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Acords adoptats per l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs en el Ple del dia 24 de juliol de 2020:

- Adhesió al pla Comarcal en Polítiques d’Igualtat de Gènere del Consell Comarcal de la Segarra 2020-
2024.

- Aprovació de l’addenda al conveni de finançament de diversos serveis comarcals, anualitat 2020.

- Acceptació d’ajut concedit  per la Diputació de Lleida en concepte d’arranjament de camins a Palou, 
Selvanera i Florejacs i justificació de l’actuació.

- Fixació de les festes locals del municipi corresponent a l’any 2021.

- Subscripció del protocol de compromís pel desenvolupament  de la Ruta verda de la Vall del Riu Sió, 
conjuntament amb els altres Ajuntaments que formen part d’aquesta Ruta.

- Moció en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris d’integració paisatgística, 
protecció agrícola i d’equilibri territorial al Decret 16/2019.

EDITORIAL

PLE A PLE

L’editorial vol agrair la col·laboració dels veïns i veïnes de Torrefeta i Florejacs en 
l’anterior número de la revista, que va ser força especial,  ja que la nostra revista, tot 
i el confinament i l’aturada de l’activitat en global, va poder omplir les seves pàgines 
amb les narracions de les seves  experiències durant els mesos que vam haver de restar  
a casa.  Tot i les complicacions aportades per la pandèmia en la que encara estem 
immersos/es, al nostre municipi no hem parat de dur a terme activitats, adaptar-
les a la situació i participar-hi. A les següents pàgines es mostra què s’ha anat fent i 
què està previst, a més de la resta de seccions habituals que ens aporten opinions i 
informacions sobre diferents temes.
Encarrilem els darrers mesos del 2020,  un any que deixarà una petjada ben marcada 
a les nostres vides.  Entre tots/es podem contribuir a preservar la nostra salut i la dels 
altres amb gestos senzills com posar-nos mascareta, guardar distància i rentar mans.

NAIXEMENTS
- Aritz Carmona Sosa, 30 de juny de 2020. Fill de Angel i de Lisset Nathali de Palou.

MATRIMONIS
-Raul Requena Pelegrina i Mireia Castella Solsona, de Bellveí, el dia 22 d’agost de 2020. Celebrat a 
Torrefeta.

- Antonio Marti Arnau i Anna Calero Pallarols, de Sedó, el dia 5 de setembre de 2020. Celebrat a 
Torrefeta.

DEFUNCIONS
- Teresa Fa Teixidó, Florejacs, 25 de gener de 2020, a l’edat de 90 anys.

- Ramon Segura Fonoll, Sedó, 25 de juliol de 2020, a l’edat de 104 anys.

GENT NOSTRA



3

METEOROLOGIA cesc puig i maria mayoral (palou)

TERCER TRIMESTRE 2020
PLUVIOMETRIA

JULIOL 37 litres (18)
AGOST 56 litres (30)
SETEMBRE 30 litres (41)

Comparació
TOTAL 3r trimestre 2020 82 litres (89)
TOTAL 3r trimestre 2019 90 litres
ACUMULAT fins setembre 2020 466 litres (301)
ACUMULAT fins setembre 2019 274 litres

TEMPERATURES

JULIOL
màxima: 39º dia 30
mínima: 14º dia 3
mitjana de màximes: 33,9º (32,1º)
mitjana de mínimes: 20,0º (18,3º)
MITJANA DEL MES: 27,0º (25,2º)

AGOST
màxima: 39º dia 8
mínima: 11º dies 28, 29 i 31
mitjana de màximes: 31,5º (31,6º)
mitjana de mínimes: 19,0º (18,3º)
MITJANA DEL MES: 25,3º (24,9º)

SETEMBRE
màxima: 33º dies 13 i 16
mínima: 7º dia 25
mitjana de màximes: 26,9º (26,2º)
mitjana de mínimes: 15,7º (14,2º)
MITJANA DEL MES: 21,3º (20,2º)

Entre parèntesi els valors climàtics normals a Palou
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Amb tu, de la sembra a la collita 
Experts en cultius alternatius

