que això canviï en breu i tinguem una bona collita. 

De moment, ens carreguem d’energia i compartim a través d’aquestes línies serveis i activitats que 
s’han dut a terme en el darrer trimestre. A més, donem protagonisme a les accions que s’han fet 
entorn al 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i  presentem un nou servei d’atenció al col·lectiu 
LGBTi. Perquè el nostre municipi no tant sols s’ha de reconèixer plural, sinó que s’ha de reivindicar 
com a tal. I gràcies al conveni amb la Fundació Alba també ens podem entendre de forma plural, 
inclusiva i col·laboradora. 

Un cop més agraïm la tasca feta a les persones que ens envieu les vostres aportacions sense les quals 
no existiria La Veu de Torrefeta i Florejacs. Moltes gràcies, lectora/lector, per seguir-nos i donar-nos 
continuïtat.

NAIXEMENTS

- Alba Marco Pujol, 10 de febrer de 2019. Filla de Carlos i Núria 
de La Morana.

MATRIMONIS

Cap

DEFUNCIONS

Cap

En la sessió del Ple Ordinari de l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs celebrat el divendres 8 de 
febrer  es va aprovar per unanimitat renovar el conveni amb l’Associació Alba que cobreix els serveis 
de jardineria i neteja dels nuclis del municipi. També es va aprovar el pressupost per import de 
850.000€, que  contempla l’execució de la portada d’aigües de Palou a Selvanera, així com la coberta 
de l’aparcament a l’ajuntament i diverses actuacions de millora en camins i carrers del municipi. 

El consistori va mostrar la seva repulsa a l’atac continu de drets i llibertats de les dones perquè, 
segons paraules de l’alcaldessa, “ens estan assassinant i maltractant cada dia. En tenim un fart!”



PRIMER TRIMESTRE 2019

PLUVIOMETRIA

GENER   10 litres (26)

FEBRER   12 litres (18)

MARÇ     2 litres (28)

Comparació 

TOTAL 1r trimestre 2019   24 litres (72)

TOTAL 1r trimestre 2018 179 litres

TEMPERATURES

GENER

màxima 15º dia 25

mínima -4º dies 10 i 11

mitjana de màximes 6,6º (8,7º)

mitjana de mínimes -0,7º (1,0º)

MITJANA DEL MES 2,9º (4,9º)
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METEOROLOGIA cesc puig i maria mayoral (palou)  

Entre parèntesi els valors climàtics normals a Palou

FEBRER

màxima 20º dies 27 i 28

mínima -2º dia 3

mitjana de màximes 15,3º(11,3º)

mitjana de mínimes 3,4º (1,8º)

MITJANA DEL MES 9,4º (6,6º)

MARÇ

màxima 22º dia 24

mínima 2º dies 1, 13 i 14

mitjana de màximes 17,8º (15,9º)

mitjana de mínimes 5,2º (4,7º)

MITJANA DEL MES 11,5º (10,3º)
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NOTICIARI BREU

Renovació de la web de l’Ajuntament de 
Torrefeta i Florejacs

Des de primers d’any, l’Ajuntament de Torrefeta 
i Florejacs disposa d’una nova web municipal. El 
gestor, creat per encàrrec de la Diputació, està 
basat en una aplicació amb tecnologia Plone, 
que permet als ajuntaments escollir un disseny 
atractiu i personalitzat. La nova web és molt 
intuïtiva i senzilla, més ràpida, segura i versàtil 
i és compatible amb els mòbils, que podran 
rebre avisos. També mostra automàticament 
l’activitat de l’ajuntament a les xarxes socials; en 
el cas de Torrefeta i Florejacs, Facebook, Twitter 
i Instagram. Segons informa la Diputació de 
Lleida, incorpora automàticament els enllaços a 
eines en línia donades d’alta per cada municipi amb 
l’Administració Oberta de Catalunya, com ara els 
serveis de seu electrònica, portal de transparència, 
e-notum, e-tauler, e-fact o el perfi l del contractant.

Ha començat el nou curs de Hatha-ioga 
de Sedó

Una quinzena de persones van començar les 
sessions de Hatha-ioga a les instal·lacions del 
centre social de Sedó i Riber el passat 10 de 
gener.  El curs, que es durà a terme tots els dijous 
fi ns al mes de juny, donarà eines per treballar 
la respiració (pranayames) per la gestió de les 
emocions, i ensenyarà les assanes o postures i 
estiraments propis del ioga. També es donarà a 
conèixer el funcionament de la màquina humana 
incloent el cos físic, emocional i mental, mantres 
o cant de síl·labes amb determinats efectes 

benefi ciosos sobre aquests cossos. Les sessions 
clouen amb una relaxació fi nal. Informa: Espai 

Consciència

L’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs a 
l’acte de presentació de Cervera Capital 
de la Cultura Catalana 2019

Cervera és des de dissabte 19 de gener, Capital 
de la Cultura Catalana 2019. La ciutat va estrenar 
aquesta distinció amb la representació de 
l’espectacle de producció pròpia “MEM”, i amb 
la presència del president de la Generalitat de 
Catalunya Quim Torra. El cap de l’Executiu va 
congratular que Cervera ostentés aquest títol, 
i va reivindicar la cultura com una eina per 
combatre el populisme.

El paer en cap de Cervera, Ramon Royes, va 
voler dedicar aquesta capitalitat als presos i 
exiliats polítics, així com als artistes que també 
han hagut de marxar, i va expressar la voluntat 
d’utilitzar la cultura per lluitar contra allò que no 
ens agrada de la societat.

La que va ser la primera activitat de la Capital 
de la Cultura Catalana 2019 va reunir unes 1.800 
persones al Gran Teatre de la Passió de Cervera. 
Al llarg de l’any es duran a terme més de 200 
accions interdisciplinàries repartides en més de 
25 escenaris, i amb la col·laboració de més de 
260 artistes i creadors que tenen com a objectiu 
posar en relleu la riquesa cultural de Cervera.



La programació de la capitalitat de Cervera 
s’articula de manera clara sobre la base de cinc 
eixos argumentals. Aquests seran la mirada 
contemporània, els nous públics, la cultura 
transformadora, el territori i la transmissió.

L’alcaldessa de Torrefeta i Florejacs, Sra. Núria 
Magrans i Anglés, va poder conversar amb 
el president, Sr. Quim Torra i la consellera de 
cultura, Sra. Laura Borràs al fi nal de l’acte. Informa: 

Segarratv.cat

Construcció d’un mur de contenció a la 
sortida oest de Florejacs

A fi nal d’any van començar els treballs 
d’arranjament del mur que separa els carrers del 
Forn i Camí d’Agramunt del poble de Florejacs. El 
mur d’escullera farà uns 45 metres de llargada i 
tindrà un cost de 27.255€. El tossal s’ha reforçat 
amb pedra i s’hi ha posat una barana al llarg 
del carrer del Forn. L’Ajuntament de Torrefeta i 
Florejacs n’ha assumit la totalitat del cost.
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Torrefeta i Florejacs renova el conveni 
amb l’Associació Alba

El ple de l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs 
celebrat el divendres 8 de febrer va aprovar per 
unanimitat renovar el conveni amb l’Associació 
Alba. L’acord és anual i cobreix els serveis de 
jardineria i neteja dels nuclis del municipi 
realitzades per persones amb capacitats diverses. 
El consistori va agrair a l’entitat la professionalitat 
amb la que realitzen les tasques i va anunciar la 
voluntat de continuar mantenint aquesta relació 
contractual mentre sigui possible. El pressupost 
de l’ajuntament per l’any 2019 és de 850.000 
€ i contempla l’execució de la portada d’aigües 
de Palou a Selvanera, així com la coberta de 
l’aparcament a l’ajuntament i diverses actuacions 
de millora en camins i carrers del municipi.
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SANTA BÀRBARA, VERGE I MÀRTIR TEMPESTUOSA

La família Fornells, al segle XVIII, va fer la poc habitual tria d’una 
advocació femenina per atraure la protecció del cel a la capella 
del Mas Garriga, a les Cases de la Serra: Santa Bàrbara, advocada 
contra les malvestat meteorològiques.

