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EDITORIAL

PLE A PLE

Si bé és cert que la identitat es nodreix de diversos factors, un dels més importants és la nostra 
llengua. Factor cohesionador amb  evolució constant (digueu-li sinó als accents diacrítics!!), riquesa, 
creativitat... que fa que el català sigui una llengua meravellosa que ens uneix amb el nostre patrimoni 
cultural i artístic, amb la nostra essència i sentiment de pertinença. Ens indigna veure com es posa 
en dubte i es judicialitza el català a les escoles, quan està demostrat que la immersió lingüística ha 
estat una de les eines de cohesió social més importants. La destrucció d’un poble comença atacant 
la seva llengua. No ho permetrem. Reivindiquem-la des de tots els espais possibles, com des de La 
Veu de Torrefeta i Florejacs. Defensem-la sempre.

En el Ple ordinari celebrat a Torrefeta el 29 d’abril de 2022 es va fer: 
- Aprovació de l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat i plecs de 
clàusules administratives particulars corresponent a la contractació de l’obra “Ampliació edifici 
Ajuntament”  
- Aprovació del  Pla Local de Joventut 2022-2025
- Aprovació certificació obra “Pavimentació del carrer Sant Ramon i d’un tram del carrer Sant Antoni 
del Llor” i justificació de l’actuació.
- Aprovació certificació obra “Restitució d’inversions de titularitat municipal afectades per la borrasca 
Glòria al nucli de Sant Martí de la Morana” i justificació de l’actuació.

En l’extraordinari del dia 27 de maig de 2022 es va: 
- Aprovar l’oferta d’ocupació extraordinària per l’estabilització de l’ocupació temporal (Llei 29/2021 
de 28 de desembre)
- Aprovar el  compte general del pressupost.
- Aprovar la certificació obra “Pavimentació d’un tram del carrer Sant Antoni de Torrefeta” i justificació 
de l’actuació.

NAIXEMENTS
- Èric Anguera Argelich, 2 de juny de 2022. Fill de la Laia i d’en Jordi 
de Bellveí.

MATRIMONIS
-Sonia Martí Muñoz i Xavier Villalba Olmo, de La Morana, el dia 14 
de maig de 2022. Celebrat a Torrefeta.
-Patricia Mcgill Ferrari i Roberto Jaumandreu Balanzo, de Florejacs, el dia 22 de juny de 2022. Celebrat 
a Torrefeta.

DEFUNCIONS
- Juan Carlos Arcas Manzaneda, Torrefeta, 25 d’abril de 2022, a l’edat de 60 anys.
- Maria Antonia Marimon Pairet, El Llor, 25 d’abril de 2022, a l’edat de 85 anys.
- Ramon Cuadros Giribet, Sant Martí de La Morana, 12 de juny de 2022, a l’edat de 96 anys.

GENT NOSTRA
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ADEU A LA MARIA CLAUSTRE TOMÀS BERTRAN
La sobtada i inesperada mort de la Claustre, víctima d’un accident domèstic, ens ha deixat consternats 
a tots.
Fou una gran col·laboradora de LA VEU, en l’apartat de poesia. La primera poesia a la nostra revista 
la va publicar l’any 2001 amb el títol “ L’Enramada”.   Des d’aleshores col·laborava sovint a les pàgines 
de la nostra revista.
Recordo perfectament com cada dijous passava per la botiga que tenia a Guissona a recollir les 
poesies de la seva mare, la Teresa Bertran, una de les grans poetes de Guissona i que aleshores 
col·laborava a  LA VEU.
Allà, entre la Claustre, la Teresa i el recordat poeta dels Plans de Sió, en Tonet Anguera, només es 
parlava  de poesia, fins i tot jo mateix vaig començar a escriure’n.

La Claustre era una gran 
persona, molt amable i 
responsable. Quan anava 
a buscar les poesies per 
publicar-les, tot ho tenia 
correcte i a punt.  Quan 
sortia la revista, l’hi portava 
un exemplar i estava molt 
contenta i ho mirava tot 
amb molt d’interès.
Ens quedem amb una 
reflexió que feia en el 
número 75 de LA VEU i que 
deia així:
“Tot és com ho veiem, o bé, 
com voldríem que fos, no 
ho sé, però gairebé és com 
un miratge, que algunes 
vegades esdevé etern, tot 
i que no sabem si el temps 

serà llarg o curt. Els moments són espais de vida que ens fan pensar, i tot tema ha de tenir un sentit 
diferent, i el miratge esdevé real i sòlid com una roca que ens vol obstaculitzar el camí. Potser massa 
sovint, oblidem que les roques també es poden partir“. 
Des de LA VEU, el nostre condol a tota la seva família. Que reposi en pau. Fotografia de Xavier Santesmasses

OPINIÓ joan-plàcid sala (torrefeta)



Presentació del llibre “De Carlinades per 
la Segarra històrica”, de Jaume Moya
Unes vint-i-cinc persones es van aplegar el 
dissabte 2 d’abril a l’antiga escola de Sant Martí 
de la Morana per assistir a la presentació del 
llibre del veí de Florejacs, Jaume Moya i Matas.

L’acte va ser la primera de les presentacions 
que l’autor farà del llibre “De Carlinades per la 
Segarra històrica”, i va despertar la curiositat 
del públic assistent per la temàtica del llibre, 
que ens permet descobrir els escenaris de mig 
segle de violència, dins la Segarra històrica, que 
abarca molt més territori que l’estrictament 
administratiu.
D’entre les històries del llibre, i que a la vegada 

ens explica en Jaume durant la presentació, en 
podem destacar els fets succeïts a la batalla de 
Gra, el 1837, per la seva importància i també pel 
fet que aquesta va succeir al nostre municipi, 
Torrefeta i Florejacs.
Us animem a fer-ne lectura, a inspeccionar el 
terreny i a descobrir aquests escenaris que es 
van explicant al llarg del llibre.

Renovació del conveni amb l’Associació 
Alba
L’Ajuntament va renovar a l’abril el conveni amb 
l’Associació Alba per tal que segueixin oferint el 
seus serveis de neteja de l’espai urbà i jardineria. 
Amb aquesta renovació ja son sis anys de conveni, 
de confiança i compromís amb la inserció laboral.

Taller de mones de Pasqua a Sedó
El passat 12 d’abril es va realitzar un taller de 
mones de Pasqua al Centre Social de Sedó i Riber, 
on s’hi va aplegar una vintena de canalla que va 
gaudir fent la mona, compartint una bona estona i 
aprenent així la tradició de fer la mona de manera 
casolana. Van acabar el taller amb la foto de grup, 
on es mostraren totes les mones fetes.