Mas Mascó (Selvanera)
josepmbesora@masmasco.cat

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

NOTICIARI BREU
Bona arrencada del casal d’estiu de Sedó
Les activitats van iniciar-se dilluns 22 de juny fins 
el 31 de juliol.
Les primeres setmanes del casal d’estiu de Sedó 
van deixar dades molt bones de participació, 
amb grups d’entre 16 a 18 joves, d’edats de 3 fins 
a 12 anys.
La dinàmica de les activitats va girar entorn a 
les maletes viatgeres que arribaven al casal cada 
setmana i que transportaven als nens i nenes a 
indrets ben llunyans com són la Xina, el Marroc, 
l’Índia o el Perú.
Per aconseguir els bitllets d’avió i volar a aquests 
nous indrets, els participants havien de passar 
un seguit de proves els divendres al matí i, si les 
superaven, tenien l’oportunitat de conèixer les 
noves cultures que proposava el Casal d’estiu.
Al llarg de la setmana es van dur a terme altres 
activitats ben diverses com jocs d’aigua, pintura 
de samarretes o excursions fora de Sedó.

“Walkin’ Roots” va omplir de bon 
ambient la Font de Torrefeta
L’actuació del trio mollerussenc del 10 de juliol 
al vespre va congregar més d’una vuitantena 

d’espectadors i espectadores
Després d’uns mesos amb l’escenari cultural 
aparcat, la música va tornar a sonar a Torrefeta 
de la mà del grup de Mollerussa  “Walkin’ Roots”.
L’actuació va tenir lloc a l’espai de la Font de 
Torrefeta de les 20h a les 22h i va congregar unes 
85 persones, mantenint la distància de seguretat 
recomanada i la resta de mesures de protecció.
El concert,  organitzat per Espais de Ponent i  
amb la col·laboració de l’ajuntament, va esdevenir 
un homenatge a les arrels de la música negra 
amb ritmes de jazz, soul, blues i altres estils 
afroamericans.
La vetllada va estar marcada per una posta de sol 
fantàstica, el bon ambient i la bona música.

El cicle de “conta-contes” arrenca amb 
una quarantena d’espectadors/res
L’activitat, dirigida per Patrícia McGill va recórrer 
diferents indrets del municipi durant els mesos 
de juliol i agost
El cicle de “Conta-contes” a Torrefeta i Florejacs 
va arrencar el passat divendres 17 de juliol a Palou 
de la mà de Patrícia McGill, amb una assistència 
d’una quarantena de persones.
McGill va fer cap a Palou amb un cotxe 600 de 
color crema, que va restar aparcat davant dels 
assistents, i durant una hora va explicar tot tipus 
de llegendes, històries i contes, alguns d’ells 
sobre la pròpia vila de Palou.
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L’acte, inclòs dins del cicle “600 Històries sobre 
rodes” es va complementar amb tres sessions 

més durant els mesos de juliol i agost en diferents 
espais del municipi.

La resolució provisional del PUOSC 
atorga més de 370.000€ a l’ajuntament 
de TiF
La xifra representa el 90% de l’import sol·licitat, 
per executar actuacions a La Morana, El Llor i 
Bellveí
En la resolució provisional  de concessió de 
subvencions del PUOSC 2020-2024 és concedeix 
provisionalment a l’ajuntament de Torrefeta i 
Florejacs uns subvenció de 370.000 euros per 
les obres següents: Urbanització plaça major de 
Sant Martí de la Morana, Urbanització del carrer 
Sant Antoni del Llor i Urbanització de la plaça 
Sant Jaume de Bellveí.
L’import atorgat a l’ajuntament de Torrefeta i 
Florejacs representa un 90% del pressupost total 
de les actuacions, que ascendeix a 402.583,29.