Segons la tradició, Bàrbara va néixer al segle III a Nicomèdia (al 
nord de l’actual Turquia). El seu pare, un sàtrapa, rude i fanàtic, 
anomenat Dioscur, assabentat que la noia rebutjava la fe en els 
ídols pagans, va decidir aïllar-la dels mestres cristians tancant-
la en una torre. Tot i això, ella va aconseguir ser batejada i diuen 
que el mateix Orígenes (un dels pares de l’Església oriental) la 
va instruir en la doctrina. Per això, la jove va fer obrir una tercera 
fi nestra a la seva cel·la, en recordança a la Santíssima Trinitat... 
Aquest fet, afegit a que va rebutjar el matrimoni que Dioscur li 
havia proposat, no augurava res de bo: el pare, enfurismat, va 
decidir lliurar-la al rei del lloc per sacrifi car-la als deus pagans. 
Malgrat una miraculosa fuga a la muntanya, va ser capturada i engrillonada.

El seu martiri començà amb el que segons els goigs fou el més dolorós: el tirà “mana que passegen 
nua / vostra virginal persona, / lo que major pena us dóna / que tota altra pena crua”. El cel va enviar una 
túnica per tapar la impudícia, però aleshores seguí el turment físic: poltre, fl agel·lació, esquinçament 
de la pell, ferros candents, “vos tallaren les mamelles / no restant gens afeada”..., fi ns que, esgotat, 
el botxí decidí lliurar-li la palma del martiri ordenant al propi pare que la decapités. Consumada 
l’execució, del cel caigué un llamp que deixà ben fregit al cruel parricida.

Ben aviat, el seu sepulcre fou un lloc de veneració i pelegrinatge, amb gran fama de curacions 
miraculoses. Al segle XI, les relíquies foren traslladades a Constantinopla i d’allí, abans de la caiguda 
en mans dels turcs, a Venècia, a Kiev i, fi nalment, a l’illa de Burano. Al segle XVI, se n’ofi cialitzà el 
culte i es va convertir en un dels dotze sants auxiliadors del santoral (dels quals només tres són 
dones: Caterina d’Alexandria i Margarida, a banda de Bàrbara).

La seva imatge acostuma a ser la d’una noia jove, amb la palma del martiri, representada dins o al 
costat d’una torre amb tres fi nestres. També pot portar una corona, a voltes formada per diverses 
torres. A banda de ser invocada per protegir de la tempesta i la pedregada, és patrona de tots aquells 
que manegen explosius (militars, miners, pirotècnics...) i dels picapedrers.

A la Segarra, al segle XVII, en Francesc Vicens Garcia, Rector de Vallfogona, en fou un gran devot, 
dedicant-li una capella a l’església parroquial i escrivint la “comèdia famosa de la Gloriosa Verge i 
Màrtir Santa Bàrbara”, segons els entesos el millor exponent del teatre català a l’època del barroc. 
Hi explica la conversió, la persecució i el martiri, com a símbol de la lluita entre el bé i el mal, amb 
l’aparició de passatges burlescs i festius, sovint protagonitzats per criats entremaliats i murris, 
que proporcionen a l’obra un toc de comicitat. En un dels passatges, Bàrbara rebutja l’amor del seu 
pretendent, Hipòlit, amb aquestes paraules clarividents: “Pero dic que una donzella, / entre una legió 
infernal, / més segura esta de mal / que ab un home agradat d’ella...”. Queda prou clar.  

Per tot plegat, deixem de recordar-nos de Santa Bàrbara només quan trona, i cantem ardits reclamant 
la seva empara els versos que diuen “En tota hora borrascosa / y en la del diví furor. / Bárbara, de Cristo 
esposa, / no ens negueu vostre favor.”

LLEGENDA ÀURIA fra giliet de voràgine (fl orejacs)  
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RECOMANACIÓ DE LECTURA roser nadal freixes (la morana)  

La néta del senyor Linh de Philippe Claudel és un llibret de lectura fàcil i ràpida. 
Claudel explica en un llibre molt curt una història molt gran. És la història del 
senyor Linh que té a càrrec la seva néta i que ha de fugir del seu poble, que ha 
quedat totalment destruït. La seva dona, el seu fi ll i els seus amics són morts. 
En un altre país i amb una altra llengua, que no entén, el senyor Linh i la seva 
néta de mesos tiren endavant enmig d’una profunda solitud només trencada per 
l’amistat que estableixen amb el senyor Bark.

Hi ha molts motius per llegir aquest llibre però només en citaré un: els valors 
hi tenen molta força a més, la novel·la té un fi nal que no es veu a venir i que us 
deixarà garratibats. Si no l’heu llegit només puc dir que ja feu tard.

RACÓ DE CINEMA roser nadal freixes (la morana)  

MOOLAADÉ

Any: 2004

Durada: 119 min.

País: Senegal

Direcció: Ousmane Sembene

Guió: Ousmane Sembene

Música: Boncana Maïga

Fotògraf: Dominique Gentil

Sinopsis: Collé Ardo viu en un poble africà. Set anys endarrera no 
va permetre que la seva fi lla fos sotmesa a l’ablació, una pràctica 
que li sembla una barbàrie. Avui 4 nenes fugen per escapar del 
ritual de la purifi cació i demanen a Collé que les protegeixi. A partir 
d’aquest moment, s’enfronten dos valors: el respecte al dret d’asil 
(el moolaadé) i la tradició de l’ablació (la salindé).

La trobareu a la biblioteca de Guissona en préstec i a Internet https://www.youtube.com/
watch?v=jCfZPsJukL0
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NOTICIARI BREU

Acte vandàlic al Sagrat Cor de Selvanera

A primers de febrer, l’espai de l’entorn del Sagrat 
Cor de Selvanera va patir diverses destrosses. 
En el recinte hi van aparèixer esmicolades les 
inscripcions que hi havia en unes lloses de pedra, 
així com altres pedres trencades. El monument, 
que és religiós, el va fer construir l’any 1923 
Ramon Maria Condomines, metge de Guissona. 
Aquest acte vandàlic ha estat denunciat als 
Mossos d’Esquadra. L’Ajuntament de Torrefeta i 
Florejacs ha condemnat els fets per ser una nova 
agressió al patrimoni del municipi. Imatge: Núria 

Sabartés

Reivindicacions feministes a Torrefeta

L’ajuntament de Torrefeta i Florejacs va començar 
el dia 1 de març una acció de reivindicació del 
paper de les dones a la societat. Durant tot el mes, 
a les xarxes socials del municipi es van penjar 
diàriament cartells amb l’objectiu d’expressar 
la necessitat de visualització de les dones als 
espais públics, donar a conèixer conceptes com 
el de “sororitat”, amb lemes que reforcin la lluita 
feminista o bé que convidin a refl exionar sobre 

els assetjaments; també hi van haver imatges 
de denúncia del tracte condescendent que reben 
les dones, entre altres. Els mateixos cartells, 
recopilats també de xarxes i d’autoria molt 
diversa, han estat exposats a la sala de plens de 
l’Ajuntament fi ns a fi nal de mes.