4
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Sant Jordi a Sedó
El dia 23, Diada de Sant Jordi, es van celebrar 
a Sedó un seguit d’actes que varen fer gaudir a 
grans i petits d’aquest dia tan especial. Degut a 

la pluja els actes es van celebrar a l’interior del 
Centre Social. Durant la tarda es van realitzar 
intercanvis de llibres, hi va haver un espai 
per pintar i dibuixar, pintura de cares, i l’acte 
principal de la tarda, els contes explicats per 
l’Anne Sophiei, contacontes infantils. A més, es 
va comptar amb servei de bar durant els actes.

Caminada de l’1 de Maig
Com ja es tradició, el dia 1 de maig, enguany 
diumenge, es va fer una caminada des de Sedó. 
El punt de trobada era la placeta de Sedó, a les 
nou del matí, on es va fer una foto de grup abans 
d’emprendre la sortida, per fer un recorregut de 
sis quilòmetres fins a la Font de Torrefeta, amb 
xocolatada per a esmorzar, i agafar forces per 
continuar la ruta fins a l’ermita de Santesmasses, 
on a les dotze del migdia es va celebrar la 
missa, i un vermut. A la ruta hi van assistir una 
quarantena de persones.

Xerrada d’alimentació saludable a 
Torrefeta
El dimarts 3 de maig es va dur a terme a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament una xerrada sobre 
alimentació saludable, impartida per Raquel París, 
dietista i nutricionista del EAP Cervera-Guissona. 
La xerrada, a la que van assistir una quinzena de 
persones, va ser amena i participativa, i ja en va 
sortir una segona part que es titularà “mites a 
l’alimentació” i que es realitzarà al mes de juny. 
Amb aquestes xerrades es pretén promoure els 
bons hàbits de salut tan de les persones grans 
com de la població en general.
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20 ANYS DE LA COMISSIÓ DE LA DIGNITAT 
Enguany s’han complert 20 anys de la creació de la Comissió de la Dignitat. Concretament, el 
21 de gener de 2002 a l’Ateneu Barcelonès, un grup de ciutadans encapçalats per Toni Strubell i 
Pep Cruanyes, van crear aquesta entitat, de memòria i reivindicació, amb un primer i important 
objectiu: recuperar la documentació espoliada a la Generalitat de la Catalunya republicana per part 
de les autoritats de la dictadura feixista del general Franco, però també la incautada d’ajuntaments, 
entitats i particulars, que havien de servir per proporcionar informació sobre activitats i persones 
contràries al règim i organitzar-ne la repressió per part de la policia política, les autoritats i els 
tribunals militars. L’organisme a partir del qual les autoritats franquistes feren la requisa militar fou 
la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (DERD), creada l’abril del 1938 pel 
ministre de governació Ramón Serrano Suñer. Foren els anomenats “Papers de Salamanca”. 

Recuperar aquesta 
documentació era un 
objectiu que semblava 
impossible d’entrada, 
i més després que 
l’aleshores president 
del govern d’Espanya, 
José María Aznar, 
afirmés que no sortiria 
cap document de 
l’Archivo General de la 
Guerra Civil Española 
amb seu a Salamanca. 
La Comissió de la 
Dignitat, però, no va 
cedir i va posar en 
marxa una estratègia 

de mobilització de l’opinió pública, tant de casa nostra com d’arreu del món, i va comptar amb el suport 
de nombroses personalitats, des d’excaps d’estat a premis Nobel, passant per un exsecretari general 
de la UNESCO, líders d’organitzacions de drets humans i una munió de catedràtics universitaris. 
A la fi, els documents van tornar a Catalunya en bona part, tot i que encara queda per retornar la 
documentació de la Generalitat republicana custodiada a l’Archivo General Militar de Ávila, que un 
servidor va encarregar-se d’inventariar l’any 2015. 
La justa demanda de la Comissió de la Dignitat provocà una reacció irada i transversal, des de 
l’extrema dreta a l’esquerra castellana, amb comptadíssimes excepcions d’entitats i intel·lectuals 
que, com el salmantí Aníbal Lozano, a qui vam tenir l’oportunitat d’entrevistar l’any 2004 pel diari 
Segre, van defensar el retorn d’aquesta documentació. En aquesta reacció no deixava d’haver-hi la 

APUNTS D’HISTORIA jordi oliva i llorens (sedó)



pàtina franquista autoritària que 
veia en aquells papers un “botín de 
guerra” més. 
La Comissió celebrà els 20 anys de 
lluita i memòria el passat dimecres 
dia 1 de juny, de nou a la seu de 
l’Ateneu Barcelonès, tot aprofitant 
l’acte de lliurament dels premis 
Dignitat que anualment lliura 
l’entitat, enguany a Gonzalo Boye, 
Toni Miró, in memoriam a Julià 
Gual i als quàquers. Hi vam ser-hi 
presents per amistat amb en Pep 
Cruanyes i Toni Strubell, per donar-
los suport i per compromís amb les 

seves altres causes, com l’anul·lació dels consells de guerra franquistes, la restitució d’inscripcions 
en català esborrades pels franquistes en monuments de Barcelona, la restitució de la senyera que 
Companys va col·locar al castell de Montjuïc el 1936, o darrerament la campanya pel tancament de 
la comissaria de la policia espanyola a la Via Laietana de Barcelona per convertir-la en un centre 
d’interpretació de la repressió política i la tortura a Catalunya. Fotografies de Lluís Brunet
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Els números rodons sempre impressionen: aquesta és la 150 edició de La Veu de Torrefeta i 
Florejacs!!!  Qui ho hagués dit ara fa 37 anys que el projecte de revista municipal es consolidaria 
d’aquesta forma! I és que és l’estima per Torrefeta i Florejacs que ens empeny, número rere número, 
és la responsable de la voluntat col·lectiva de mantenir el nostre fil de la història a través dels articles 
que hi publiquem. Sempre serà el resum del que va passant a casa nostra, perquè les generacions 
futures puguin conèixer els nostre orígens, disposar d’informació i, en el fons, sentir-se’n orgullosos/
es. La responsabilitat de la continuïtat d’aquest butlletí trimestral és compartida, per això sempre 
reconeixem la tasca de les persones que hi col·laboreu de forma habitual, algunes des del naixement 
de La Veu, i ens fa molta il·lusió rebre articles de persones que de forma esporàdica hi col·laboren 
amb paraules i il·lustracions. Aquest és també un reconeixement per totes aquelles persones que 
la van fer possible al llarg dels anys i que ja no hi son: la llavor que van plantar segueix donant els 
seus fruits. Donem-nos l’enhorabona per la perseverança i que per molts més números de La Veu de 
Torrefeta i Florejacs!

