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EDITORIAL

PLE A PLE

Ja ha passat un altre estiu i una altra Diada gairebé a la velocitat d’uns perseids Aquest també ha 
estat  un estiu diferent, amb les seqüeles d’una pandèmia que no acaba de marxar. Tot i això, els 
mesos estiuencs ens han obsequiat amb moltes activitats a Torrefeta i Florejacs: en trobareu un 
recull a les pàgines d’aquesta publicació. Ara ens preparem per entomar la tardor de la millor manera 
possible: tornen les tonalitats marrons i grogues dels camps fèrtils; s’han activat infants i joves a 
les escoles i instituts; i s’acosten jornades reivindicatives, com l’aniversari del referèndum de l’1 
d’octubre, el Dia Internacional de les Dones Rurals (15O) o el Dia Contra la Violència Vers les Dones 
(25N). En un tres i no res ens trobarem celebrant el Nadal en família, aquest cop sí! Mentre, tindreu 
totes les seccions de La Veu de TiF acompanyant-vos. Som-hi?

En la sessió del Ple Ordinari celebrat a Torrefeta el 30 de juliol de 2021 es van aprovar: d’una banda, 
el compte general del pressupost exercici 2020; de l’altra, la divisió poligonal de la Unitat d’Actuació 
UA2/Sedó, una modificació puntual de les normes subsidiàries del Planejament del sector industrial 
SAU 1 La Morana, així com de noves alineacions puntuals de vial en dos emplaçaments del nucli de 
Florejacs. Es va adjudicar la contractació de diverses obres:“Asfaltat del camí de Selvanera a Mas 
Mascó ”, “Urbanització d’un tram del carrer Santa Anna Riber”, “Urbanització del carrer Sant Antoni 
del Llor”, “Arranjament façana principal del cementiri de La Morana” contracte menor, “Adequació i 
substitució del grup de bombeig en el dipòsit de subministrament públic d’aigua i substitució d’un 
tram de canonada de distribució de la xarxa pública d’aigua potable en el nucli del Llor” i “Adequació 
del dipòsit de subministrament públic d’aigua i substitució d’un tram de canonada de distribució 
de la xarxa pública d’aigua potable en el nucli de Florejacs. També es van aprovar: el conveni de 
col·laboració per a la gestió de la ruta de la Vall del Sió; el Pla de desplegament per Adamo Telecom 
Iberia SA d’una xarxa de comunicació per a la fibra òptica als nuclis de població del municipi de 
Torrefeta i Florejacs, i el conveni de col·laboració i cessió d’ús d’espai entre Adamo Telecom SAU i 
l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs. Finalment, es van fixar les festes locals del municipi de Torrefeta 
i Florejacs per a l’any 2022.

NAIXEMENTS
- Elna Llobera Gomà, 10 de setembre de 2021. Filla de l’Anna  i d’en Ramon de 
Torrefeta.

MATRIMONIS
- Maria Ruiz Martinez  i Marcos Ruiz Martínez, de Selvanera, el dia 21 de juliol 
de 2021. Celebrat a Torrefeta.
- Silvia Aldavert Garcia  i Bartomeu Simo Mesquida, el dia 18 de setembre de 
2021. Celebrat a Torrefeta.

DEFUNCIONS
- Joan Farran Nadal, Gra, 1 de juliol de 2021, a l’edat de 92 anys.
- Bartomeu Puig Abello, Bellveí, 7 de juliol de 2021, a l’edat de 85 anys.
- Ramon Cisquella Ramon, Selvanera, 3 d’agost de 2021, a l’edat de 81 anys.
- Montserrat Solé Creus, El Llor, 8 de setembre de 2021, a l’edat de 92 anys.

GENT NOSTRA
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METEOROLOGIA cesc puig i maria mayoral (palou)

TERCER TRIMESTRE 2021
PLUVIOMETRIA
JULIOL 14 litres (18)
AGOST 4 litres (30)
SETEMBRE 22 litres (40)

Comparació 
TOTAL 3r trimestre 2021 40 litres (88)
TOTAL 3r trimestre 2020 82 litres
ACUMULAT ANUAL fins set-2021 237 litres (299)
ACUMULAT ANUAL fins set-2020 466 litres

TEMPERATURES

JULIOL
màxima: 36º dia 20
mínima: 11º dia 11
mitjana de màximes: 31,1º (32,1º)
mitjana de mínimes: 18,6º (18,3º)
MITJANA DEL MES: 24,8º (25,2º)

AGOST
màxima: 40º dia 12
mínima: 15º dies 15 i 16
mitjana de màximes: 30,9º (31,5º)
mitjana de mínimes: 19,4º (18,3º)
MITJANA DEL MES: 25,2º (24,9º)

SETEMBRE
màxima: 34º dia 5
mínima: 11º dies 18 i 19
mitjana de màximes: 27,2º (26,2º)
mitjana de mínimes: 16,6º (14,3º)
MITJANA DEL MES: 21,9º (20,2º)

  
Entre parèntesi els valors climàtics normals a Palou



Bellveí, segona Festa Major en temps de 
pandèmia
Bellveí va celebrar la seva Festa Major en honor a 
Sant Jaume, el seu patró, el cap de setmana del 
24 i 25 de juliol. 
Un any més la pandèmia va deslluir la festa, 
reservant-la únicament pel veïnatge de Bellveí, i 
deixant-la sense un dels actes més concorreguts, 
el ball de diumenge. 

El cap de setmana va iniciar-se el dissabte a 
migdia amb un concert de la Laura Gual, veïna 
del municipi, que va fer gaudir al públic amb un 
repertori de piano i veu, a la plaça de l’Estrella. 
A la tarda, les bitlles van prendre el protagonisme, 

amb una tirada infantil i una de popular. I al 
vespre, una mica de música enllaunada a càrrec 
de Dj.Llop, també veí de Bellveí. 
Finalment, el diumenge es va celebrar la missa 
en honor a Sant Jaume i es va repartir la coca 
beneïda i la mistela. 
La festa va comptar amb totes les mesures de 
seguretat enfront la pandèmia.

Festa Major a Torrefeta
El diumenge 1 d’agost es va celebrar la Festa 
Major de Torrefeta. La pandèmia va obligar als 
veïns a fer una festa adreçada només al veïnat, 
que va poder gaudir de la missa a l’església de 
Sant Amanç, al migdia, i que va acabar amb un 
concert amb el duet musical “Mambo”. El concert 
es va haver de celebrar seguin les instruccions 
sanitàries del moment, asseguts, amb aforament 
limitat i fent ús de la mascareta.