L’Assemblea del Centre Social de Sedó 
i Riber aprova la continuïtat de la seva 
Junta

El diumenge 3 de març va esdevenir l’Assemblea 
Anual del Centre Social de Sedó i Riber. A banda 
de l’exposició d’activitats i de l’aprovació dels 
comptes de l’entitat, l’assemblea va ratifi car 
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l’actual Junta, de la quan en son membres: 
Imma Callau com a presidenta; Imma Martí i 
Marta Pich com a tresoreres; Guillermina Puig, 
secretària, i diverses vocalies representades per 
Imma Puigredon, Lluis Maria Castany, Ramona 
Puig, Carme Huguet i Marta Garrabou. La 
sessió va fi nalitzar amb un vermut popular a les 
instal·lacions del mateix centre, a Sedó. Informa: 

Guillermina Puig

La XX Marxa dels Castells torna a 
transcórrer per Torrefeta i Florejacs

Un any més, i ja en van vint, la Marxa dels Castells 
de la Segarra celebrada el diumenge 10 de març 
va dur dues mil persones pels camins i corriols 
de la comarca que uneixen els diversos castells. 
La novetat d’aquesta edició oferia la possibilitat 
de fer un recorregut mig de 37 kilòmetres, amb 
tornada en bus a l’origen, que se sumava al total 

de 54 kilòmetres a completar en un màxim de 
12 hores. La ruta sortia de Guissona, i passava 
pel Castell de Les Sitges i Florejacs abans de 
descendre cap als Plans de Sió i Cervera. La 
població de Torrefeta i Florejacs es va tornar a 
bolcar en l’organització i es va encarregar de servir 
l’esmorzar al nucli de Florejacs des de primera 
hora del matí i també al Llor on hi va haver un 
avituallament. Els agraïm la tasca feta i el ànims 
que van donar a les persones participants en 
aquesta XX Marxa dels Castells. Imatge: Òscar Arrufat

L’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs 
adquireix un escampador de sal

Els diversos pobles del municipi de Torrefeta i 
Florejacs tenen carrers estrets, poc accessibles a 
maquinària gran. Per aquesta raó, el consistori 
va adquirir un escampador de sal amb capacitat 
per 163 litres, que es pot incorporar al vehicle 
de la brigada municipal i que es podrà fer servir 
a l’interior de tots els nuclis. El cost d’aquest 
equipament el va assumir en la seva totalitat el 
propi ajuntament.



L’AGRUPACIÓ SENY MAJOR, PREMI SIKARRA 2019

L’Agrupació Seny Major va ser creada a fi nals de l’any 2009, fruit de la necessitat de les entitats de 
Cervera que participen en cercaviles i en altres actuacions de cultura popular al carrer, de coordinar-se, 
sumar esforços i compartir projectes comuns. Així, l’Agrupació té com a fi nalitat principal mantenir i 
fomentar els balls populars i activitats de carrer de la ciutat de Cervera, i, alhora, conservar, estudiar 
i enriquir la cultura popular i tradicional catalana en tots els seus àmbits.

L’Agrupació està formada pel conjunt de grups folklòrics tradicionals 
i de carrer de la ciutat: Associació Amics de Sant Magí, Band Tokades, 
Bombollers de Cervera, Campaners de Cervera, Colla sardanista 
Jovencells, Confraria de l’Àliga de Cervera, Diables de Cervera-
Carranquers, Geganters de Cervera, Ball d’Espases de Cervera, Ball 
de Gitanes i Trabucaires de Cervera.

De totes maneres, l’Agrupació també vol mantenir lligams i punts 
de col·laboració amb altres entitats de la ciutat que, malgrat no 
ser estrictament de carrer, també treballen a l’entorn de la cultura 
popular, com l’Agrupació Coral, l’Associació de Les Completes, 
l’Associació de Pessebristes, l’Associació de Puntaires, o el Patronat 
de la Passió.

El Premi Sikarra el convoquen anualment des de fa vuit edicions 
l’Associació Fòrum Espitllera i la Fundació Jordi Cases i Llebot. En 
la convocatòria d’enguany el premi s’ha decidit atorgar a l’Agrupació 
Seny Major per la seva tasca a favor del folklore i cultura d’arrel 

tradicional i popular de Cervera que situa la ciutat en un lloc destacat dins el panorama català 
associatiu d’arrel popular. És innegable que han dinamitzat un sector cultural que a Cervera només 
treia el nas per l’Aquelarre. Han activat persones, sinèrgies, complicitats, aliances, xarxes, recursos, 
entitats i institucions a l’entorn de la cultura tradicional, en particular, i de la cultura en general. Han 
recuperat, promocionat i incardinat les activitats culturals, d’arrel pròpia, en les activitats socials i 
festives. També del foment a la participació popular a partir del sentiment d’estima cap a les festes 
locals de Cervera. Valorar, mantenir i difondre el protocol de les festes de la ciutat. Potenciar la festa 
de Corpus a partir dels actes que s’hi estan duent a terme. Reestructurar els actes de cultura popular 
al carrer de la Festa Major de setembre.

S’ha valorat també que s’hagi sabut renovar al mateix temps que dinamitzar. Entre els objectius de 
l’agrupació també es compta amb la recuperació d’elements festius i de la incorporació d’altres, com 
per exemple amb domassos i senyeres als balcons durant les festes, les timbales (“les trampes”), la 
senyera de la vila, l’àliga de Cervera, o com la banda de música local.

Remarcable és el seu blog “Lo Carranquer” i la difusió que ha fet de la cultura popular. L’Agrupació, 
a més a més, ha treballat per donar a conèixer el patrimoni festiu de la ciutat amb la realització 
d’activitats en col·laboració amb l’Arxiu Comarcal, la Biblioteca, o el Museu... També cal esmentar la 
realització d’activitats formatives obertes a tothom, i treballar amb els centres educatius. Una de 
les activitats del Pla de Formació de Zona vinculat al departament d’Ensenyament és la constitució 
d’un grup de treball anomenat “La cultura popular a les escoles de Cervera”, format per mestres i 
membres de l’Agrupació Seny Major per treballar el món festiu de Cervera amb l’alumnat de la ciutat. 
Aquesta tasca va ser distingida amb un premi Baldiri Reixac en l’àmbit de l’ensenyament als PPCC.

pàgina 10

APUNTS D’HISTÒRIA jordi oliva i llorens (sedó)  
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L’acte de lliurament del premi va celebrar-se dissabte dia 16 de març al Centre Cívic de Sant Guim 
de Freixenet. El premi Sikarra consisteix en una escultura de l’artista barcelonina Ana Marín Gálvez 
“l’Esguard  alliberat”. Representa una espitllera dins la qual s’hi emmarca una representació de la 
moneda Sikarra, un tetartemorion que segueix el patró monetari grec de la seca de Sikarra (els Prats 
de Rei) i que data de fi nal del s. III aC. Sikarra (o Sigarra) s’ha convertit amb el testimoni documental 
més antic que dona origen al topònim Segarra, primer fet de llengua catalana, i símbol de la comarca 
històrica. Aquesta moneda va ser comprada a parts iguals en subhasta pública per l’Associació Fòrum 
Espitllera i la Fundació Jordi Cases i Llebot.