OPINIÓ
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“Entre Merlets” al Castell de Florejacs i a 
les Sitges
El dissabte 7 de maig es va realitzar al nostre 
municipi la segona visita del projecte “Entre 
Merlets”, que pretén donar una mirada al 
patrimoni, des d’una perspectiva de gènere. En 
aquesta segona sortida es van realitzar les visites 
al Castell de les Sitges i al de Florejacs. La guia va 
ser Gemma de Solà amb una mirada al patrimoni. 
A l’activitat hi van assistir una cinquantena de 
persones.
L’acció “Entre Merlets” es projecta des de les 
àrees de Turisme, Cultura i Igualtat del Consell 
Comarcal i consisteix a visitar els Castells de la 
Segarra com espais de reflexió per fomentar noves 
mirades, avançar en la construcció de relats més 
equitatius, adequar-se a la realitat del segle XXI 
i, sobretot, donar veu a les dones que han estat 
silenciades i invisibilitzades malgrat contribuïr 
a la nostra història i al desenvolupament de la 
societat segarrenca.
La Segarra és coneguda com a terra de castells. 
Aquestes edificacions ens suggereixen una 
societat militar dirigida per homes i on el paper 
de les dones era molt reduït, però tenien un paper 
destacat en les funcions diverses que exercien 

als castells. Diversos documents ens mostren 
comtesses que ostenten el poder, dames que 
governen castells, pageses que colonitzen...
En aquesta visita per exemple al Castell de 
Florejacs es van poder veure les indumentàries i 
els vestits de l’època i com aquest tipus de roba 
sempre depenia dels estatus socials del moment 
i també de si es tractava de ser un home o una 
dona.

Al finalitzar la visita amb clau de gènere al castell 
de les Sitges i Florejacs hi havia una sorpresa per 
les persones assistents: el concert del cor femení 
Galindaines, format per 6 noies que canten 
música tradicional que s’ha anat transmetent 
oralment, principalment entre dones. El concert 
va tenir lloc a l’església de Florejacs.
A l’acte hi van assistir el President del Consell 
Comarcal, Francesc Lluch, la consellera comarcal 
de Turisme, Montserrat Farrera, i la consellera 
d’igualtat al Consell, Gemma Martínez, així com 
la regidora del nostre municipi Teresa Besora.

Presentació del llibre “Quatre mesos de 
tardor”, de Salvador Gual
El dissabte 14 de maig es va dur a terme a la 
plaça de l’Estrella de Bellveí, la presentació del 

NOTICIARI BREU
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llibre de Salvador Gual. L’autor del llibre, va 
presentar el que és la seva segona obra “Quatre 
mesos de tardor” al seu poble natal, amb un 
èxit de participació, i un públic entregat. A l’acte 
hi van assistir unes quaranta-cinc persones 
que van escoltar atentament com l’autor del 
llibre, Salvador Gual, i la seva editora, Yolanda 
Valenzuela, explicaven detalls sobre l’edició del 
llibre, el procés d’escriptura, etc.
L’acte el va presentar l’alcalde del municipi, 
Josep Ma. Castella, acompanyat de la regidora 
Laia Argelich.
Al final de la presentació l’autor va vendre alguns 
exemplars i va signar llibres i dedicatòries.

Selvanera recupera la Festa Major

Després de molt temps sense celebrar la Festa 
Major, enguany Selvanera ha pogut recuperar 
la festa, i celebrar-la amb èxit de participació. 
El passat 14 de maig a les dotze del migdia es 
va iniciar la festa amb la celebració d’una Missa 
en honor al patró, Sant Isidre. Tot seguit es va 

fer un piscolabis, i un dinar de germanor molt 
concorregut, que va continuar la festa amb 
música i ball d’en Joan Vilandeny, i que va quedar 
arrodonit per una sèrie de jocs per a la mainda, 
que van fer que el públic assistent gaudís d’allò 
més de la festa. Enhorabona veïns i veïnes de 
Selvanera per recuperar la festa.

Gra celebra la Festa Major amb missa i 
benedicció
Un any més es va celebrar la Festa Major de Gra. 
El dia assenyalat va ser el diumenge 15 de maig, 
en honor a Sant Isidre. Els actes que s’hi van 
celebrar van ser una missa, la benedicció dels 
tractors, una quinzena en total, que van acudir 
engalanats per l’ocasió, i finalment un pica-pica 
a la plaça del Castell.
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SANT JAUME EL MAJOR (II): CAVALLER, POLÍTICAMENT INCORRECTE
Continuem avui parlant de Sant Jaume, en un doblet d’articles sobre aquesta advocació, potser a 
l’alçada de les dues esglésies parroquials que li dediquen els temples del municipi (a Granollers i a 
Bellveí) i ben segur en relació a la doble iconografia amb que se’ns presenta. Al número de primavera 
tractàvem la figura -potser més popular- del Jaume “pelegrí”; ara en contemplarem la de cavaller 
cristià o, malgrat caure en allò políticament més incorrecte, del Jaume “matamoros”.

Segons la tradició, Anastasi i Teodor foren 
els deixebles de Sant Jaume que, després 
del martiri, van rescatar el cos, el van 
traslladar per mar fins a la península Ibèrica 
i l’enterraren en secret a Iria Flavia (avui al 
municipi de Padrón). Al segle IX les restes 
foren descobertes i, per ordre del rei asturià 
Alfons II el Cast, s’alçà sobre la tomba el 
temple que -amb el transcurs dels segles- 
es va transformar en la catedral de Sant 
Jaume de Compostel·la. El lloc esdevingué 
el tercer focus de religiositat i peregrinació 
de la cristiandat, després de Jerusalem i de 
Roma, a través de la ruta coneguda com a 
“el camí de Sant Jaume”.
La devoció a l’apòstol fou referencial al llarg 
dels vuit segles de conquesta de la península 
per part dels reis cristians en lluita contra 
els àrabs. Moltes són les tradicions que 
conten intercessions del Sant en episodis 
crítics de les bregues, lluitant sobre el seu 
famós cavall blanc i brandant una espasa 
d’argent contra els infidels. El més popular 
és el de la batalla de Clavijo, l’any 844, en la 
qual ell sol va decapitar 70.000 musulmans 

i es va guanyar el sobrenom de “Matamoros”. També se’l situa a les batalles de Coimbra (l’any 1064, 
a partir de la qual la guerra a la península fou considerada una veritable Croada cristiana), a la de 
Petrer (on va acudir al crit de socors del Cid, que havia caigut emboscat per una partida mora) i a la 
de les Navas de Tolosa (l’any 1212, on es forjà el crit de guerra de l’envestida cristiana: “¡Santiago y 
cierra España!”). De fet, això ho celebren els goigs de Bellveí quan canten “Cuan Espanya fou dels moros 
/ véreu Vos als cristians / degollar als Africans / amb espasses com a toros, / anàveu amb gallardia / sobre 
un cavall muntat”.
L’any 1630, durant el regnat de Felip IV, el Papa Urbà va disposar que Sant Jaume fos considerat patró 
únic d’Espanya, patronatge que va mantenir fins la seva supressió durant la Segona República, tot i 
que, l’any 1937, el dictador Franco la va restituir.
Com a cavaller, se l’acostuma a representar portant a la mà esquerra una banderola amb creu roja 
sobre fons blanc i a la dreta una espasa amb gest combatiu. Sant Jaume munta un cavall blanc, 
habitualment amb les potes davanteres alçades, i envestint els soldats musulmans, agenollats o 
caiguts davant del seu ímpetu, portant turbants i simitarres caigudes.
Per tot plegat, i molt especialment aquest 25 de juliol, podem cantar allò de “Per ço tots els cristians 
/ que vostre favor reclamen / victoria sempre us demanen / dada per les vostres mans”, versos que canten 
devotament els seus goigs i poden ser útils quan perilla que la fortuna passi de llarg.