1r torneig d’escacs “Vila de Florejacs”
El dissabte 14 d’agost es va celebrar a Florejacs el 
1r torneig d’escacs “Vila de Florejacs”, puntuable 
dins el circuit lleidatà de ràpides. Durant tot 
el matí una quarantena de participants van 
competir a l’ombra de la plaça del castell, en 
una jornada de temperatures elevades. Es van 
repartir un total de 6 trofeus, de productes de 
proximitat. El guanyador va ser Guerau Masagué 
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del Club Escacs Lleida; la segona posició va anar 
a parar al club Escacs de Ponts, i la tercera a 
Tàrrega. Enhorabona per la iniciativa i que per 
molts anys sigui! 

Festa Major a Florejacs
De mica en mica torna la normalitat de manera 
controlada a la Festa Major de Florejacs...

El dissabte 14 d’agost al matí es va organitzar 
una espectacular competició d’escacs per a totes 
les edats dirigida pel veí Tomeu Simó i el Club 
d’Escacs Lleida, amb el suport de l’Ajuntament 
de Torrefeta i Florejacs, BonÀrea i el Consell 
Comarcal de la Segarra. Al torneig hi van 

participar 41 jugadors i va ser tot un èxit!
Dissabte a la nit es va fer el sopar tradicional de 
la festa major, on cada família es va portar el 
seu sopar de casa, respectant en tot moment les 
distàncies i mesures de la COVID. Durant la nit es 
va jugar al joc del “Pongo”.
El diumenge 15 al matí es van realitzar tornejos 
de Futbolí i Billar Espanyol. La festa major va 
concloure amb una entretinguda competició de 
Bitlles Catalanes amb 24 participants i una final 
molt igualada.
L’organització agraeix als veïns, veïnes, 
participants, públic i ajudants el fet d’haver 
gaudit de la Festa Major. 

Festa Major a Riber
El diumenge 1 d’agost fou també la Festa Major 
de Riber. Al matí es va celebrar la missa en honor 
a Santa Anna, la seva patrona, i a la tarda es van 
fer jocs de cucanyes per la quitxalla del poble. 
La pandèmia va deslluir la festa en la que veïns i 
veïnes esperaven poder-se retrobar ja fos al sopar 
popular o al ball de festa major, que esperem 
l’any vinent sí que es puguin celebrar. 



Festa Major a Sedó
Durant els dies 6, 7 i 8 d’agost, per 32è any 
consecutiu, es va dur a terme la Festa Major de 
Sedó.
Malauradament, a causa de la present pandèmia 
que estem vivint els darrers 2 anys, totes les 
activitats van ser exclusivament pel veïnat del 

poble.
El divendres dia 6 va iniciar-se la festa major amb 
un sopar-concert popular a càrrec de Molta Teca i 
amb el grup musical “Corrandes són corrandes”, 
complint en tot moment amb les mesures 
marcades pel PROCICAT.
El dissabte dia 7, la comissió organitzadora tenia 
en ment repetir la gimcana del 2020 ja que va 
ser tot un èxit, però a causa del virus es va haver 
d’anul·lar, i es va canviar per una sessió de zumba 
a la tarda; i a les 22:30 concert amb la fabulosa 
banda “Her Majesty”, que va ser tot un èxit!
Diumenge dia 8, com ja ve sent costum, hi va 
haver inflables aquàtics a la pista poliesportiva 
per a totes les edats.
L’últim acte de festa major va ser una sessió de 
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cinema a la fresca a la piscina, tot sortejant una 
panera i un pernil ibèric pel públic assistent.
La comissió de festes de Sedó, vol donar les 
gràcies un any més a tots/es veïns/es de Sedó 
per la seva col·laboració, així com a l’Ajuntament 
de Torrefeta i Florejacs.
Esperem retrobar-nos l’any que ve sense mesures.

Asfaltat a Selvanera
Durant el mes d’agost es va realitzar l’obra 
d’asfaltat del camí que va de Selvanera fins a 
les masies de Mas Mascó i Mas Nadal. En total 
ha estat un tram de 2.100m de longitud que 
es va pagar íntegrament amb fons propis de 

l’Ajuntament. Ha suposat una partida de 71.787€ 
més IVA, que es va adjudicar a l’empresa Romà, 
després d’un procés de licitació. El camí es trobava 
en molt mal estat, i era necessari realitzar-hi 
unes obres de millora donat que es tracta d’un 
tram força transitat per vehicles pesants. L’obra 
ha consistit en el desbrossat dels vorals, fresat, 
asfaltat d’entradors, reg d’imprimació, i estesa 
i compactació de 5cm de mescla bituminosa 
en calent. Finalment es van pintar les línies de 
senyalització.

Manca d’aigua per l’abastiment dels 
dipòsits reguladors de Palou
Les altes temperatures de l’estiu, i l’augment de 
caps de bestiar en granges a la zona de Palou i 
Selvanera ha suposat haver d’abastir en diverses 
ocasions els dipòsits reguladors de Palou amb 
cubes d’aigua potable de les empreses de la zona 
com són Marsol i Bernaus, que han treballat 
durant llargues jornades i en ocasions en festius, 
per tal d’abastir tota la demanda d’aigua de la 
zona.

Malgrat que la capacitat dels dipòsits reguladors 
de Palou és elevada, i que permetria abastir 
sense problemes la zona de Palou, Selvanera i 
Florejacs, les canonades que l’abasteixen no són 
lo suficientment grans per permetre la ràpida 
recuperació d’aquests dipòsits en moments 
de gran demanda o en casos d’avaria. Des de 
l’Ajuntament ja s’està treballant per tal de 
millorar aquest problema, i evitar així els costos 
que suposa haver de portar l’aigua amb camions 
cuba.

7



“Desenterrar l’oblit. Memòries més enllà de la dignificació de la fossa comuna de 
Cervera”
Ara fa poc més d’un any, amb el record encara d’un confinament dolorós en molts sentits, entre 
aquests el de les absències, sortia a la llum una de les obres que testimonien el recorregut d’un 
projecte de memòria que és, encara avui, motiu d’admiració i exemple: la dignificació de la fossa 
comuna de Cervera. L’obra en format llibre es titula “Desenterrar l’oblit. Memòries més enllà de la 
dignificació de la fossa comuna de Cervera”, coordinada pel malaguanyat Josep Miret “Pepon”, que 
ens deixà a l’inici de la pandèmia; Paquita Buron, que també traspassà l’abril passat; i la Rosa Papell 
i un servidor. La Paquita encara va poder veure, gaudir, i no parar de gestionar amb els familiars la 
seva distribució. El Josep, que tantes hores hi va tenir en la preparació, se’l perdé. A ell li vam dedicar.