Actualment s’exposa al Museu de Cervera. Fins ara han estat guardonats amb el premi Sikarra, Armand 
Forcat, els Amics de l’Arquitectura Popular, Càritas de Cervera, Cooperativa l’Olivera, Cooperativa la 
Garbiana, Rosa Fabregat i Associació Cultural de la Baixa Segarra.
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NOTICIARI BREU

Torrefeta i Florejacs participa en el 
projecte  Enyorança Catalunya Avui de 
Manresa

Torrefeta i Florejacs participa en el projecte 
artístic que Michael Kirkegaard, d’origen danès, 
produeix per l’Ajuntament de Manresa. Aquest 
treball du per títol Enyorança Catalunya Avui,  
i consisteix en la creació d’una biblioteca-
arxiu de les diverses terres que conformen 
Catalunya.  L’artista, prenent com a model el 

requadre vermell de la pintura  “La Masia”  de 
Joan Miró, crearà una estructura de fusta en 
forma de barraca i hi situarà unes prestatgeries 
on dipositar els fl ascons que guarden la terra 
dels 947 municipis de Catalunya. Cada envàs 
s’acompanya de diverses dades actuals, com son 
el nom del municipi, el nombre d’habitants, la 
superfície total, el nom de l’alcaldessa o l’alcalde 
i el gentilici. 

La presentació del projecte es farà durant el mes 
d’abril al Centre Cultural el Casino de Manresa. 
Podeu descobrir l’obra de Kirkegaard a través de 
www.michaelkirkegaard.wordpress.com

El Servei d’Atenció Integral (SAI) de la 
Segarra es presenta a Guissona

Una trentena de persones van assistir a la 
presentació del servei d’informació, orientació i 
assessorament sobre els drets de les persones 
LGBTI+ de la Segarra que va esdevenir a 
Guissona el 14 de març. Mireia Mata, Directora 
General d’Igualtat, va exposar el marc normatiu 
on se situa aquest servei, així com la necessitat 
de fer-lo arribar arreu del territori, recollint la 
voluntat de la Generalitat d’apropar al màxim els 
serveis als pobles. La presentació també va anar 
a càrrec de l’alcalde de Guissona i president del 
Consell Comarcal, Xavier Casoliva; l’alcaldessa 
de Torrefeta i Florejacs i consellera comarcal 
d’Igualtat, Núria Magrans; i les tècniques 
referents de la demarcació, Regina Cairol i 
Maria Camí Carreres. Entre el públic assistent 
hi havia el president de l’Associació de la Gent 
Gran de Torrefeta i Florejacs, Pere Muixí, qui va 
assistir a la presentació per conèixer el recurs 
SAI, donat que una de les línies de treball del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
és la normalització de la gent gran LGBTI+ dins 
el seu propi col·lectiu. L’ofi cina SAI Segarra se 
situa a les instal·lacions del Consell Comarcal, 
a Cervera, tot i que es desplaçarà un dia a la 
setmana a Guissona, i en cas de necessitat, 
a qualsevol ajuntament de la comarca prèvia 
reserva, garantint confi dencialitat i suport en 
tràmits a qui ho necessiti. 



Més informació a través de sai@ccsegarra.cat o 
bé trucant al 973531300 (Maria Camí).

Pauta i Chica, reina i rei del Carnaval de 
Sedó

El Centre Social de Sedó i Riber va reunir setanta-
cinc persones en el sopar de Carnaval celebrat el 
dissabte 23 de març a les seves instal·lacions. El 
plat principal van  ser les truites presentades a 

concurs. El jurat, segons categoria, va considerar 
truites guanyadores: la de Jose de Cal Bentoldrà 
com a més tradicional, la més original per la 
d’Anna Maria de Cal Pedro i la més gustosa per la 
de Joan Cuñat. La nit va acabar amb la coronació 
dels nous rei i reina del Carnaval de Sedó, en 
David Chica i la Montse Pauta .  Els infants van 
començar la festa una bona estona abans, a mitja 
tarda, amb un berenar especial i molta música.
Informa: Imma Callau. Imatge: Guillermina Puig

Comencen els treballs d’instal·lació de 
guals a Sedó

El departament de Carretes de la Diputació de 
Lleida ha començat els treballs d’instal·lació de 
dos guals a la carretera L-324 a l’alçada de Sedó, 
i a fi nals de setmana els pintaran. A Riber es 
millorarà la pintura de l’accés al poble. Aquests 
treballs han estat possibles gràcies a l’avaluació 
del tram en clau de seguretat, donat que els 
vehicles, alguns de gran tonatge, hi passaven a 
altes velocitats
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EL ESCRITO DE UNAS PALABRAS PERDIDAS

Continuació...
Después de escuchar esas últimas palabras de mi marido, una diminuta lágrima rozó mi mejilla 
izquierda y resbaló en mis labios. 

La inquietante conversación terminó con un profundo abrazo. 

Aquella misma tarde, Juan se ocupó de ir a buscar a Ruth a natación, recoger a Laura en la academia 
de inglés e ir a comprar las pizzas para cenar. Al menos, lo que apunté ayer en la libreta azul ha 
servido para algo. 

Por cierto, ni nombre es Inés. Muchos os preguntaréis el porqué de mi tardía presentación. Veréis, 
quería que por lo menos leyeras hasta aquí. Puede que os haya interrumpido, pero así me conocéis. 
También os anuncio que esa que vendrá, es la parte más dura, pero a la vez la más real y verdadera 
de toda mi vida. 

Así que, allá voy. 

A la mañana siguiente, Juan y yo nos fuimos al médico. De camino hacia allí pensé en una de las 
tardes en que paseaba por las calles de mi ciudad sin ninguna preocupación. Sin ningún prejuicio. 
¡Cómo desearía vivir ese momento de nuevo! Quiero volver a saborearlo y disfrutarlo. Pero creo que 
no podré hacerlo... Tengo miedo y temo lo peor... No quiero que lo que venga me pille por sorpresa. 
Debo estar preparada, pero esa actitud pesimista se intensifi ca cuando pongo los pies en de la 
consulta médica. Lo primero que veo es un espejo que refl eja una mujer insegura, débil y decaída. 
Una madre que no sabe qué hará si le detectan Alzheimer. 

Juan, sumergido por el silencio de la sala, inicia la conversación: 

- Buenas, nuestra visita, por desgracia tiene una razón fundamentada. Mi esposa Inés ha sufrido 
pérdida de memoria en menos de una semana. 

El doctor me miró esperando a que dijera algo. Pero no podía. Temía demasiado. Juan trató de 
tranquilizarme y al cabo de unos segundos empecé a hablar. Expliqué todos y cada uno de los 
síntomas que había experimentado. Es raro porque no se me olvidó ninguno. Es como si toda la 
memoria se concentrase sólo y únicamente en recuerdos perdidos. Esas cosas que no pude hacer 
porque no recordé realizarlas. Pero, aún así permanecen en mi interior, divagando dentro de un 
presente que va comiéndose el pasado. 

El doctor escuchó muy atentamente cada uno de los detalles que le contaba. Sus preguntas las 
respondía con la más humilde sinceridad. Después me hizo completar un test. Aquel simple papel 
en blanco con doce preguntas me aterrorizó. Me esforzaba mucho en leerlo. Había cosas que no 
entendía y se las preguntaba a Juan. El médico me dijo que mi marido no podía ayudarme. Lo tenía 
que hacer yo sola. En aquel momento, mis nervios se multiplicaron y ofendí al señor con insultos 
personales e incoherentes. Me sentía incómoda. Quería irme de ahí de una vez por todas. Pero por 
otra parte, quería saber la enfermedad que me rodeaba desde hacía días. Quería saber ese mensaje 
que un día las palabras me previnieron. 