LLEGENDA ÀURIA fra gilliet de voràgine (florejacs)
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OPINIÓ glòria judal (florejacs)

Dissabte dia 4 de juny va inaugurar-se formalment la Sala Biblioteca de Florejacs, amb una concorreguda 
assistència. Per aquest acte vàrem fer una mica d’embolcall cultural i festiu. Va començar en Guim Moya 
i Magrans amb unes delicades peces musicals amb la guitarra i després va ser llegit a quatre veus el 
conte de La paret de la biblioteca de Sant Ramon, una narració del recull d’  “A quatre passes del castell” de 
Manel Canals. El nom de la Sala Biblioteca va ser proposat anònimament pels assistents a suggeriment 
del nostre representant a l’Alcaldia, l’Óscar Arrufat. Varen ser anotats a la pissarra els noms suggerits 
pels qui varen voler participar-hi i, d’entre ells, el que va destacar va ser el de Manel Canals.
Petit recordatori: Manel Canals va morir fa 18 anys. Va deixar a la memòria dels veïns 10 anys de 
teatre per la Festa Major. Va participar a les Jornades Literàries de les Pallargues. Va participar en 
els recitals poètics a diferents pobles de la comarca. Va escriure narrativa curta inspirada en el món 
rural, obtenint tres premis. I, el més rellevant, va deixar per a gaudi de molts lectors, la novel.la “Sota 
l’enclusa del temps”, finalista del premi Ramon Llull, el més important donat a una novel·la en llengua 
catalana.
Qui va votar el seu nom sap què va representar Florejacs, la història, la seva gent i els seus camins, 
per a ell. Va ser aquest paisatge la inspiració de la seva curta però intensa obra. 
A la Sala de Jocs se li atorga el nom d’Eliardis, nom de la nostra geganta, que va destacar també entre 
els altres noms.
Vam acabar la festa amb una exquisida coca del nostre forn “Els tres blats”.
Salut per a gaudir-ho tot, lectura i joc, que tot és cultura. Felicitats, Florejacs!



12

Nova sortida de la Gent Gran de TiF
El dia 24 de maig es va realitzar la sortida de la gent 
gran, majors de 60 anys, de Torrefeta i Florejacs. 
Una trentena de persones van desplaçar-se amb 
autocar cap a Tarragona per fer una visita guiada 
a la Tarragona romana, durant unes dues hores i 
en companyia d’una guia, van poder contemplar 
i escoltar les explicacions sobre una maqueta de 
Tarraco, les restes de les muralles, el circ romà, 
l’amfiteatre, etc.
Tot seguit dinar al bufet lliure d’Altafulla, i a la 
tarda, visita al Museu de la Vida Rural de l’Espluga 
de Francolí, on hi ha un impressionant mostrari 
d’eines del camp i de l’ambient rural, que va 
agradar molt als visitants, recordant èpoques 
passades i dels seus avantpassats.
Sota l’organització de la Gent Gran de Torrefeta 
i Florejacs i la col·laboració de l’Ajuntament, 
subvencionant part aquest viatge, i malgrat 
l’amenaça de pluja, tot es va poder dur a terme, 
i tothom va quedar molt satisfet d’aquesta 
interessant sortida.

Arranjament del Mur de Sant Martí
Durant el mes d’abril van finalitzar les obres 
d’arranjament del mur de Sant Martí de La 
Morana, subvencionades al cent per cent per la 

Generalitat de Catalunya, pel Departament de 
Presidència, dins el marc de Borrasca Glòria.
Les obres han suposat una millora molt esperada 
pel nucli de Sant Martí, amb una estabilització 
d’aquest mur, el rejunt de la pedra i la col·locació 
d’una barana.
L’import total de l’obra ha estat de 27.690€.

Urbanització del carrer Sant Ramon del 
Llor
Aquest passat mes de maig han finalitzat les 
obres d’urbanització del carrer Sant Ramon, del 
Llor.
 L’obra ha estat la continuació del que ja es va fer 
al Carrer Sant Antoni, amb la pavimentació del 
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carrer i la substitució de les xarxes d’instal·lacions 
existents: xarxa d’aigua potable i clavegueram.
L’obra ha comptat amb un pressupost de 
47.795,40€ i ha estat finançada en un 85% pel 
fons de Cooperació Municipal de la Diputació de 
Lleida, i la part restant mitjançant fons propis de 
l’Ajuntament.

Urbanització del carrer Sant Antoni de 
Torrefeta
Durant el passat mes de maig van finalitzar les 
obres d’urbanització del Carrer Sant Antoni, 
al nucli del Torrefeta. L’obra ha suposat la 

pavimentació del carrer i la substitució de les 
xarxes d’instal·lacions existents: xarxa d’aigua 
potable i clavegueram per tal de poder garantir 
unes correctes condicions de salubritat i 
manteniment.
L’obra ha comptat amb un pressupost de 
39.415,75€, que ha estat finançat en un 85% pel 
Pla de cooperació Municipal de la Diputació de 
Lleida, i la part restant s’ha finançat amb fons 
propis de l’Ajuntament. 