La gènesi d’aquesta obra es remunta al 2016 quan la Paquita 
llença la idea amb la perspectiva dels deu anys de trobades 
i convidant a les famílies a expressar les seves vivències, 
sensacions i l’experiència mateixa de tancar un dol. 
Conscients de tot plegat, ben aviat es troben a Cerdanyola, la 
Paquita, el Josep i Rosa, i posen fil a l’agulla. Ens plantejàvem 
l’obra com a colofó d’un llarg procés que arrenca amb l’estudi 
nominal, vers 1987, dels morts per la Guerra Civil de i a la 
Segarra en el context del projecte Cost humà de la Guerra 
Civil a Catalunya a instàncies del mestre Josep Benet, com 
a director aleshores del Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya.
Essencialment l’obra recull els records de familiars de 
víctimes de la Guerra Civil enterrades a les fosses comunes 
del cementiri de Cervera. Però no solament són aquests 
records, vivències i sensacions d’aquests familiars els únics 
continguts, al llarg del text s’hi desplega també una bona dosi 
de reflexió sobre l’experiència de dignificació, la memòria, i 
la bonica història dels passos que es van fer fins a dia d’avui.
El llibre, doncs, i després d’un petit apartat introductori, 

s’inicia amb una primera reflexió sobre el concepte de dignitat a càrrec de Ramon Royes, paer 
en cap de Cervera quan el llibre s’estava gestant. Li segueix un text de la Paquita, portaveu dels 
familiars i ànima de la publicació fins que ens ha deixat, a manera de justificació de la publicació. 
L’article següent el signa en Jordi Guixé, director actual de l’Observatori Europeu de Memòries 
de la Universitat de Barcelona, com a responsable aleshores d’Espais de Memòria del Memorial 
Democràtic, el qual remarca el projecte de dignificació desenvolupat a Cervera i el posa d’exemple 
d’espai públic de memòria. El text aporta reflexió també al voltant del naixement a Europa de les 
polítiques públiques de memòria històrica i recomana conèixer sempre abans d’actuar en un espai, 
per rememorar, recordar i recuperar la identitat de les persones, en resum dignificar. Finalment, més 
enllà de recuperar la identitat personal, el projecte de Cervera és important perquè hom li ha donat 
una perspectiva patrimonial a l’indret, com un espai de memòria. La dimensió del culte privat i íntim 
als morts i la dimensió del record públic i col·lectiu.
El text següent, d’un servidor, fa repàs a manera de context de l’obra, del procés seguit fins a dia d’avui 
des de l’estudi històric per encàrrec de Josep Benet (1987), la difusió de la recerca en col·laboració 
amb el Centre Municipal de Cultura i d’en Josep M. Llobet per via del web “Víctimes de la Guerra 
Civil a la Segarra” (2005) i el procés d’intervenció en la fossa que va conduir a l’acte de dignificació 
(2008) i la inauguració posterior del fitxer memorial (2010). Finalment el darrer apunt és una mena 
de preludi del que ve després amb el recull del feed back amb les famílies al llarg de tots aquests anys 
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que reflecteix un primer testimoniatge, minúscul en paraules, però immens en sentiment -com diu 
Max Turull- de qui manllevo la cita.
La segona part del llibre recull vint contribucions, vint famílies de Catalunya i d’arreu de l’Estat, 
algunes fins i tot exiliades a l’Estat francès, que expliquen de primera mà què va suposar conèixer el 
lloc de mort i enterrament del seu familiar desaparegut. Són vint petites històries, cadascuna diferent, 
amb una enorme càrrega emocional des de la vivència particular i compartida que no revelaré perquè 
del que es tracta és precisament de descobrir-les com un immens tresor de testimoniatge.
Fitxa
Paquita Buron, Josep Miret, Jordi Oliva i Rosa Papell (coord.)
Desenterrar l’oblit. Memòries més enllà
de la dignificació de la fossa comuna de Cervera.
Editorial Fonoll, col·lecció Lo Plançó,
117 pàg. Juneda, agost 2020.

UNA DONA DEL TERRÒS
Una dona del terròs és una novel·la de ficció amb pinzellades reals, una 
història enmig de guerra, temps de pobresa, canvis socials i evolució 
durant gairebé tot el segle xx. Amb un marc incomparable, les Valls de 
la Vansa a l’Alt Urgell, cases pairals a petits masos enclavats al mig de 
muntanyes i bells paratges com la serra del Cadí. És la història de la 
Rita, una mestressa de casa, i els afanys per aconseguir els seus grans 
ideals que no són altres que la lluita contra el masclisme, la guerra, la 
pobresa, la injustícia, els dogmes religiosos i la duresa del món rural. 
Una dona amb una forta personalitat que intenta manar i tenir cura 
de tot dia rere dia, amb penes i alegries, caigudes i recaigudes per 
portar endavant la família segons els seus valors i aconseguir un futur 
més just. El fil de la seva vida trascorre enmig de la vida, la mort, la 
educació dels fills, la casa, la salut, la religió i mantenir les tradicions 
per transmetre el seu llegat a les futures generacions.
Roser Guix Torrents (Odèn, el Solsonès, 1963) és filla de pagesos. 
Va rebre una menció especial del jurat al Premi Lletres de Dones als 
premis Literaris Homilies d’Organyà, 2010. També la seva obra fou 
guardonada per l’Associació de Veïns de Jesús (Baix Ebre) amb un 

accèssit al Premi Joan Cid i Mulet, 2011.

RECOMENACIÓ DE LECTURA roser nadal i freixes (la morana)
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Participació de l’Ajuntament a l’ofrena 
floral al monument de la Generalitat
L’Ajuntament de Torrefeta va participar, un any 
més, a l’acte que se celebra a Cervera cada 11 
de Setembre, en el qual es realitza una ofrena 
floral al monument de la Generalitat. Es tracta 
d’un acte on participen diferents entitats, 
associacions i Ajuntaments de la comarca. 
Enguany l’ofrena de part de l’Ajuntament la va 
realitzar la regidora Teresa Besora. A l’acte hi 
van haver parlaments del paer de Cervera, Joan 
Santacana, i del president del Consell Comarcal, 
Francesc Lluch. Es va interpretar també el Cant 

dels Segadors.

Els castells de Torrefeta i Florejacs al 
programa AIRE LLIURE 
El diumenge 12 de setembre es va emetre el 
capítol CASTELLS al programa Aire Lliure de TV3. 
Conduït per Judit Mascó, la proposta per les 
terres d’interior abarcava les comarques de la 
Noguera, el Solsonès i la Segarra. 
Acompanyada de l’actor Santi Millan van recórrer 
en BTT els camins entre castells de la comarca 
segarrenca en un itinerari circular: des de 
Montcortés i l’Aranyó, fins a Cervera, passant 
per Florejacs, Castellmeià, i Montfalcó Murallat. 

NOTICIARI BREU
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La visita al castell de Florejacs els va descobrir 
les entranyes d’aquesta imponent edificació 
senyorial, des de la presó fins al capdamunt de la 
torre, aturant-se a la planta noble on van conèixer 
els espais de lleure i de descans de la família que 
n’és propietària des de fa moltes generacions.