Cuando por fi n terminé el dichoso test, el médico me comunicó mis resultados, es decir, mi 
enfermedad: 

- Vamos a ver...  Según la información recibida sobre los síntomas de pérdida de memoria, los 
resultados del test y el comportamiento ajeno percibido hace un rato, puedo confi rmar lo siguiente: 
sufrimiento de iniciación de nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o lo escrito, 
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primeros síntomas de cambios en el humor o personalidad, disminución o falta del buen juicio y 
desorientación de tiempo o lugar. Juan y yo nos quedamos paralizados mirando al doctor. Sabíamos 
que todas esas palabras técnicas se podían resumir en nueve letras. Nos dimos la mano y pregunté: 

- ¿Eso signifi ca que tengo Alzheimer, doctor? -pregunté con la más delgada y moribunda voz que 
jamás he tenido. 

- Desgraciadamente sí. Lo siento mucho Inés. Está en la fase ligera. Empezará a olvidarse de citas, 
llamadas telefónicas, el nombre de las personas y los objetos familiares. Respecto al comportamiento, 
irá experimentando diferentes cambios de ánimo. Ya sé que eso es muy duro de escuchar y a mí me 
entristece decírselo, pero necesito prevenirla. Infortunadamente, debo comunicarle que todavía no 
se ha encontrado ningún tratamiento para el Alzheimer. De todas formas, cada día se deberá tomar 
unas pastillas que le recetaré. 

- No puede ser. ¡No puede ser! —Empecé a llorar y llorar—. ¿Qué he hecho yo para recibir esto? 
Tengo tres hijas doctor, tres. No las podré ver crecer. No podré disfrutar de ellas. ¡No las podré ni 
llegar a conocer! — La rabia y el odio se apoderaron de mí. 

Juan, todo el rato abrazándome, sostenía la mirada por no llorar. Sabía que cuando estuviera solo lo 
haría. Lloraría mucho, pero únicamente una vez. En todas las otras tendría que ser fuerte y luchar 
para ser el mejor padre de Ruth, Laura y Carla. 

La confi rmación de pérdida de memoria me afl igió. Caí en una depresión, pero el ánimo de la familia 
y los amigos me ayudo a seguir luchando contra el Alzheimer. 

Los días iban pasando, y aquella libreta azul, antes llena de escritos con sentido, ahora es testimonio 
de este robo de palabras que sin darme cuenta sufro desde el inicio de mi pérdida de memoria. 
Palabras sueltas, sin sentido, pero con una fi nalidad que tan solo ellas y yo sabemos. 

Aunque yo quisiera, escribirlas no me promete una seguridad eterna, pero el simple hecho de tenerlas 
ahí me tranquiliza. Mis palabras me defi enden contra el paso del tiempo. Me animan a luchar y a 
seguir adelante. 

Ante tal cruda realidad, mi mente aún sobria me incita a desvelar los misterios que mi nueva vida me 
presenta. Ahora, que aún puedo escribir con sentido, dejo constancia de los inicios y consecuencia 
que conllevan convivir con el Alzheimer. 

Mi libro, ayudará y demostrará, cómo una persona con esta enfermedad puede refl ejar el talento 
de su vida. Las ansias de vivir. El afán de poder 
disfrutar de su familia. Las ganas de gozar de 
aquellos momentos inolvidables con los amigos. 
Todo ello, hace de mi libro un proyecto de ilusión. 
No sé si tendrá un fi nal feliz. A lo mejor el tiempo 
no me permite terminarlo con los mismos rasgos 
de escritora, pero intentaré que cuando alguno de 
vosotros lea mi escrito, no se quede indiferente ni 
avergonzado de alguna situación similar. Para mí, 
sería una satisfacción pensar que las letras, las 
palabras y las frases lleguen a ser invisibles ante 
el protagonismo que va tomando el rumbo de mi 
vida. He podido comprobar que las direcciones 
muchas veces se complican y prefi eren cambiar de 
orientación. Puede que ni ellas mismas presienten 
hacia donde se dirigen, pero esa perdición les 
gusta. Saben que el éxito está garantizado. 



Reconocen que ese viaje merecerá la pena. Sea con o sin silla de ruedas. Sea sin una mano o con una 
sola pierna. Sea con pérdidas de memoria o sin la libreta azul en mano. Sea con una vida sana o una 
vida no tan sana. Pero nunca una vida débil y desaprovechada. Esa no vale. Te aseguro que con esa 
no conseguirás alcanzar ninguna de tus metas. 

La Rae defi ne la palabra discapacitado/a como una persona que padece una disminución física, sensorial 
o psíquica que la incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida. 
¿Qué os parece esa explicación? Todos sabemos que cierta lo es pero puede que incompleta también 
lo sea. Yo personalmente, la encuentro inacabada, con carencia de énfasis y más delicadeza. Para 
mí, a esa defi nición le falta el talento. Esa habilidad que todos tenemos escondida (o no) dentro de 
los miedos al qué dirán. Ese don nuestro que debemos proteger y a la vez mostrar. Exhibirlo a todo 
aquel que se quiera sorprender. Aunque muchas veces, eso de tener talento, la gente no lo tiene nada 
claro, y menos cuando ve seguir su vida por el mismo inestable camino. Pero, ¿por qué engañarnos? 
La defi nición de la RAE es exactamente la misma que muchos de nosotros tenemos a la mente al ver 
una persona con una silla de ruedas. ¿Por qué? No lo sé. Supongo que querremos evitar y disimular. 
Querremos esquivar cualquier tipo de enfermedad para no entristecernos el día. 

La discapacidad no te defi ne; te defi ne cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te 
presenta. O al menos eso es lo que dice Jim Abbott. Para querer una cosa tenemos que luchar por 
conseguirla. 

Inés, en este escrito nos muestra las dos partes de su vida. La buena y la no tan buena. Pero nunca la 
mala. Creo que siempre se tiene que saber encontrar el lado bueno de las cosas, aunque pases por un 
momento muy injusto, terminarás descubriendo un punto distinto. Un objetivo que te servirá como 
propósito para llegar a todo aquello desconocido. Aquello nuevo que querrás investigar y conocer. 
Porque al fi n y al cabo, eres tú, el único que vive tu vida. Que sobrevive ante todos sus defectos y 
problemas. 

Por eso, tenemos que ser atrevidos y arriesgarnos. Comprometernos con algo sabiendo que hay 
posibilidades de equivocarse. Así que, con este escrito únicamente he intentado transmitir la razón 
por la que todos tendríamos que luchar. La refl exión para superar nuestros miedos y no temer a la 
muerte. 

Muchas veces pasamos desapercibidos de lo que es realmente importante, de aquello que merece la 
pena. Muchas veces el olvido nos va comiendo poco a poco. Sin darnos cuenta. Así que lo que pido es 
que os fi jéis en todo lo ignorado. Todo lo forastero y anónimo. 

¿Lo veis? 