Aquest estiu, “Posa’t la mascareta” 
Ha estat la campanya que ha impulsat 
conjuntament l’Oficina Jove del Consell Comarcal 
de la Segarra i la Regidoria de Joventut de 
l’ajuntament de Torrefeta i Florejacs. Segons els 
mitjans de comunicació hi ha hagut un increment 
de positius de COVID-19 entre la població jove, i 
hem volgut demostrar que a Torrefeta i Florejacs 
sabem fer les coses bé. Tots els i les joves del 
municipi de 15 a 20 anys van rebre una carta 
amb la mascareta i un full informatiu sobre els 
serveis que s’ofereixen des de l’Oficina Jove de la 
Segarra, ja sigui en temes de salut però també 
en ocupació, formació i participació, entre 
d’altres. A TiF, aquest servei compta amb una 
Tècnica de l’Oficina Jove, la Laura Colldeforns, 
que es pot desplaçar al municipi i oferir 
assessorament. Per contactar-hi cal enviar un 

correu-e a tecnicajoventut@ccsegarra.cat, trucar 
al 651910153, o bé demanar a l’ajuntament que 
concertin una visita. Informa: Consell Comarcal de la Segarra

Bellveí celebra una Festa Major confinada 
i Riber la suspèn
Enguany les festes majors del municipi han tingut 
un caire diferent degut a la crisi del coronavirus, 
amb canvis i anul·lacions als programes d’actes

El cap de setmana del 25 i 26 de juliol es va 
celebrar la Festa Major de Bellveí en honor a Sant 
Jaume, el seu patró.
Aquesta va ser una Festa Major diferent, on no 
es va poder fer el sopar de germanor, el ball de 
dissabte, el tradicional repartiment d’entrepans, 
ni la processó de Sant Jaume pels carrers del 
poble.
Per altra banda però, si que es va poder dur a 
terme una tirada de bitlles, un vermut popular, 
la missa i una sessió de conta-contes que va 
comptar amb una setantena d’espectadors, 
seguint sempre les mesures de seguretat 
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recomanades. Aquesta última activitat s’incloïa 
dins el cicle “600 Històries sobre rodes”, impartit 
per Patrícia McGill, qui va compartir amb els 
veïns i veïnes de Bellveí unes històries molt i 
molt animals!

Per altra banda, els actes a Riber en honor a Santa 
Anna van quedar totalment suspesos per la crisi 
del coronavirus. Malgrat això, es va obsequiar 
amb una flor a cada casa.

Bellveí gaudeix dels contes de la Patricia 
McGill
La 2a sessió de contes, es va dur a terme dins el 
marc de la Festa Major de Bellveí el dissabte 25 
de juliol. 

El 600, amb la Patricia McGill, va aparcar a la 
plaça, davant la bàscula del poble. 
Una setantena de persones, de totes les edats, 
van escoltar amb atenció les històries que anava 
narrant la Patrícia. En aquesta ocasió van ser 
contes amb protagonistes molt i molt animals.
En destaquem la participació dels infants a les 
diferents històries.

Concurs de fotografia a Torrefeta en 
substitució dels actes de Festa Major
Donant resposta a la suspensió de la Festa 
Major, l’ajuntament de Torrefeta va impulsar una 
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activitat simbòlica durant els dies que hauria 
d’haver tingut lloc la festivitat.
La temàtica del concurs fotogràfic fou “Racons 
de Torrefeta” i va comptar amb un total de 
trenta candidatures, la millor de les quals fou 
“Capvespre”, d’Agnès Bargay. El segon i tercer 
premi van ser, respectivament, per Carles Sanou 
i Joan Plàcid Sala, amb les fotografies batejades 
amb el nom “Torrefeta” i “La Font de Torrefeta a 
l’hivern”.
Les fotografies presentades al concurs van restar 
exposades durant  el matí a la Plaça de l’Església 
i actualment es poden visitar dins del Forn del 
Poble que, després d’haver estat restaurat, va 
obrir les portes el diumenge de Festa Major.

Sedó acull la tercera sessió del cicle de 
conta-contes
L’activitat, dirigida per Patrícia McGill es va 
desenvolupar a la pista poliesportiva de Sedó en 
la tercera sessió del cicle de conta-contes.
Després de passar per Palou i Bellveí, Patricia 
McGill i el seu cotxe 600 color crema van fer 
parada a Sedó per seguir amb la ruta de conta-
contes que es va dur a terme al municipi de 
Torrefeta i Florejacs durant l’estiu.