Podeu accedir al programa de presentació 
d’aquestes tres comarques veïnes a través de 
TV3 a la Carta o enllaçant a  https://www.
ccma.cat/tv3/alacarta/aire-lliure/castells/
video/6113656/

Activitats esportives al Centre Social de 
Sedó i Riber.
El passat estiu, el Centre Social de Sedó i 
Riber va promoure una sèrie de sessions 
esportives obertes a tothom. Primer, es va oferir 
setmanalment classes de balls llatins, com per 
exemple bachata, zumba i salsa, on el professor 
Vicente Manzambi amb els seus tocs d’humor 
va fer passar una estona ben animada amb bona 
música i molt de ritme. En segon lloc, es va oferir 
l’opció de fer Ioga matinal a la vora de la piscina, 
els divendres. Aquesta activitat també va tenir 
una molt bona acollida, i es va oferir l’opció de fer 
dues sessions i d’escollir l’horari de 7:30-8:30h 
o de 9-10h. Les classes van ser guiades per la 
Carme Torres, ajudant en la relaxació i intentant 
despendre el cos de tensions per començar el dia.

Instal·lació d’un desfibril·lador a Sedó 
Durant aquest estiu s’ha completat la instal·lació 
d’un desfibril·lador a Sedó, al portal del costat del 
Centre Social. El DEA l’ha finançat la Diputació 
de Lleida, i l’Ajuntament s’ha fet càrrec de la 
instal·lació d’aquest, així com del manteniment 
anual. Es va decidir instal·lar-lo a Sedó donat que 
és el nucli més poblat, i amb més equipament 
esportiu. De cara a futures accions es mirarà de 
poder-ne instal·lar a més nuclis, ja que es tracta 
d’una eina que permet actuar amb rapidesa 
i millorar les possibilitats de supervivència 
de les persones que hagin patit una aturada 
cardiorespiratòria.  La disponibilitat d’un DEA 
en un espai públic i la seva utilització abans de 
l’arribada del Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM), s’associa amb gairebé el doble de 
supervivència davant d’una aturada cardíaca 
extrahospitalària (ACR).



GIL, GILIET PELS AMICS, EREMITA CUINETES
Si bé Sant Gil, patró dels pastors, és popular a la nostra comarca, terra de pas de transhumàncies 
entre la muntanya i les terres baixes, al nostre municipi no té dedicat cap altar. No obstant, la seva 
presència es projecta en els diminutius que donem nom de diverses cases, com la senyorial Cal Gilet 
de Sedó o l’antic forn de Florejacs, Cal Giliet, petja evident de certa devoció no gaire reculada.
Conta la llegenda àuria que el nostre protagonista havia nascut a mitjans del segle VII a Grècia (en 
grec, el nom significa “cabrit”), dins d’una família de mariners, ben acomodada i de la qual hauria 
rebut una acurada educació. A la mort dels pares, fart de les inclemències de la vida al mar i dels 
patiments del món, va decidir repartir tot el seu patrimoni entre els pobres (“repartireu lo caudal 
/ ab los pobres famulenchs”) i creuar el Mediterrani per deixar-ho tot enrere, llevat d’una creu que 
l’acompanyaria en el periple.
Les onades el dugueren a les costes catalanes, des de les quals, a la recerca de pau i tranquil·litat, 
s’encaminà cap a la muntanya fins a raure a la vall de Núria (“elegint esta Montanya / per burlarvos 
del mon vil”). Allí s’instal·là en una cova, per conviure-hi amb els pastors que manaven ramats que 
pasturaven als mesos d’estiu. Assumí la feina de cuinar per la comunitat de rabadans: preparava les 
viandes en una olla de coure i, un cop llestes, convocava als comensals repartits per la vall fent sonar 
una campana. Entre guisats i oracions, també se li manifestà una bona habilitat ebenista, tallant les 
seves pròpies icones de devoció, entre les quals fabricà amb fusta de noguera una imatge de la Mare 
de Déu de Núria (“mostrareu ser expert, / puix la fereu tan gentil”).
No obstant, l’estada a la vall va durar només quatre anys. Un dia, potser perseguit pels seus enemics 
els heretges arrians (“contra sos fets inhumans / predicàreu baronil”), va decidir enterrar totes les seves 
possessions i fugir al nord. Aquest cop es va instal·lar a la Provença, on practicaria l’eremitisme en 
companyia d’una cérvola, que li proporcionaria llet pel seu manteniment. Allí seria ferit al braç per 
una fletxa de Vamba, rei dels francs, que estava per la rodalia caçant remugants. En compensació 
del dany, el monarca li concedí uns terrenys per fundar el monestir que porta el seu nom (Sant Geli). 
També explica la llegenda que viatjà a Roma on va rebre del Papa unes portes de fusta per instal·lar 

a la seva església: com que eren molt feixugues, les 
llançà al Tíber i les aigües les conduïren flotant fins 
a les costes provençals properes a l’abadia (“llensats 
al riu van gojosos / al convent qu’haveu fundat”). De 
Tornada al monestir, hi va viure fins l’any 720, 
quan posà punt i final el trànsit mundà: “Set àngels 
resplandorosos / fins al cel os han portat”.
Al segle XI, un pelegrí dàlmata de nom Amadeu 
arribà a la vall de Núria seguint una ordre del Cel, que 
li manava anar a cercar les relíquies abandonades 
pel Sant i alçar-li una capella. Les obres del petit 
temple no van trigar en completar-se, però més va 
costar trobar els objectes. Finalment, va esdevenir 
el miracle: un bou va començar a colpejar amb 
vehemència un mur, cridant l’atenció dels pastors. 
Amatents al senyal, van foradar l’amagatall i, al 
seu interior, aparegué la imatge de la Mare de Déu, 
acompanyada de la creu, la campana i l’olla de 
coure.
Amb el temps, la veneració al sant va estendre’s 
des dels prats de Núria cap a la vall del Llobregós, 
seguint els pastors que menaven els ramats en 

LLEGENDA ÀURIA fra gilliet de voràgine (florejacs)
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NATURALISTA susana costa i davia (florejacs)

EL NOSTRE VEÍ EL XORIGUER
3 de setembre de 2021. 7:15h del matí. 
Normalment a aquesta hora em desperta 
la refiladissa dels pardals que sojornen al 
magraner del jardí i que m’arriba a través 
de la claraboia del sostre, però avui ho ha 
fet un so diferent: una sèrie de crits aguts i 
curts. Després de viure dos anys a Florejacs el 
reconec ràpidament. Es tracta del nostre veí 
el xoriguer.
És molt comú veure’l donant voltes a baixa 
alçada per sobre del poble, sobretot a trenc 
d’alba i al vespre. De fet està tant a gust entre 
els humans que sovint posa els ous als forats 
dels antics murs de pedra de les cases i ens 
dona l’oportunitat de veure la ràpida evolució 
que fan els pollets des de que neixen, coberts 

d’un finíssim borrissol blanc, fins que emprenen el 
vol.
Podem reconèixer aquest petit rapinyaire al camp per 
la seva manera de caçar. Es col·loca cara al vent amb 
la cua oberta com un ventall i bat ràpidament les ales 
mantenint-se immòbil al mateix lloc per llançar-se en 
picat sobre la presa, normalment petits mamífers, 
llangardaixos o insectes de grans dimensions.
El xoriguer és un gran aliat del pagès en fer de control 
natural de plagues, malgrat que l’ús descontrolat de 
químics i pesticides i la intensificació agrícola posen 
en perill la seva supervivència.
I això és tot per aquest trimestre. Si teniu 
qualsevol dubte o comentari, em podeu escriure a: 
lanaturalistaamateur@gmail.com.