¿No le abrís la puerta?
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NOTICIARI BREU

Constituït el nou Consell Consultiu de la 
Segarra

Una trentena de persones van assistir el dimecres 
27 de març a l’acte de presentació del nou 
representant de la Segarra al Consell Nacional 
de la Gent Gran de Catalunya (CNGGC) que es 
va fer a la sala de plens del Consell Comarcal de 
la Segarra. Xavier Casoliva, alcalde de Guissona i 
president del Consell Comarcal, va agrair la tasca 
a l’equip sortint i va nomenar a Joan Mora, de 
Cervera, com a  nou representant del Consell 
Consultiu de la Gent Gran de la Segarra. A l’acte 
hi eren presents la representant sortint, Mercè 
Esteve Campabadal, veïna de Sant Martí de la 
Morana, qui durant 10 anys va exercir el càrrec 
essent corretja de transmissió, entre la Segarra 
i el CNGGC. Pere Muixí i Mercè Cases, president 
i membre de l’Associació de la Gent Gran de 
Torrefeta i Florejacs, també van participar a 
l’acte com a membres del plenari. Rosa Ribas, 
vicepresidenta del Consell, i Núria Magrans, 
alcaldessa de Torrefeta i Florejacs i consellera de 
Serveis Socials, van presentar la nova tècnica de 
l’àrea, Susanna Martín, així com el context actual 
que justifi ca el nou impuls al plenari de la gent 
gran de la comarca i les diverses accions a realitzar. 
A Mercè Esteve i a Pilar Vilajoana, la tècnica que 
havia dut gent gran fi ns ara, se’ls va fer un petit 
agraïment públic pels seus anys de dedicació. La 
propera reunió del plenari del Consell Consultiu 
treballarà els eixos traçats per la Conselleria de 
Serveis Socials que es presentaran a la tardor en 

una nova sessió del CNGGC, a Barcelona.

Disposeu de més informació a través de http://
www.ccsegarra.cat/

Calçotada popular a Florejacs

Mil cent calçots es van repartir entre les vuitanta-
cinc persones que van participar en la calçotada 
que es va fer diumenge 31 de març a Florejacs. 
Amb representació de gent de gairebé totes 
les cases del poble, l’esdeveniment va servir de 
trobada de primavera de tot el veïnat. Aquesta 
setmana, la Diputació de Lleida començarà en 
aquest nucli de Torrefeta i Florejacs els treballs 
d’instal·lació de bandes reductores de velocitat a 
l’entrada del poble. Imatges: Oscar Arrufat i Jaume Moya
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CFS SEDÓ

El Club Futbol Sala Sedó segueix la seva participació en la lliga de segona divisió catalana de futbol 
sala, en el grup vuit. En l’últim número de la revista explicàvem com havia estat el començament de 
la lliga, on el Sedó havia acumulat quatre victòries i tres 
derrotes en les set primeres jornades.

La trajectòria del CFS Sedó en les següents set jornades 
de lliga ha estat immillorable, ha aconseguit set victòries 
en els set partits disputats, corresponents de la jornada 
vuit fi ns la jornada catorze. S’han acumulat vuit partits 
consecutius guanyant i s’ha aconseguit escalar de la sisena 
posició fi ns a la segona, col·locant-se a un punt del líder.

En aquestes set jornades s’han jugat quatre partits a fora 
de casa, guanyant a les pistes de Poal, Solsona, Bellcaire i 
Pardinyes i s’han disputat tres partits a casa guanyant a la 
Sentiu, Almatret i Artesa de Segre.

El CFS Sedó encara un fi nal de lliga trepidant i amb opcions 
a tot. Ara més que mai l’equip necessita el suport de l’afi ció 
per poder aconseguir treure bons resultats en les jornades que queden i així junts arribar a bon port! 
Força, Sedó! Informa:  Joan Cuñat i Farreny

CLUB DE BITLLES PALOU

Impresionant! Onze victòries seguides ens han situat en el segon lloc.

La temporada 2018-2019 va començar força irregular, es van perdre quatre partits, i les puntuacions 
quedaven força curtes, no era normal el que estava passant. El darrer partit es va perdre a Solsona, i a 
partir d’aleshores el Palou ha jugat onze partits aconseguint onze victòries seguides, que l’han situat 
en segona posició, a dos punts del líder Tàrrega.

Quan vàrem anar al camp del Tàrrega, aquest equip no havia perdut cap partit, i el Palou va ser el 
primer en superar-lo per 541 a 557. Les puntuacions en cada partit són molt altes, fi ns i tot el dia de 
l’Agramunt vàrem aconseguir superar la mítica barrera del 600 punts, vam fer 606.

Del grup “B“ som el segon equip que ha fet més punts a favor 9890, després del Tàrrega. Hem guanyat 

ELS NOSTRES ESPORTS
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fi ns ara 14 partits i n’hem perdut 4. De tots dos grups de Bitlles Lleida, el Vilasana del grup “A” n’ha 
perdut 2, el Tàrrega 3 i el Palou 4. Informa: Joan-Plàcid Sala

LES DARRERES ONZE VICTÒRIES

Castellnou Sea. B 427 Palou 516 

Palou 552 Malgrat 548 

Palou 568 Cervera 564 

Gàrzola 531 Palou 552 

Vergós 531 Palou 576 

Palou 606 Agramunt 535 

Tàrrega 541 Palou 557 

Palou 557 Castellnou B 469 

Cabanabona 504 Palou 571 

Palou 583 Plans de Sió 472 

Tordera 492 Palou 582

    

25è ANIVERSARI DEL CLUB DE BITLLES PALOU

En complir-se els vint-i-cinc anys de la fundació d’aquest club, faré un recull dels principals 
esdeveniments al llarg de la seva història, i en aquest número parlaré dels jugadors: el nom i cognoms, 
i el poble on residien, uns més aviat, altres més tard. Jugadors i jugadores que amb més o menys 
temporades, han defensat la seva històrica samarreta. 

CLASSIFICACIÓ

  1 Tàrrega 30 punts

  2 Palou 28 punts

  3 Malgrat 26 punts

  4 Cervera 24 punts

  5 Vergós 24 punts

  6 Solsona 18 punts

  7 Ponts 18 punts

  8 Agramunt 16 punts

  9 Plans de Sió 14 punts

10 Tordera 13 punts

11 Castellnou B 11 punts

12 Gàrzola 6 punts

13 Cabanabona 6 punts
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-A-

Joan Aubarell  (Ponts)

-B-

Rita Brau (Torà)

-C-

Carles Cera (Sant Guim de la 
Plana)

David Cinca (Palou)

Alfons Cucurull (Tarroja)

Rossend Cucurull (Tarroja)

Josep M. Castella (Bellveí)

Ramón Casoliva (Palou)

Narcís Cisquella (Selvanera)

Joan Castellà (Guissona)

Josep Castellana (Guissona)

-E-

Vicenç Escolà (Palou)

Ramón Escudé (Florejacs)

-F-

Edgar Fontanet (Palou)

-G-

Josep Garrabou (Sedó)

Marta Garrabou (Sedó)

Josefi na Giné (Palouet)

-I- 

Ton Isant (Palou)

-L- 

Àiex Largo (Guissona)

David Largo (Guissona)

Ramón Llobera (Torrefeta)

-M- 

Pere Muixí (Palou)

Jordi Muixí (Palou)

Núria Muixí  (Palou)

M. Àngels Miró (Palou)

Josep Mas (Guissona)

Juanjo Martinez (Palouet)

Neus Martinez (Palouet)

Santi Mayoral (Guissona)

Jaume Minguet (Florejacs)

-P-

Flavià Puig (Palou)

Magi Puig (Palou)

Manel Puig (Palou)

Francesc Puig (Palou)

Montse Puig (Palou)

Clavé Puig  (Palou)

Francesc Puig Boleda (Palou)

Ramona Puig (Sedó)

Valentí Padullés (Palou)

Marta Padullés (Palou)

Joan Pont  (Guissona)

Vicenç Prat ( Sedó)

Àngel Peretó (Guissona)

Teresa Pané (Guissona)

-S-

Joan Sabartés (Palou)

Carme Sabartés (Palou)

Josep Sabartés (Palou)

Xavier Sabartés (Palou)

Núria Sabartés (Palou)

Jordi Santamaria (Ponts)

Francesc Solà (Palou)

Joan-Plàcid Sala (Torrefeta)

Toni Sánchez (Bellveí)

-V-

Joan Vidal (Massoteres)

Martí Vilana (Guissona) 

Informa: Joan-Plàcid Sala
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ARRELS DE POBLE

UN DIA DE NEU

Any de neu, any de Déu, com diuen a pagès.