La sessió va tenir lloc dijous 6 d’agost i va 
comptar amb una assistència d’una quarantena 
de persones que van gaudir i entusiasmar-se 

amb les llegendes, històries i contes recitats per 
McGill.

El cicle de contes finalitza a Florejacs
El cicle “600 històries sobre rodes” va finalitzar 
el diumenge 16 d’agost a Florejacs, amb una 
assistència d’unes setanta persones, que van 
esperar impacients l’arribada del 600 amb la 
protagonista.

La narradora aquest cop desenvolupava la sessió 
al seu poble, i això va fer que la sessió fos més 
familiar i participativa que mai.
La sessió es va emmarcar dins la Festa Major de 
la localitat, que aquest any va ser menys lluïda a 
causa de la pandèmia.
L’última història del cicle va fer referència a la 
llegenda de la dama del Castell de Florejacs.
La regidora de cultura de l’Ajuntament, Laia 
Argelich Esteve, va valorar positivament el cicle 
de quatre sessions que s’ha realitzat, amb el 
propòsit d’aportar una mica d’il•lusió als pobles 
després dels mesos de confinament i anima a la 
població a participar de les diferents activitats 
que es vagin realitzant al municipi.

Festa Major de Sedó
Aquest any, a causa de la covid-19 tots els actes 
van ser exclusivament pel veïnat de Sedó.
Com cada any, el segon cap de setmana d’agost 
es va celebrar la Festa Major de Sedó.

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

vmtallerindustrial@gmail.com

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
I INDUSTRIAL:

CAMIONS    TRACTORS
CARRETES    PLATAFORMES

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

vmtallerautomocio@gmail.com

LÍNIA PRE-ITV

MÀQUINA DIAGNOSI

AIRE CONDICIONAT

ALINEACIÓ DIRECCIONS
NETEJA VEHICLES

REPROGRAMACIÓ
CENTRALETES
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La festa va començar el dijous 6 d’agost amb 
el conta-contes del cicle “600 històries sobre 
rodes”, a càrrec de l’Ajuntament. Tot seguit partit 
de futbol sala de la comissió de festes de Sedó 
contra la de Tarroja. El partit se’l van endur el 
Sedó per un renyit 4-3.

El divendres 7 es va celebrar un sopar popular a 
la pista poliesportiva on s’hi van inscriure 140 
persones, que tot seguit van poder gaudir d’un 
concert exitós del grup d’havaneres La Vella Lola.
El dissabte va ser el dia amb més actes. El matí 
va començar amb una classe de zumba per a tots 
els públics, on hi van assistir una trentena de 
persones. A la tarda, pels carrers del poble es va 
gaudir d’una exitosa gimcana per a totes edats 
amb una seixantena de participants formant un 
total de sis grups. Seguidament al poliesportiu 
els veïns i les veïnes de Sedó van passar una bona 
estona al sopar-concert, a càrrec del grup Escorça 

que va versionar Jarabe de Palo en homenatge al 
gran Pau Donès. Va ser tot un èxit.
Finalment, el diumenge, mainada i adults/es 
s’ho van passar d’allò més bé amb els inflables 
aquàtics. I al vespre es va disputar el tradicional 
partit de solters/es contra casats/des, 
emportant-se la victòria aquests/es últims/es.
“De part de tota la comissió volem donar mil gràcies 
a tots els veïns i veïnes per seguir totes les mesures 
de seguretat vigents en aquest any difícil i participar 
en tots els actes. Per acabar també donar les gràcies 
a l’Ajuntament per l’ajuda i implicació en aquesta 
Festa Major diferent”.