busca de pastures, en una transhumància que s’aturava als aiguamolls segarrencs. D’aquí va sorgir 
la devoció i el patronatge de la vila de Torà, del bisbat de Solsona, que li dedica la seva parròquia. A 
més de patró de rabadans, també és protector d’arquers i tolits (per l’incident de la fletxa) i captaires 
(per la seva generositat) i defensor front malalties com el càncer o l’epilèpsia (dita “mal de Sant Gil” 
a l’Edat mitjana), cosa que li dona un lloc dins del selecte grup dels catorze sants auxiliars, invocats 
contra determinades dolències des de l’època de la pesta negra.
Per tot plegat, en aquests temps estranys, de temptacions invencibles, de pastors novells i fugissers 
i de ramats abandonats i perplexos, no està de mes cantar els goigs que des del seu mateix santuari 
dediquen al Sant patró: “¡Vetllau, donchs, per esta terra / que anyora vostres virtuts; / lliuraula de peste y 
guerra, / de treballs y esclavituts: / Féuhi florir abundosos / exemples de santedat!”.
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ENTREVISTA
En Salvador Gual Tarruella, veí de Bellveí, professor de música i artista, ens va sorprendre el 
passat mes de maig amb la presentació de la seva segona novel·la (la primera publicada), EL BLUES 
DEL CARRER 16, dins els actes de la festa major de Palou, població que l’havia vist actuar anteriorment 
amb el seu grup de versions de rock.
La presentació d’aquesta novel·la negra va anar a càrrec de la seva editora Yolanda Valenzuela. Les 
seves preguntes van “despullar” el propi Salvador davant l’auditori. Des de La Veu de Torrefeta i 
Florejacs volem saber més coses del seu món literari:
Quan comença la teva inquietud vers l’escriptura? Quan comences a escriure?
Com en la música, l’impuls d’escriure em va arribar des de l’admiració; tinc tendència a emmirallar-
me davant de l’art i quan una cosa em commou, instintivament provo d’apropar-m’hi. En el cas de 
l’escriptura, sempre m’ha agradat molt llegir, de fet no puc adormir-me sense dedicar-hi una estona 
cada nit. Vaig començar amb els còmics i, a poc a poc, em vaig passar a la literatura, tant de ficció com 

no ficció. Posar-me a escriure de forma 
més o menys regular ha estat un procés 
de molts anys. Primer ho intentes amb 
algun relat curt, al principi costa trobar 
l’estil i el to, però arriba el moment en 
que algú et diu que no està malament 
i això t’anima a seguir escrivint, a 
seguir experimentant. En el meu cas 
(malgrat que sempre m’ha fet molta 
vergonya ensenyar el que escric) vaig 
insistir perquè tenia la il·lusió de poder 
publicar algun dia.
Per què novel·la negra?
No tot el que escric està relacionat 
amb el gènere negre, però sí que és 
el terreny on em sento més còmode. 
Com gairebé tot adolescent de la meva 
època, vaig començar llegint alguna 
novel·la de l’Agatha Cristie. També 
recordo especialment l’estiu que vaig 
llegir “Joc brut” del Manuel de Pedrolo. 
Aquest llibre em va deixar amb ganes 
de buscar altres referents en el món de 
la novel·la de misteri. El següent deuria 
ser algun llibre de l’Andreu Martín, un 
dels escriptors del gènere que més 
admiro.