Al poble, quan nevava, fos tard o matí, abans que la 
neu es gelés i algú amb una mala relliscada prengués 
mal, el primer que feien els homes de la casa era 
obrir camí. Amb pala i granera amuntegaven la neu 
a banda i banda de la porta d’entrada de la casa des 
del mig fi ns a topar-se amb els veïns del costat que 
també obrien pas. Si algú, pel que fos, no podia fer-
ho, se l’ajudava,i així tothom quedava comunicat.

Per la teca no calia patir perquè tots teníem el rebost ben proveït de la matança del porc, del corral, 
de l’hort, d’alguns fruits d’hivern, de vinya i, sobretot, d’oli per tot l’any, i olives confi tades per a 
l’amanida.

El forner també s’havia preparat de valent: el llenyer de gom a gom i l’obrador ben acurumullat de 
saques de farina fi ns a tocar el trebol.

Sempre que hi havia algun refredat, cop o ferideta, amb els remeis casolans i una mica de llit s’anava 
curant; i si no ens en sortíem, aleshores s’anava a buscar el metge guarnint per a l’ocasió, un ruc o 
una mula forta, mança, ben ferrada i, passant corriols, marges de pedra,boscos, caminets...,tot recte 
pel dret cap a Guissona, de seguida el teníem a casa.

De la mateixa manera es feia amb el capellà per les Festivitats grans i per la missa del diumenge, o 
quan era convenient.

Si una dona es posava de part, algú cedia la seva tartana per anar a buscar la comadrona però per la 
carretera suposava estar molta més estona i de vegades quan arribava, ja es trobava que el nadó era 
al costat de la mare ben arreglat i tranquil perquè, per sort, al poble hi havia dues dones molt capaces 
d’ajudar a portar la criatura a aquest món.

La canalla, tots cap a l’estudi ben abrigats amb botes d’aigua, jerseis, bufandes, cartera i una soqueta 
que cadascú portava diàriament per a l’estufeta de ferro colat, que tocava d’encendre als xicots més 
grans. Si algú dels grans en portava expressament alguna de ben molla, ui!, es formava un núvol de 
fum tan gran que obligava a obrir portes i fi nestres. La pobra mestra no li quedava altre remei que 
enviar-nos al carrer del davant de l’escola, que era el nostre pati, fi ns que marxés tot el fum. Nosaltres, 
contents,jugant a empaitar-nos, saltant i brincant, no sentiem el fred. Com deien els grans, “qui no 
té seny, no té fred”.

A la sortida de la tarda ens quedàvem jugant al pati a tirar-nos “projectils” de neu. El carrer semblava 
un camp de batalla; ni mostra del pas que havien fet els grans; segur que ens renyaríen, perquè els 
tocaria de refer els caminets, però era tan divertit! Quan començàvem a notar el fred anàvem cap 
a casa tot entrant-hi de puntetes sense fer soroll, corrent cap al foc al costat dels padrins. Per sort, 
els pares també s’havien entretingut més del compte en arreglar l’aviram. La padrina, al veure’ns, 
deia un marededeusantíssima,quina n’heu fet!; el padrí movia el cap però no deia res, segurament 
recordant la seva joventut; de seguida posava força llenya al foc i els dos ens deixaven el seu lloc. Ai, 
els padrins!, com ens mimaven i estimaven. Quan els pares arribaven gairebé ja estàvem secs; ells 
venien molt cansats i amb les espardenyes ben xopes, que es treien i posàven a assecar a la llar de 
foc. Mentre sopàvem s’escalfava l’aigua per als calorífi cs -unes ampolles de zenc per aigua calenta - i 
els totxos, tot això per als peus,i ben aviadet cap a dormir, tapats fi ns al cap de mantes i edredons.
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BUNYOLS DE POMA

Ingredients

1 poma
1 llimona
1/2 sobre de llevat
1 tassa (de les de cafè) de 
llet
2 tassetes de farina
2 ous
Sal
1 got de sucre
3  cullerades soperes de 
canyella en pols

Elaboració

Talleu la poma, millor que sigui dolça, a trossets (com si talléssiu una patata per fer-ne una truita), 
poseu-la en un bol i tireu-hi per sobre el suc d’una llimona.

En un altre bol poseu el llevat (tipus Royal), la  llet, les dues tassetes de farina, una mica de sal, els 
ous sencers i barregeu-ho fi ns que quedi espès.

Escorrem els trossos de poma i els afegim a la barreja, remenant-ho bé.

En un plat posem un got de sucre barreja amb 3 cullerades soperes de canyella i ho reservem.

Escalfeu l’oli de gira-sol en una paella, sigueu generosos amb l’oli i quan estigui ben calent, afegiu, un 
per un, els trossets de poma ja barrejats amb la massa i abaixeu el foc. 

Fregiu-los fi ns que quedin ben daurats a foc lent i quan els aneu traient, passeu-los pel sucre i la 
canyella.

Deixeu-los refredar i a menjar...

Cuinera ma. ángeles juan (sedó)

RECEPTES CASOLANES
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BESTIOLES jordi roca (torrefeta)      
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8M DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

El 8 de març vam tornar a viure una nova 
jornada de reivindicació en el Dia Internacional 
de les Dones celebrat arreu del planeta. 
Afortunadament, aquesta jornada s’allarga 
per davant i per darrera de la data, donat que la 
nostra presència, més enllà de les tasques de 
cura, segueix essent signifi cativament inferior 
en tots els camps. El més important de tot 
plegat és la presa de consciència, com no!, i és 
en aquest sentit que es fan múltiples accions 
reivindicatives aquest 8M. I ja no es limiten al 
dia concret, es van allargant durant tot l’any: 

aquelles veus que reclamaven igualtat en les primeres onades feministes, avui tenen moltes altres 
veus que les acompanyen. La sororitat (lligam estret que s’estableix entre dones basat en la solidaritat, el 
compartiment d’experiències, interessos, preocupacions, etc-termcat) s’estén com una taca d’oli: aquesta 
és la màgia del feminisme. Plantejar la vida des d’una altra perspectiva, molt més cooperativista 
i respectuosa amb el planeta; compartir emocions i experiències per augmentar el coneixement; 
reivindicar una forma d’actuar amb més consens; admirar i alegrar-te pels triomfs de les dones del 
teu voltant; abolir tota forma d’opressió... el feminisme és el trencament d’una forma de fer que 
exclou la meitat de la població. Malauradament, encara hem de recórrer a les quotes per poder 
accedir a espais absolutament masculinitzats, com els llocs de decisió. Ens manquen dones referents 
durant el nostre recorregut vital. A la Segarra, sense anar més lluny, tenim dues dones ben diferents, 
de camps ben diferents, i amb recorreguts vitals ben diferents que haurien de ser referents per a les 
dones de la comarca. Una d’elles, nascuda l’any 1981: Rosaura Esteve Puig, llicenciada en Biologia, 

OPINIÓ núria magrans i anglès
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PERÍODES DE CREMA
Inici del període de la prohibició d’encendre foc.

Del 15 de març fi ns el 15 d’octubre resta PROHIBIT encendre qualsevol tipus de foc en terreny forestal, 
arbrat o no, i en la franja de 500 metres que els envolta. (Decret 64/1995).