Let’s Clean Up! a Sedó
El passat 29 de maig es va organitzar, a través del 
Centre Social de Sedó i Riber i amb la col·laboració 
de l’Àrea de Residus del Consell Comarcal de la 
Segarra, una jornada de neteja de l’entorn. La 
jornada “Let’s Clean Up!” va reunir als assistents 
a les deu del matí a la placeta de Sedó, que 
van omplir diverses bosses de brossa, dins els 
itineraris marcats.
Aquestes jornades s’estan duent a terme a 
diferents indrets de la comarca, sota el lema 
“Perquè no és la meva brossa, però si el meu 
planeta”. Bona feina a tothom que hi va participar!
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ENTREVISTA
En aquests moments en que l’esport femení està agafant gran 
ressò degut a la gesta que estan fent les jugadores de futbol 
i les d’altres disciplines, hem decidit donar protagonisme a la 
futbolista federada de Torrefeta i Florejacs, la Mireia Puig 
Riart, de Palou. Fa anys que juga al CF Ponts, on va trobar 
altres noies de la seva edat amb qui continuar practicant 
futbol quan va deixar de jugar en equips mixtes. Enguany, i 
amb només 16 anys, la Mireia ha estat la pitxitxi de la lliga. 
Buscant les nostres referents femenines li hem demanat que 
ens expliqui el seu recorregut.
Mireia, a quina edat vas començar a jugar a futbol? 
Vaig començar a jugar als 9 anys, feia tercer de primària.
En quin club ho feies? 
A l’escola de Futbol Base de Guissona.
Quan i per què vas canviar de club? 
Vaig canviar de club fa quatre anys, quan feia primer d’ESO, 

perquè a Ponts hi havia un equip femení i em van preguntar si hi volia anar.
Segueixes amb les antigues companyes de Guissona? 
Sí, i hem incrementat amb tres noies més, ara som 5 de Guissona que anem a Ponts.
Què és el que més t’agrada del CF Ponts? 
Hi ha molt bon ambient a l’equip i he pogut aprendre molt gràcies als entrenadors.
Enguany ets la pitxitxi de la lliga. Quants gols has fet? 
Aquesta temporada he fet 74 gols en 21 partits, però el mèrit és de tot l’equip. Gràcies a totes hem 
quedat primeres amb tots els partits guanyats, 199 gols a favor i 11 en contra.
Quins valors creus que aprens jugant a futbol? 
Esforç, autodisciplina, respecte, cooperació, motivació, suport, compromís i responsabilitat.
A les nenes i noies que dubtin si apuntar-se a practicar algun esport, i com a dona que ets, què els 
recomanaries? 
Que practiquin l’esport que vulguin sense cap por, que gaudeixin amb el que facin i que no es deixin 
influenciar pels comentaris de la gent.
Quins objectius tens pels propers anys? 
Continuar jugant, i créixer tant a nivell personal com amb l’esport.
Ara començaràs el batxillerat. Què t’agradaria estudiar quan l’acabis? 
De moment faré el batxillerat científic i més endavant faré algun grau 
relacionat amb l’esport com INEF, fisioteràpia...
Vols compartir alguna cosa amb les lectores i lectors de La Veu de 
Torrefeta i Florejacs? 
Encara que visquin en un poble petit i s’hagin de desplaçar per fer 
esport, val la pena fer l’esforç perquè recompensa tant a nivell físic 
com emocional.
La joventut del municipi té volada! Enhorabona a la Mireia per la 
constància i els bons resultats. Des de La Veu de Torrefeta i Florejacs li 
donem les gràcies per l’entrevista, l’encoratgem a gaudir de l’esport i li 
desitgem molta sort en el futur.
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CULTURA
EXPOSICIÓ A LA GALERIA DE L’ANCIEN COURRIER DEL 10 DE JUNY AL 10 DE JULIOL 
2022
La nova exposició de Magí Puig està decididament banyada de llum.
Un sol poderós és present a cada llenç on  l’artista ens porta a la platja, al Marroc o als terrats de 
diferents ciutats.
Un horitzó llunyà que fa que els nostres ulls entrebeixin, a ple sol.
L’exposició marca 30 anys de vincles entre Magí Puig i la Galerie de l’Ancien Courrier.
L’oportunitat de descobrir les seves noves escenes de platja, un dels seus temes fars que hem exposat 
a Montpeller des dels seus inicis.
Així mateix, Magí Puig ens proposa seguir-lo a les panoràmiques de les ciutats que li agraden com 
Barcelona,   París o Montpeller.
Després, al gir dels carrers marroquins, sentirem la calor implacable en els colors d’aquest viatge a 
Orient que el va inspirar profundament. 
Així són les teles màgiques que ens presenta en aquesta exposició.
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NATURALISTA susana costa i davia (florejacs)

PROTEGIM ELS NIUS D’ORENETA!
Cada mes de març les orenetes arriben puntualment a la Segarra. S’estaran entre nosaltres fins a 
finals d’octubre, època en la qual tornaran a l’Àfrica subsahariana, en un llarg viatge de milers de 
quilòmetres.

Del total de 5 espècies d’oreneta que crien a Catalunya, 
n’hi ha dues que són les que fan els nius als nostres 
pobles: l’oreneta cuablanca (avión común en castellà) 
i l’oreneta vulgar (golondrina común en castellà). Les 
podem distingir fàcilment. La primera té tota la part 
inferior del seu cos de color blanc i la superior de color 
negre, i la cua curta (foto 1). La segona té la part de 
la gola de color vermell fosc i una cua molt és llarga i 
enforquillada. Els seus nius també son molt diferents. 
El niu de cuablanca és esfèric i totalment tancat llevat 
d’una petita obertura a la part superior d’uns 2-3 cm 
de diàmetre (foto 1). El de l’oreneta vulgar, en canvi, 
és obert per la part de dalt (foto 2). En alguna ocasió 
podem veure com un niu d’oreneta vulgar és aprofitat 
per una cuablanca, que hi fa un segon pis a sobre.
“Però, Susana”, em direu, “els excrements que 
produeixen durant la nidificació embruten la façana i 
el terra de davant de casa meva! Per què no hauria de 
destruir els nius?”. Us donaré 3 bones raons:
1. Els nius tenen amo! Els individus tornen any rere 
any al mateix niu. Un mateix niu pot ser reutilitzat per 

individus de diverses generacions durant fins a 15 anys!
2. Una oreneta pot arribar a consumir més de mil insectes al dia mentre vola i el seu principal aliment 
són... els mosquits! No hi ha millor insecticida que tenir un niu d’orenetes a casa.
3. Tant l’oreneta cuablanca com els seus nius estan protegits per llei (Real Decreto 139/2011 de 
Especies de Protección Especial). Si us enxampen fent-los malbé us pot caure una bona multa…
L’any 2007 L’Institut Català d’Ornitologia (ICO) va crear el Projecte Orenetes (www.orenetes.cat), 
una iniciativa basada en la participació ciutadana mitjançant el cens de nius d’oreneta cuablanca. 
Si esteu interessats en participar, només cal que m’envieu un correu a lanaturalistaamateur@gmail.
com. Fins el proper trimestre!
Fe d’errates: l’article publicat al número 145 es va duplicar al 149. Us demanem disculpes.
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MI VECINO TOTORO
Any: 1988. Duració: 86 min. País: Japó.
Direcció: Hayao Miyazaki
Productora: Studio Ghibli
Gènere: Animació. Infantil. Pel·lícula de culte. Cine familiar.
Sinopsis: En els anys 50, una família japonesa es trasllada al camp. Les 
dues filles, Satsuki i Mei, fan amistat amb Totoro, un esperit del bosc. El 
pare és un professor universitari que estimula la imaginació de les seves 
filles explicant-los faules i històries màgiques sobre follets, fantasmes 
i esperits protectors de les llars, mentrestant la mare està malalta a 
l’hospital.
“És enganyosament simple i infantil, però és molt commovedora. Un 
portal directe cap els plaers i els terrors de la infància.”