Quin és el fil conductor de El Blues del Carrer 16?
Tota la història gira al voltant del Manuel Osorio, un personatge complex, empresari d’idees 
anacròniques incompatibles amb la manera de viure actual i molt marcat per una tragèdia de joventut 
que el marca de per vida. Aquesta manera d’actuar vers els treballadors i la seva pròpia família el duu 
a una situació límit que deriva en el seu assassinat.
Què destacaries dels teus personatges? En tens algun de preferit?
El Blues del carrer 16 és la segona part d’una trilogia. Els personatges principals són els Mossos 
d’Esquadra Amadeu “Ringo” Estany i la sergent Anna Giralt, dos investigadors amb caràcter 
completament oposat, però que es complementen com poden. En aquest cas els hi toca investigar 
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l’assassinat del Manuel Osorio, personatge principal de la història, un empresari de la vella escola 
amb un passat complicat i un present carregat de mentides i corrupció. Per presentar la realitat de 
l’empresa de l’Osorio, la història desplega un ventall de personatges que giren al voltant del difunt 
en forma de flashbacks que aborden des de la seva joventut fins als moments previs a la seva mort. 
Enmig de tot plegat, el meu favorit és el Sebastià Pujol, també conegut com Falconetti. El lector ja 
entendrà el perquè.
Tenint en compte que ets una persona molt ocupada i que treballes en dues escoles, d’on treus el 
temps per a escriure?
Ja he renunciat al propòsit inicial de trobar una franja de temps més o menys regular per a escriure. 
Sempre ho faig per impulsos, a estones, més aviat al matí que al vespre. Normalment, prenc nota 
d’una idea i la desenvolupo quan puc. Sempre he avançat més als estius i els caps de setmana. 
També hi ha contribuït el meu insomni, sovint he anat a treballar algun dia amb tres o quatre hores 
d’escriptura al damunt, quan agafes un fil i escrius amb fluïdesa se’m fa difícil deixar-ho.
Anteriorment havies escrit una altra novel·la. Ens la presentes?
Sí, la vaig començar a escriure fa gairebé vint anys, com una juguesca, un repte que m’havia proposat 
des de sempre. La idea va sortir arran d’un llibre de crònica negra, d’un true crime que em va impactar. 
Vaig imaginar-me una història inspirada en aquells fet i vaig començar a donar-li forma de novel·la. 
Me’n vaig sortir amb temps i paciència. Recordo encara el moment en que escrius la darrera línia. És 
una sensació molt especial; una barreja d’alliberament i satisfacció. Aquest estiu l’he estat revisant. 
M’ha tocat actualitzar-la i reescriure alguns fragments, és la primera part de la trilogia de la que he 
parlat abans, l’inici de la relació entre el Ringo i l’Anna, el primer cas que investiguen. Els lectors de 
“El Blues del carrer 16” hi trobaran molts llocs comuns, moltes coses que els hi resultaran familiars, 
però el Ringo i l’Anna investigaran la desaparició d’una noia, una història completament diferent, no 
tant coral però igual de sòrdida i misteriosa.
On podem trobar les teves obres?
El Blues del carrer 16 es pot trobar sota demanda en qualsevol llibreria, i actualment crec que 
encara tenen stock a Guissona (Issauna), Cervera (Libreria Universitat, Tastalletres, Cucafera), Lleida 
(Caselles) i Tàrrega (Sauret). També per Internet en punts de venda habituals (Amazon ...) tot i que 
recomano comprar-la a libros.cc o posant-se en contacte directament amb mi a través de la web 
www.elbluesdelcarrer16.com.
Com et veus en un futur proper?
M’agradaria acabar la trilogia, tinc alguna idea guardada però de moment estic centrat en editar 
el primer cas del Ringo i l’Anna aquest proper Sant Jordi. Ja veurem si em dona temps de tenir-la 
enllestida.
En Salvador és una persona molt propera, de tarannà tranquil i molt observadora. L’animem a 
continuar intrigant-nos amb les seues paraules i li desitgem molta sort en el món de la cultura.
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INFORMACIÓ
SUPORT A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES EMPRESES DE PONENT A TRAVÉS 
DE LA CAMPANYA “EMPRESA, FES EL SALT AL DIGITAL”
Impulsada des de l’Ajuntament de Lleida i els Consells Comarcals de les Garrigues, la Noguera, el Pla 
d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell i amb el suport de la Diputació de Lleida i el SOC. Té per objectiu 
millorar les capacitats digitals del teixit empresarial a partir de la detecció de les necessitats de les 
empreses de cada territori.
L’acció s’emmarca dins dels Projectes Compartits de Reactivació Transformadora que neixen de 
l’estratègia d’agendes compartides de la Diputació de Lleida i que promouen la realització d’actuacions 
conjuntes entre les diferents administracions de la demarcació.
El 22 de juliol es va donar el tret de 
sortida a la campanya “EMPRESA, 
FES EL SALT AL DIGITAL”, impulsada 
a través de l’Ajuntament de Lleida 
i els Consells Comarcals de les 
Garrigues, la Noguera, el Pla 
d’Urgell, la Segarra, el Segrià i 
l’Urgell, amb l’objectiu de millorar 
les capacitats digitals del teixit 
empresarial en aquests territoris. 
La iniciativa compta amb el suport 
de la Diputació de Lleida i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC).
La campanya pretén convidar 
a professionals i empreses del 
territori a digitalitzar-se. Per 
fer-ho cal que participin en un 
qüestionari que podran trobar a 
les pàgines web i xarxes socials 
de cadascuna de les entitats. El 
qüestionari servirà per detectar 
quin grau de digitalització té cada 
professional i organització i quina 
és la seva necessitat concreta 
per avançar en la digitalització. 
En funció dels resultats rebuts, 
el projecte preveu oferir un 
seguit d’itineraris formatius i un 
acompanyament personalitzat 
per poder fer aquest salt.
L’acció s’emmarca dins dels Projectes Compartits de Reactivació Transformadora que neixen de 
l’estratègia d’agendes compartides de la Diputació de Lleida i que tenen per objectiu fomentar la 
realització d’actuacions conjuntes entre les diferents administracions de la demarcació.
Aquest projecte està liderat pel personal tècnic dels Plans de reactivació socioeconòmica del territori, 
que són un instrument de planificació per desenvolupar actuacions necessàries i urgents per pal·liar 
les afectacions produïdes arran de la crisi de la COVID-19. Aquests plans estan finançats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, el Fons Social Europeu i el SEPE. Informa Consell Comarcal dde La Segarra
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INFORMACIÓ
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INFORMACIÓ
LA SEGARRA ÉS LA SETENA COMARCA DE CATALUNYA QUANT A ÍNDEXS DE 
RECICLATGE

A la Segarra l’any 2020 es van generar 
gairebé 11.000 tones de residus 
municipals, un increment de més del 
8 % respecte l’any anterior, tant de 
fraccions reciclables com de resta. 
Podria semblar que amb la pandèmia, 
com que el mon es va parar, havia de 
disminuir la generació de residus, però 
no ha estat així, ans el contrari.
En el cas de les deixalleries comarcals 
de Cervera i Guissona, es van gestionar 
un 30 % més de residus que el 2019, 
un increment mai vist. Entre les 
deixalleries i la recollida d’objectes 

voluminosos a domicili es van recollir unes 1.700 tones.
Segons les recents dades publicades per l’Agència de Residus de Catalunya, la Segarra és la setena de 
comarca de Catalunya quant a índexs de reciclatge. Les comarques amb millors índexs de reciclatge 
són les tenen implantada la recollida porta a porta.
Per mantenir el reciclatge és imprescindibles dur a terme seguiment i realitzar campanyes de 
comunicació. A la Segarra l’any 2020, tot i la pandèmia, es van realitzar 1.364 visites domiciliàries i a 
establiments comercials.  Informa Consell Comarcal de La Segarra

ES PRESENTA EL PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA COVID-19 PER LA 
COMARCA ALS ALCALDES I ALCALDESSES DE LA SEGARRA
El Pla es va presentar en una convocatòria d’alcaldies de la comarca realitzat el passat 7 de juliol. A la 
presentació va assistir el delegat del Govern, Bernat Solé.
Es va presentar el Pla de Reactivació Socioeconòmica Covid-19 per la comarca, elaborat des de l’àrea 
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de promoció econòmica. La presentació ha servit per donar a conèixer, als alcaldes i alcaldesses, 
totes les accions per fer front a la COVID-19 que han sorgit després de realitzar totes les taules 
sectorials amb els diferents sectors de la comarca.
El projecte ‘Pla de Reactivació Socioeconòmica post-Covid a la Segarra’ es dissenya com un pla de xoc 
que se centra a pal·liar els efectes de la crisi sanitària. 
Aquest Pla de Reactivació s’ha focalitzat en dues línies estratègiques: per una banda, la promoció i 
dinamització de l’entorn empresarial i, per l’altra, la millora de la situació d’ocupabilitat i formació 
de la ciutadania.
En definitiva, el Pla identifica les accions necessàries per superar les dificultats actuals i impulsar el 
desenvolupament de la Segarra.
La presentació va anar a càrrec de l’empresa contractada pel Consell Comarcal alhora de fer aquest 
Pla i el conseller comarcal de promoció econòmica, Josep Esquerra. Informa Diputació de Lleida.
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PINZELLADES HISTÒRIQUES joan-plàcid sala i montalà (torrefeta)