- Autoritzacions excepcionals

No obstant aquesta prohibició, es poden sol·licitar unes autoritzacions excepcionals per la realització 
de diferents tipus d’activitats relacionades amb el foc: Per a la crema de restes agrícolas i/o forestals 
i per a focs recreatius i festes tradicionals.

- Sol·licituds individuals

Les persones que hagin de fer foc presentaran la seva sol·licitud amb indicació del motiu i del lloc on 
s’ha de fer a l’ajuntament del terme municipal al qual afecti, per tal aquest doni el seu vist-i- plau i 
les traslladi al Departament d’Agricultura.

- Sol·licituds cremes col·lectives

Els municipis que s’hagin acollit la modalitat de cremes col·lectives de brancatge i restes vegetals 
procedents de treballs agrícoles podran lliurar les autoritzacions del Departament directament a 
través de la plataforma EACAT. Consulteu disponibilitat d’aquest servei al vostre ajuntament. 

- Recordatori

Es recorda que és prohibit cremar qualsevol tipus de residu (palets, envasos, plàstics…) i no es 
tramitarà cap sol·licitud en aquest sentit. Aquests tipus de residus cal gestionar-los via deixalleria:

www.deixalleries.com/ (àmbit metropolità) o https://goo.gl/7sCqkp (resta Catalunya).

Per qualsevol dubte o aclariment, contacteu amb els agents rurals de la vostra comarca o bé truqueu 
al 93 561 70 00 Informa: DARP

INFORMACIÓ

doctora en Biomedicina i investigadora en el camp de la biologia molecular del càncer des del 2005, 
qui té al seu càrrec, entre altres, la troballa d’una proteïna contra el càncer de pell. L’altra, nascuda 
l’any 1933: Rosa Fabregat Armengol, poetessa i narradora amb una obra molt extensa, farmacèutica 
de professió. En son dues, però en podrien ser moltes més si tinguessin la visibilitat que mereixen. 
Per cert! El 21 de març és el Dia Mundial de la Poesia; enguany, el poema triat per la Institució de les 
Lletres Catalanes per llegir arreu del territori és de la Rosa. I n’estem molt orgulloses! A les dones 
d’aquest país us convido a seguir participant de totes aquelles activitats que ens permetran ser al 
lloc que per justícia ens correspon. Mentre no arribi el moment, totes som necessàries. I vosaltres, 
homes, ens hi haureu d’acompanyar perquè també hi teniu responsabilitat.
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AGENDA

1 d’abril 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). Les properes dates 
són: 01/04/2019, 06/05/2019 i 03/06/2019 - Expliquem anècdotes, històries, 

contes. Comentem, suggerim. El preu de les trobades serà de 20€ per persona i 

dia. La durada de cada sessió serà de hora i mitja. L’horari de les trobades serà 

de 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

3 d’abril inici del curs de Socorrista de Sedó. Inscripcions fi ns el 31 de març a http://
www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacion-curso?cod_curso=
510872&fbclid=IwAR1IPdikiAWx_5ufgDVHgHHVHmSFZXBqPGJkVLPOmJe_
DKF8Ngs9PiXz5Dc. Organitza: Centre Social de Sedó i Riber i Creu Roja

7 d’abril pel matí, bicicletada familiar a Sedó! La sortida es farà a les 10.15h de la plaça de la 
bàscula i anirà cap a Montcortés, l’Aranyó, Hostafrancs i l’ermita de Santesmasses. 
Inscripcions gratuïtes a través del correu-e centresocialsedoriber@gmail.com 
Organitza: Centre Social de Sedó i Riber

7 d’abril a les 14h, calçotada a Sedó!  Menú de calçots i carn a la brasa. Preu persones 
associades: 17€ / No associades: 20€ / infants: 8€. Inscripcions anticipades abans 
del 4 d’abril a Cal Agullé (tel. 973 52 02 53) o bé al correu-e centresocialsedoriber@
gmail.com. Organitza: Centre Social de Sedó i Riber

14 d’abril a les 18.30h a la Sala de Ball de Sedó, show Xpebrots, espectacle musical tribut 
a La Trinca.  Preu: anticipades: 8€ (taquilla 10€). Entrades anticipades fi ns 
l’11 d’abril a Ca l’Agullé (Sedó), Forn del Carlos (Guissona), Botiga Anna Maria 
(Cervera). Organitza: Centre Social de Sedó i Riber. Col·laboren: Forn del Carlos, 
Botiga Anna Maria i BonÀrea
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LA VEU DE TORREFETA I FLOREJACS és una publicació trimestral a tots els membres de la comunitat de Torrefeta i Florejacs. Hi poden participar tots 
els que ho desitgin, dins de les normes establertes. Les col·laboracions es poden fer arribar per correu a “LA VEU DE TORREFETA I FLOREJACS”, 25211 
Torrefeta, o bé a l’Ajuntament. Del contingut dels articles signats, n’és únicament responsable el seu autor ja que exposa la seva opinió sense que hagi 
de compartir-la, necessàriament, la revista. LA VEU DE TORREFETA I FLOREJACS es reserva el dret de resumir o bé ometre escrits que puguin generar 
desagradables polèmiques, o que perjudiquin el normal desenvolupament de la revista.

11 d’abril a les 19.30h i al local social de Tarroja, en Daniel Gabarró farà la xerrada “Eines 
pràctiques per relacionar-nos amb els nostres fi lls i fi lles adolescents”. Més 
informació a través del telèfon 973 53 13 00 (Ofi cina Jove de la Segarra) o per 
correu-e escoltat@ccsegarra.cat Organitza: Ajuntament de Tarroja de Segarra

11 i 12 de maig Festa Major a Palou. Programes a part. Organitza: Associació de veïns de Palou. 

Col·labora: Ajuntament de Torrefeta i Florejacs

19 de maig Festa Major de Gra. Programes a part. Organitza: Associació de veïns de Gra. 

Col·labora: Ajuntament de Torrefeta i Florejacs

19 de maig la cursa Pedal Medieval, cursa de BTT, passarà pel nord del municipi. Disposareu 

de tota la informació així com les inscripcions a través de http://pedalmedieval.

cat

21 de maig excursió de la gent gran de Torrefeta i Florejacs a Montferri, al museu de la ràdio 

del Roc de Sant Gaietà i dinar a Altafulla. Programes a part. Organitza: Associació 

de la Gent Gran de TiF  Col•labora: Ajuntament de Torrefeta i Florejacs

7 de juny a les 19.30h a Palou: sessió de contes sobre gats a càrrec de Patrícia McGill. 

Organitza: Ajuntament de Torrefeta i Florejacs

23 de juny revetlla de Sant Joan. Sopars populars en alguns nuclis de TiF. Us informarem a 

mesura que ens arribi la informació

28 de juny Dia de l’orgull LGBTI. L’ajuntament posarà la bandera multicolor a la seva façana.

12 de juliol a les 19.30h a Sedó: sessió de contes sobre gats a càrrec de Patrícia McGill. 

Organitza: Ajuntament de Torrefeta i Florejacs

Del 26 al 28 de 

juliol

Festa Major de Bellveí. Organitza: Associació de veïns de Bellveí. Col·labora: 

Ajuntament de Torrefeta i Florejacs

27 i 28 de juliol Festa Major de Riber. Organitza: Associació de veïns de Riber. 

Segueix en marxa el temps de meditació i mantres a les instal·lacions del Centre Social de Sedó i 
Riber.  Més informació i inscripcions: Carme (tel. 660 675 000). Organitza:  Espaiconciencia  

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

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

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



disseny de marina jové i cunyat