RACÓ DE CINE roser nadal i freixes (la morana)

RECOMANACIÓ DE LECTURA roser nadal i freixes (la morana)

TRES LLUMS

Claire Keegan (1968 Irlanda)
Una nena petita passa un estiu en una granja irlandesa amb uns pares 
d’acollida, sense saber quan tornarà a casa. Entre aquests estranys troba 
un afecte que fins aleshores no coneixia i descobreix un secret. Claire 
Keegan ens ofereix un relat molt suggerent, d’una gran bellesa i una 
immensa fondària emocional, al voltant de la família, l’amor i la pèrdua.
”Un petit bombó”

Podeu trobar aquest llibre a la Biblioteca de Guissona
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La família de La Veu, creix
Us anunciem el naixement de l’Èric, el primogènit 
de la nostra Directora, la Laia Argelich Esteve, qui 
va néixer el dijous 2 de juny amb un bon pes i una 
bona llargada! Ens fa molta il·lusió que la família 
de La Veu de Torrefeta i Florejacs vagi creixent! 
Laia, Jordi i família: l’equip de redacció us envia 
una felicitació molt especial. Enhorabona, salut i 
per molts anys!

Guim Moya i Magrans guanyador del 
concurs Veu Alta a Lleida
El 6 de maig, un grup d’alumnes de l’Institut de 

Guissona va anar a Lleida per participar a la final 
del concurs de lectura en veu alta per a joves que 
des de fa anys organitza el Grup Enciclopèdia. 
En l’equip dels grans, de 3r i 4t d’ESO, hi havia 
en Guim Moya i Magrans, de Florejacs, qui 
juntament amb la Martina i en Mohammed van 
ser els guanyadors en la seua categoria, la dels 
Corsaris. Tots els grups, tant els del certamen 
juvenil com el d’adults, van recollir el seu premi 
en una cerimònia celebrada el dia 1 de juny al 
Teatre Nacional de Catalunya, a Barcelona. En les 
dues ocasions es van haver de preparar un text 
per llegir davant un nombrós públic. L’Institut 
de Guissona aposta per participar-hi cada any, 
treballant-ho prèviament amb l’alumnat. Els 
dos actes es van poder seguir pel canal Youtube 
de VeuAlta. Enhorabona, Guim, Martina i 
Mohammed!

Neix una nova proposta cultural amb la 
primera Mostra d’art al carrer a Guissona
Durant el mes de juny, el nucli històric de 
Guissona va celebrar la 1a Mostra d’Art al Carrer 
de Guissona. Diversos espais de la vila van ser 

NOTICIARI BREU



19

escenaris d’instal·lacions i projectes artístics 
variats. La mostra es va inaugurar el dia 10 de juny 
i va comptar amb tallers d’escultura i pintura, 
amb les audicions de l’alumnat de l’Escola de 
Música de Guissona i amb el concurs de pintura 
ràpida de la vila en la seva vuitena edició. El 
certamen va comptar amb la participació de 
l’artista internacional Quim Moya i Matas qui va 
realitzar un espectacle de pintura en directe. En 
Quim va estar acompanyat a la guitarra pel seu 
nebot, el veí de Florejacs Guim Moya i Magrans, 
qui ja havia musicalitzat la missa de la festa 
major de Guarda-si-venes a primers de maig.

Xerrada sobre mites a l’alimentació, a 
Torrefeta
El passat 14 de juny es va  realitzar a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament de Torrefeta una xerrada 
sobre els mites a l’alimentació. Aquesta xerrada 
la va dur a terme la Raquel París, dietista i 
nutricionista del EAP Cervera-Guissona. La 
xerrada tenia continuïtat a la que es va fer a  
principi de maig. Hi van assistir una quinzena 

de persones, que van marxar de l’acte amb més 
coneixements i pautes sobre alimentació.

Revetlles amb restriccions
Enguany les revetlles al nostre municipi, igual 
que a molts altres municipis de Catalunya, han 
estat marcades per les restriccions que han 
prohibit les fogueres i l’ús de coets i pirotècnia 
que continguessin foc. Aquestes restriccions 
s’han marcat des dels Ajuntaments per l’alt 
perill d’incendi que hi ha, per les condicions de 
sequera, que la setmana anterior a Sant Joan van 
provocar un seguit d’incendis a comarques veïnes.   
Així doncs, al municipi s’ha celebrat la revetlla 
de Sant Joan a diferents nuclis, com a Florejacs 
i a Bellveí, on es va fer sopar de poble, i els 
veïns i veïnes s’hi van aplegar per gaudir de 
la nit de Sant Joan, la nit més màgica de l’any.   
Enguany la pandèmia ens ha permès fer la 
celebració, però han estat les restriccions pel 
perill d’incendis les que han fet que la festa no 
fos del tot lluïda. Esperem que l’any vinent es 
pugui celebrar com toca.
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METEOROLOGIA cesc puig i maria mayoral (palou)

Recordem que des d’aquest 2022 les dades de temperatura que s’utilitzen per la revista deixen de 
ser els registres que teníem de Palou i passaran a ser la mitjana de les estacions automàtiques 
particulars del municipi i rodalies (Granollers, la Morana, Guissona, Palouet, Hostafrancs,...). Les 
dades de la pluja segueixen sent les de Palou des del 1983.

SEGON TRIMESTRE 2022
PLUVIOMETRIA
ABRIL 29 litres/m2 (32)
MAIG 41 litres/m2 (52)
JUNY 14 litres/m2 (39)
Comparació TOTAL 2n trimestre 2022 84 litres/m2 (137)
TOTAL 2n trimestre 2021 123 litres/m2

TEMPERATURES
ABRIL

màxima 24,6º dia 26
mínima -3º dia 3
mitjana de màximes 19,2º(18,9º)
mitjana de mínimes 7,4º (7,4º)
MITJANA DEL MES 13,3º(13,1º)

MAIG
màxima 36,8º dia 22
mínima 6,5º dia 5
mitjana de màximes 28,3º(24,1º)
mitjana de mínimes 11,6º(11,3º)
MITJANA DEL MES 19,9º(17,7º)

JUNY
màxima 39,5º dia 16
mínima 13,2º dia 10
mitjana de màximes 32,0º(29,6º)
mitjana de mínimes 17,2º(15,9º)
MITJANA DEL MES 24,6º(22,8º)