LA PORTADA DE LA LLUM ELÈCTRICA A TORREFETA 
Cap a finals de la dècada dels anys 1920 va haver-hi una millora molt important al poble de Torrefeta: 
la portada de la llum elèctrica. Amb les dades que he trobat a l’arxiu de l’Ajuntament, i amb uns 
antics documents que m’ha facilitat la Maria Sanou, he pogut fer aquest article per la nostra revista. 
L’any 1927, era alcalde del municipi Antoni Vidal  Torredeflot, de cal Vidal, tinent d’alcalde Pere 
Antonijoan Gispert de cal Luis, i pedani de Torrefeta Josep Boldú Caelles de cal Borges. 
El dia 14 d’octubre del 1927 va haver una reunió de poble a l’Ajuntament per preparar la portada de 
la llum elèctrica, i van decidir tirar el projecte endavant; es va nomenar una comissió negociadora 
integrada per:  Josep Sanou Boldú de cal Moliner, Josep Llanes Bellart de ca l’Agnés i Ramon Pujol 
Palou de cal Pujol, que van signar un contracte amb Hidroelèctrica del Segre, mitjançant el seu 
director- gerent, Jacint Esteva Fontanet, per la portada de la llum al poble. Aquesta companyia amb 
seu a Barcelona era usuària de la Central del Segre, ubicada aprop de Ponts, i es comprometia a 
construir el més aviat possible la línia de transport d’energia, l’estació transportadora i la xarxa de 
corrent al poble, amb un contracte de 10 anys de durada. 
El dia 11 de desembre del 1927 es va fer una reunió extraordinària dels caps de casa del poble de 
Torrefeta, i en la mateixa es va acordar la manera de finançar aquesta obra, a través d’uns impostos 
especials, i també es van crear unes accions de 50 pessetes,  que molts veïns van subscriure per 
acabar de pagar l’obra. 

Aquests veïns van ser:  (10 accions) Antoni Vidal, Pere 
Antonijoan, Josep Vives, i Jaume Vives, (7 accions) 
Josep Llanes, (6 accions)  Josep Sanou, Ramon Pujol, 
Josep Boldú, Mateu Rialp, Josep Antonijoan, Joan 
Castellà, Vicenç Sarri i Domingo Puig, (4 accions) Josep 
Puig, (3 accions) Josep Massóns, Pau Boldú, Felisa Benet 
i Ramon Farran, (2 accions) Jaume Farran, Josep Vidal; 
Pere Vidal, Josep Nadal, Ramon Sanou, Josep Prats, un 
altre Ramon Sanou, Pere Gasull i Josep Castellà. 
La instal·lació fou ràpida. La Companyia Hidroelèctrica 
del Segre va construir la línia de transport d’energia a 
través de pals de fusta situats al llarg del tossal anomenat 
“el calvari” i la caseta de l’estació transformadora (ara 
no existeix) aprop de l’escola (ara Ajuntament). Aquesta 
caseta la va fer el paleta de Bellveí Ramon Cortadelles i 
va costar 290 pessetes. 
El dia de la inauguració va ser una festa sonada a 
Torrefeta. L’obra fou beneïda pel rector del poble Mossèn 
Josep Vidal Vilalta, que l’anomenaven popularment 
mossèn Josep de Cabanabona. Malgrat ésser aquella 
electricitat primitiva i d’escassa  potència, la gent deia 
que ho veia i no s’ho creia: els carrers ja no estaven 
foscos a la nit, estaven ben  il·luminats; dins les cases hi 

havia una gran claror amb la nova llum, encara que algunes només tenien una sola bombeta, i amb 
un fil llarg la feien recórrer per les dependències de la casa. Aquella gent eren molt estalviadors. 
A l’Ajuntament i al Jutjat de Pau hi havia bona il·luminació. L’església de Sant Amanç lluïa com mai;al 
forn de coure el pa, a l’escola tot era més pràctic; al cafè i al ball es podia plegar més tard, i fins i tot 
hi havia qui amb el bon temps  aprofitava la llum d’alguna farola del carrer per esquitllar ametlles o 
alguna feina manual, o simplement feien tertúlia. Aquella llum que ara ens semblaria ridícula, per 
escassa, en aquell temps fou una innovació espectacular.
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PUÑALES POR LA ESPALDA
País: EEUU / Any: 2017 / Durada: 116 min. Gènere: Intriga. Crim. 
Comèdia negra.
Direcció: Rian Johnson. Distribució: Daniel Craig, Ana de Armas, Chris 
Evans, Jamie Lee Curtis.
Quan el famós novel·lista de misteri Harlan Thrombey (Christopher 
Plummer) és trobat mort a la seva mansió, just després de la celebració 
del seu 85è aniversari, el detectiu inquisitiu i cortès Benoit Blanc 
(Daniel Craig) és reclutat misteriosament per investigar l’assumpte. 
Es mourà entre una xarxa de falses pistes i mentides egoistes per 
intentar descobrir la veritat després de la mort de l’escriptor.
Entreteniment de qualitat.

RACÓ DE CINE roser nadal i freixes (la morana)

INFORMACIÓ
Neix La Faula, Associació catalana de professionals de la narració oral, i instal·la la 
seva seu al municipi de Torrefeta i Florejacs
Narradores i narradors de Catalunya ens vam unir a començaments de l’any passat com a Col·lectiu per 
tal de defensar i promocionar els nostres drets laborals, socials, econòmics i culturals davant d’una 
situació crítica. Van ser moltes les accions dutes a terme, i al desembre va arribar el reconeixement 
per part del Parlament de Catalunya de la nostra feina com a professionals de les Arts Escèniques. 
Un autèntic punt d’inflexió.Per això vam considerar que era el moment oportú per constituir-nos 
en associació i així esdevenir interlocutora vàlida per a institucions i administracions, per poder 
continuar la nostra feina solidària entre narradores i narradors, i també per encetar col·laboracions 
amb altres treballadors del món de la cultura i l’educació. Hi ha molts temes urgents, i hem posat fil 
a l’agulla.

Altres associacions ens han precedit 
fent una excel·lent tasca de difusió 
i consolidació de l’ofici. Nosaltres 
cerquem ara fer palesa la diversitat 
professional del sector, volem donar una 
correcta visibilització davant la societat 
i les institucions, reivindicar l’existència 
de la cultura com a sector econòmic amb 
unes treballadores i treballadors amb 
drets i deures, i obtenir la representació 
necessària en l’àmbit de les polítiques 
culturals i educatives.
El proper dia 23 d’octubre la presentarem 
al món en el marc del Festival SegaMots, 
a la ciutat de Cervera.
Encetem aquest camí amb entusiasme i 

una clara vocació inclusiva, descentralitzadora i igualitària. Us convidem a participar-hi, a compartir 
informació i esdeveniments.
La cultura fa un món més just i lliure per a tothom. Informa Patrícia McGill i Ferrari. Imatge @roserrovira1111



ESPAI DE SALUT sara ribera i freixes (CAP Cervera)

CUIDEM LA NOSTRA SALUT MENTAL
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defi neix la salut com el benestar físic, mental i social. 
Tenim molt present cuidar el nostre cos per no emmalaltir, però pensem en cuidar la nostra salut 
mental? Com ho podem fer? Les persones podem fer moltes coses en el nostre dia a dia per cuidar-
nos i viure millor, i que no són prendre medicaments. Està provat que funcionen i no tenen un risc 
afegit. Depèn de nosaltres, creure-ho i practicar-les.
Horaris i rutines:
Defi nir uns horaris de son i de vigília ens fa estar amb més harmonia i energia. Establir una rutina en 
l’hora d’anar a dormir i de llevar-se, evitant grans canvis horaris. El cos està programat per dormir de 
nit i estar despert de dia per fer les activitats.
Quan et despertis, para un moment i tinguis un pensament positiu. Encara que passem per moments 
complicats, de cada dia es pot treure un somriure, una bona notícia, una abraçada...