Entre parèntesi els valors climàtics normals al municipi

A l’anterior revista parlàvem que un hivern molt sec havia fet témer el pitjor per la collita però les 
pluges de març semblava que havien arribat just a temps de salvarla. I ja s’havia salvat una vegada 
amb l’esperada pluja que va caure al novembre.
Però una primavera, primer amb gelades tardanes que van fer mal als ametlles i després amb una 
calor extrema molt aviat que va assecar el gra ha acabat deixant una mala collita. La pluja que va 
caure després no ho va poder arreglar. La combinació de pluja i temperatura ha sigut molt dolenta. 
En pluja han caigut 53 litres/m² menys del que és normal al llarg de trimestre.
Però el més destacable ha sigut un maig amb temperatures màximes 4 graus per sobre del normal al 
municipi i un juny que no s’ha quedat molt endarrere portant-nos unes màximes de més de 2 graus 
per sobre l’habitual.
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ESPAI DE SALUT andrei nanu (psicòleg general sanitari CAP de cervera)

AUTOCONSCIÈNCIA EMOCIONAL. 
QUÈ ÉS? PER A QUÈ SERVEIX? COM POTENCIAR-LA? 

Què és l’autoconsciència emocional?  
Quan parlem d’autoconsciència emocional ens referim a l’habilitat que tenim les persones per al 
coneixement i reconeixement de les nostres pròpies emocions i estats emocionals. En resum, és la 
consciència que tenim de les nostres emocions en cada moment, i com aquestes influeixen en el 
nostre dia a dia.  

Per a què serveix  l’autoconsciència emocional? 
L’autoconsciència emocional és una habilitat clau per a mantenir una correcta salut mental, ja que 
ens permet estar en contacte amb nosaltres mateixos, conèixer-nos millor, saber que és el que ens 
agrada i el que no, marcar límits... afavorint el correcte desenvolupament d’una alta intel·ligència 
emocional. 
Les persones amb baixa consciència emocional acostumen a tenir dificultats per gestionar de manera 
adequada les emocions del dia a dia. Sovint les oculten o reprimeixen, fet que pot generar tensió, 
estrès, ansietat, tristesa, ira, entre d’altres, a més a més de provocar conseqüències negatives en la 
seva salut a llarg termini. 
És per aquesta raó que l’entrenament en l’autoconsciència emocional pot ser beneficiós per a millorar 
la relació amb nosaltres mateixos, però també amb el nostre entorn. Essent així una habilitat molt 
útil per a gestionar les adversitats del dia a dia i actuar de la manera més correcta possible. 

Què implica tenir una correcta autoconsciència emocional? 
Desenvolupar una correcta autoconsciència emocional implica un treball personal per conèixer i viure 
de manera plena i conscient les pròpies emocions. És a dir, saber identificar quines emocions sento, 
quines situacions les desencadenen, com em fan sentir, quines sensacions corporals em provoquen, 
quina relació tenen amb els meus pensaments, amb la meva manera de parlar i amb la meva manera 
d’actuar. Tot això amb l’objectiu de conèixer com la meva manera de viure les emocions m’influencia 
en el dia a dia, en els meus valors i en l’assoliment dels meus objectius.

Com podem potenciar l’autoconsciència emocional? 
El primer pas és augmentar el nostre coneixement sobre les emocions i com aquestes funcionen. Es 
considera que existeixen 6 emocions primàries, la combinació de les quals pot provocar l’aparició 
d’emocions secundàries més complexes. Aquestes 6 emocions són la sorpresa, l’alegria, la tristesa, 
la ira, la por i el fàstic. Anem a veure-les una per una:  
La sorpresa és una reacció emocional neutra, apareix davant situacions noves o imprevistes, dóna 
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peu a l’aparició d’altres emocions. El fàstic ens indica rebuig cap a una situació, persona o objecte. 
Sovint, la causa és un conflicte de valors. L’alegria apareix davant situacions agradables, ens aporta 
benestar i motivació, optimitza el funcionament del nostre cos. La tristesa ens ofereix un espai per 
a reconèixer, gestionar i acceptar les pèrdues. Ens indica que necessitem una pausa per descansar 
i reflexionar. La ira implica un disgust o mala disposició cap a una situació, persona o objecte; ens 
indica que estem sobrepassant els nostres límits. Finalment, la por indica una desproporció entre un 
problema i els recursos que tenim per a solucionar-lo. 
Per tant, no existeixen emocions positives i negatives, ja que totes elles són naturals i adaptatives, 
és a dir, la seva aparició té una funció concreta.  

Com potenciar l’autoconsciència emocional?  
Si bé és cert que no existeix un pla específic per a desenvolupar l’autoconsciència emocional, podem 
seguir algunes pautes que ens poden ser d’ajuda:  
El primer pas és prendre consciència de les emocions que experimentem, tractant de donar-los espai 
perquè aflorin. Analitzar-les, reconèixer-les i intentar trobar la possible causa de la seva aparició, 
establint així una relació causa-efecte entre les emocions i les situacions que provoquen. Això ho 
podem aconseguir escrivint un diari de les emocions o una línia de vida en la qual podem marcar com 
ens han fet sentir els diferents esdeveniments que ens han anat passant al llarg de la vida.  
També podem realitzar aquest entrenament a través de la música o de fotografies de la nostra vida, 
experimentant amb les sensacions i emocions que ens produeixen.  
Una altra manera de viure les emocions de manera conscient és a través del Mindfulness. Per practicar-
lo, simplement hem d’esperar a sentir una emoció, i quan la tinguem, tancar els ulls i centrar-nos 
en tot allò que l’emoció està provocant en el nostre cos. Notar les sensacions corporals, canvis en la 
respiració, en la temperatura, pensaments.  
Finalment, també és important tenir clars els propis objectius i valors, d’aquesta manera, sabrem 
que és realment important per a nosaltres i les nostres emocions estaran en harmonia amb els actes 
del dia a dia.  
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BESTIOLES jordi roca i àlvarez (torrefeta)

Faig vida de nit , però em podeu sorprendre creuant un 
camí amb la meua cuirassa lluent i amb unes potes molt 
llargues com si em fes por que la panxa em toqués al 
terra. Sóc inofensiu i no faig cap mal als cultius, però 
com quan vosaltres ens trobeu sovint reaccioneu de 
forma no gaire amistosa tinc preparada la meua defensa: 
cul enlaire i us ruixo amb un olor fètid. Qui avisa no és 
traïdor.

RACÓ POÈTIC
AQUEST ÉS EL MEU SILENCI
Aquest és el meu silenci
mal que us pugui semblar
un oxímoron:
els porticons esbatanats al sol,
el vol dels pardals
i les meves neurones tan actives;
el bres dels calitxos
i l’engreix d’uns nopals eixuts
en la palangana on, de tard en tard,
s’hi devien rentar les mans
unes pells socarrades.
Aquest és el meu silenci:
un gos que jau com un sultà
damunt la seva flonja jaça;
el test atapeït de fulles,
l’ombra que avança,
i les orenetes enniuades
perquè és l’hora de becar.
El meu silenci és
un cafè descompartit,
un llibre que espera
i un full en blanc.
El meu silenci d’avui
no sent cap veu humana,
només l’espars xerroteig
dels ocells que,
emplomallats de primavera,
no saben res de res del que a mi passa.

glòria judal (florejacs)

PICANYOL



25

METEOQUIZ 10 cesc puig (palou)

1.- Hem tingut un juny amb unes temperatures màximes per sobre del normal. Algun dia hem 
fregat els 40 graus i la mitjana de màximes ha sigut de 32 graus. Totes les següents capitals tenen 
la mitjana de màximes de juny fregant els 40 graus menys una que és de 33 graus, quina?
a) Doha (Qatar)
b) Abu Dhabi (Emirats Àrabs)
c) Nova Delhi (Índia)
d) El Caire (Egipte)
2.- Per contra, quina és la capital on estarem més frescos durant el mes de juny segons la seva 
temperatura mitjana?
a) Reykiavik (Islàndia)
b) Santiago de Xile (Xile)
c) Canberra (Austràlia)
d) Montevideo (Uruguay)
3.- Al municipi tenim una temperatura mitjana de juliol de 25 graus. En quina d’aquestes capitals 
la temperatura mitjana de juliol és més fresca que la nostra?
a) Brasília (Brasil)
b) Whashington (Estats Units)
c) Tokio (Japó)
d) Yakarta (Indonèsia)
4.- Entre juny, juliol i agost al municipi hi cauen uns 80 litres/m2. Quants litres creus que cauen a 
Manila (Filipines)?
a) 420
b) 620
c) 820
d) 1020
5.- Per contra, en 3 d’aquestes capitals durant els mesos de juny, juliol i agost no hi cau ni una gota. 
En quina creus que, encara que poc, alguna cosa hi plou?
a) Doha (Qatar)
b) Abu Dhabi (Emirats Àrabs)
c) Jerusalem (Israel)
d) El Caire (Egipte)

Trobareu les solucions a la pàgina 26.
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RECEPTES CASOLANES teresa besora (riber)

GELAT DE PLÀTAN I MANGO
Ingredients:
- 2 plàtans madurs
- 1 mango madur
- El suc de mitja llimona
- 2 iogurts grecs
- Xocolata del 70%
- Nous
- Vainilla

Preparació:
Tallarem a trossets el plàtan i el mango i els posarem al congelador unes quatre hores. Ho passarem 
per una batedora junt amb el suc de llimona, els dos iogurts i la vainilla i ho posarem en un motlle o 
moltlles individuals i ho tornarem a posar al congelador. El treurem uns 10 minuts abans de menjar-
lo i el decorarem amb unes ratlles de xocolata desfeta i unes fulles de menta. Un postre apte per als 
que no poden menjar sucre.

SOLUCIONS ALS PASSATEMPS
Solució al MeteoQuiz          Solució al Picanyol
1- d El Caire (Egipte)
2- c Canberra (Austràlia)
3- a Brasília (Brasil)
4- d 1020
5- b Abu Dhabi (Emirats Àrabs)
Més informació:
1- Doha (40), Abu Dhabi (38), Nova Delhi (40) El Caire (33)
2- Reykiavik (8), Santiago de Xile (8), Canberra (6), Montevideo (10)
3- Brasília (18), Washington (25), Tokio (26), Yakarta (27)
4- juny (260), juliol (400), agost (360)
5- Abu Dhabi (30)
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ELS NOSTRES ESPORTS joan-plàcid sala i montalà (torrefeta)

CLUB DE BITLLES PALOU
TERCERS DEL GRUP C I RÈCORD DE PUNTS DE BITLLES LLEIDA EN UN PARTIT.
La temporada 2021 – 2022 ha estat molt bona. Sempre classifi cats en els primers llocs de la taula, 
llàstima que per un punt no hem pogut anar al fi nal. A més, hem batut el rècord de punts de Bitlles 
Lleida en un partit, 405 punts des que es juga amb 5 jugadors per equip. 
L’equip de Palou va quedar fora de la gran fi nal jugada a Tàrrega per només un punt, malgrat  que tota 
la temporada va estar entre els dos primers classifi cats. 

El Plans de Sió i el Gàrzola 
tenen dos partits menys 
disputats, en la classifi cació. 
El Palou ha jugat 40 partits en total, amb 30 victòries, un 
empat i 9 derrotes. 
Aquesta temporada s’han  aconseguit  4 norantes: Santi 
Mayoral 2, i Ramon Casoliva i Antón Guasch un cada un. 
L’Antón Guasch i en Santi Mayoral també es van classifi car per 
jugar la fi nal individual, que es va celebrar a Ponts, quedant 
en molt bona posició. 
I per cloure la 

temporada, el 4 de juny es va celebrar un dinar al local social 
de Palou, amb assistència de tots els jugadors i les seves 
esposes, tot degustant una suculenta paella, que un any més 
va preparar l’especialista del club, en Pere Muixí, que com 
sempre va sortir fantàstica i va rebre les felicitacions de tots 
els assistents. 
El passat 19 de juny el Club de Bitlles de Palou van ser els 
tercers classifi cats del 1r Campionat de Reus Misericòrdia de 
Catalunya.

CLASSIFICACIÓ FINAL 

1 Tàrrega Autonayox 69 punts

2 Ponts 62 punts

3 Palou 61 punts

4 Cervera 44 punts

5 Cabanabona 34 punts

6 Plans de Sió 34 punts

7 Vergós B 32 punts

8 Agramunt 30 punts

9 Solsona 30 punts

10 Tordera 28 punts

11 Gàrzola 12 punts

ÚLTIMS RESULTATS DEL CB PALOU

Tàrrega 350 Palou 338

Tàrrega 351 Palou 351

Palou 390 Ponts 358

Palou 405 Ponts 367

Gàrzola 334 Palou 338

Gàrzola 350 Palou 330

Palou 351 Plans de Sió 333

Palou 360 Plans de Sió 306

Agramunt 310 Palou 343

Agramunt 338 Palou 362

PROMIG DELS JUGADORS DE LA 
TEMPORADA 2021-2022 

1 Antón Guasch 75’03 

2 Santi Mayoral  73’68 

3 Ramon Llobera 70’19 

4 Pere  Muixí 69’96 

5 Ramon  Casoliva 69’18 

6 Joan-Plàcid   Sala 67 

7 Josep  Mas 65’86 

8 Martí  Vilana 62’62 

9 Aureli  Sandin  54’38 

10 Francesc  Solà No ha jugat 

11 Edgar Fontanet No ha jugat 

12 M. Àngels Miró No ha jugat 
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