Alimentació
Ha de ser variada i sense massa aliments processats o poc 
recomanats. L’aigua és la millor opció per hidratar-se i pair bé. 
Tinguem-la ben present.
Comprar el menjar necessari per viure, sense deixar-se endur 
pels ulls.
Exercici
Activar el cos ajuda a gestionar les emocions. L’exercici fa 
alliberar la serotonina i la dopamina, entre altres, que ens 
proporcionen la felicitat i el control de l’ansietat. Fent exercici 
descarreguem energia, ens carreguem de bones sensacions i el 
nostre cos i el nostre cap funcionen millor.
És convenient planifi car un espai de temps cada dia per 

dedicar-lo a l’exercici físic. El podem fer individualment o en grup.
L’exercici físic fa que augmenti la sensació de benestar i redueix l’estrès mental, augmenta 
l’autoestima, redueix l’agressivitat, la irritabilitat, l’ansietat i la depressió. Ajuda a relaxar-nos, a 
modifi car els hàbits com el tabac o el consum d’alcohol, a superar adversitats. Millora la son. Serveix 
per socialitzar-nos i genera valors positius.
Relacions socials
La Salut Mental també està vinculada a les relacions socials. És necessari tenir algú amb qui parlar, 
amb qui poder expressar el que sentim, patim... Quan ho compartim, fem que les situacions siguin 
més fàcils de viure.
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RACÓ DE RIURE magí puig i mayoral (palou)
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BESTIOLES jordi roca i àlvarez (torrefeta)

Sóc el carnívor més petit de la comarca. Amb el meu cos esvelt m’endinso als caus dels ratolins, talps 
i talpons i em converteixo en un dels col.laboradors més efectius de la pagesia. La veritat és que no 
sé perquè dieu allò de “més maixant que una mostela”...

PICANYOL
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METEOQUIZ 5 cesc puig (palou)

1.- Aquest ha estat un estiu bastant sec, només han plogut 57 litres/m2. quan la mitjana històrica 
és de 84 litres/m2. Però l’estiu més sec des de que tenim registres al municipi va ser el 2016. Saps 
quants litres van caure?
a) 0
b) 5
c) 25
d) 45
2.- Quin dels mesos d’estiu plou menys?
a) Juny
b) Juliol
c) Agost
d) Setembre
3.- Un setembre amb les pluges com aquí, on el podem trobar d’aquestes capitals?
a) Santiago de Xile (Xile)
b) Copenhaguen (Dinamarca)
c) Varsòvia (Polònia)
d) Sucre (Bolívia)
4.- Però mentre aquí al setembre tenim una mitjana de 20°, en totes aquestes mateixes capitals hi 
fa més fred. Quina creus que és la més freda de totes?
a) Santiago de Xile (Xile)
b) Copenhaguen (Dinamarca)
c) Varsòvia (Polònia)
d) Sucre (Bolívia)
5.- Encarem el pas d’octubre a novembre que és quan hi ha el canvi de temperatures mitjanes més 
important de l’any, tant de pujada com de baixada. Quants graus baixa?
a) 5°
b) 6°
c) 7°
d) 8°

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

CAVA DE ROSES
Ingredients:
- 5 litres d’aigua
- 2 llimones
- 4 cullerades de vinagre de poma
- els pètals de 4 roses vermelles perfumades
- 500g de sucre blanc

Preparació:
D’una garrafa d’aigua de 5 litres en treurem 
aproximadament mig litre per posar-hi tots els 
ingredients.
La taparem i la deixarem macerar uns 20 dies.Després la colarem i ho posarem en ampolles ben 
tapades i ho deixarem a sol i serena durant 3 dies i el guardarem en un lloc fosc i ben fresquet. 
Està bonissim!

SOLUCIONS ALS PASSATEMPS
Solució al MeteoQuiz
1- b 5
2- b Juliol
3- c Varsòvia
4- a Santiago de Xile
5- c 7°
Més informació:
1- Juny (1), Juliol (4), Agost (0)
2- Juny (36), Juliol (18), Agost (30), Setembre (41)
3- Santiago de Xile (24), Copenhaguen (50), Varsòvia (40), Sucre (20)
4- Santiago de Xile (11), Copenhaguen (13), Varsòvia (13), Sucre (15)
4- Octubre 15,8º - Novembre 9,0º

Solució al Picanyol
1- destral, 2- estel, 3- flauta, 4- martell i claus, 5- escombra, 6- entrepà, 7- gelat, 8- crossa, 9- carretó, 
10- pilota.
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Directora Laia Argelich i Esteve   Cap de redacció Núria Magrans i Anglès   Consell de redacció Joan-Plàcid Sala i Montalà, Raquel Escolà 
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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.

AGENDA
10 d’octubre a les 9.00h caminada popular “Coneguem el 

territori: La Prenyanosa, Castellnou d’Oluges 
i Malgrat”. Organitza: Centre Social de Sedó 
i Riber.

15 d’octubre a les 19.30h xerrada a la sala de Plens de 
l’Ajuntament (Torrefeta) a càrrec de Susanna 
Balagué, “La comunicació verbal i no verbal”. 
Organitza: Ajuntament de Torrefeta i 
Florejacs.

16 d’octubre a les 18.30h concert de música jove a la 
Plaça de la Morana, a càrrec de “Marina 
Freixes” música pop; i “El pa de cada dia” hip-
hop,. Organitza: Oficina Jove de la Segarra - 
Ajuntament de Torrefeta i Florejacs.

23 d’octubre a les 13.00 sessió de contes “Toc de Veus”, dins 
el Festival SegaMots, amb les narradores Mon 
Mas, Almudena Francés i Paula Carballeira. 
Plaça Major de Palou. Organitzen: Consell 
Comarcal de La Segarra i Ajuntament de 
Torrefeta i Florejacs.

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. 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 largelich@torrefeta.ddl.net  i 
te n’informarem. Tota la informació actualitzada, la trobareu 
al web de l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs. 



Vols que apareguin publicades les teves imatges? Etiqueta-les amb #TiFMola