Festa Major de Florejacs
Aquest any com a gairebé tots els pobles, la festa 
Major de Florejacs es va fer adaptada a la situació 
que estén vivint, però això no va impedir fer una 
“Festa Menor” amb un grup de veïns i veïnes, que 
van gaudir d’un sopar a la fresca, jocs i música.
El sopar es va fer per grups de convivència o 
unitats familiars.
El diumenge, malgrat que no es va celebrar 
ni la missa ni el vermut típics de la festa, més 
de 75 persones es van donar cita a la tarda per 
concloure les sessions de contes de la Patrícia 
McGill, que va recòrrer el municipi amb “600 
històries sobre rodes, a TIF”.

CONSTRUCCIONS I REFORMES

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

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

jrsanchezcons@gmail.com
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El forn de Torrefeta, restaurat
L’ antic forn de coure el pa de Torrefeta ha estat 
recentment restaurat per poder-lo visitar. La 
feina ha estat laboriosa perquè estava en unes 
condicions bastant precàries. Es tracta del típic 
forn que hi havia a tots els pobles, d’ús comunal. 
Des de temps immemorial, els veïns i veïnes 
pastaven el pa a les cases i el portaven a coure 
al forn. A partir de primers del segle passat  van 
venir forners a establir-se al poble, i van vendre 
pa per tota la comarca fins no fa gaires anys. Ara 
quedarà com un record inesborrable per a molts. 
Informa: Joan Plàcid Sala

Torrefeta i Florejacs en el reportatge 
central del número 50 d’Ara Lleida
La revista Ara Lleida, que edita el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida des de fa 30 
anys, està de celebració després de publicar el 
seu número 50. Acumula més de 5.000 pàgines, 
400 reportatges i 4.500 fotografies dedicades a 
la difusió del Pirineu i les Terres de Lleida, amb 
el particular segell de qualitat del Patronat. Han 
estat relats del turisme a la plana i a la muntanya, 

on ha tingut cabuda des del patrimoni natural, 
patrimonial, cultural, gastronòmic, el turisme 
actiu, a l’ecoturisme i altres formes de turisme 
al nostre territori. En el reportatge “La Segarra: 
romans, bruixes i castells” es mostren unes 
magnífiques imatges dels castells de Torrefeta i 
Florejacs, així com altres elements patrimonials, 
gastronòmics i culturals de la comarca. Felicitem 
Ara Lleida per aquests magnífics 50 números 
i encoratgem al Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida a seguir-ne publicant molts 
més com a altaveu dels nostres recursos turístics.

Cigonyes que fan parada a TIF
Des de finals d’agost fins a mig setembre hem vist 
en diferents ocasions grans grups de cigonyes 
que feien parada al nostre municipi. La primera 
ocasió va ser a la Morana, on van fer parada als 
camps de rostoll de davant del poble, just al 
costat de la carretera. Posteriorment les vam 
poder observar a Palou, amb aquesta aturada al 
vespre al campanar i al dipòsit. I també les hem 
vist a la teulada de Mas Canet, a la carretera de 
Florejacs. Imatges: Bernat Loomans, Cesc Puig i Òscar Arrufat 
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APUNTS D’HISTÒRIA jordi oliva i llorens (sedó)

SALAMANCA, DOTZE ANYS DESPRÉS
El proppassat 1 de juliol iniciava el dotzè 
any de recerca de morts i desapareguts 
de la Guerra Civil al Centro Documental 
de la Memoria Histórica de Salamanca. 
L’estada, enguany, la vam allargar fins el 
7 d’agost amb l’objectiu de culminar la 
recerca que vam iniciar el desembre que ve 
farà dotze anys en diversa documentació 
de la sèrie documental Político-Social i 
molt especialment en la Militar on s’hi 
troba la documentació generada per la 
Subpagaduría Secundaria del Ejército 
de Tierra republicà, sobretot expedients 
personals, fitxes de causants i testimonis 
sintètics, amb l’objectiu de recuperar 
aquells noms de catalans que moriren o que van desaparèixer en combat o bé en hospitals militars 
de rereguarda, i també d’aquells soldats forans que caigueren a Catalunya durant la Guerra Civil de 
1936-1939.

Aquest és un buidat de documentació que, 
com he explicat en alguna altra ocasió, forma 
part del projecte Cost humà de la Guerra Civil a 
Catalunya al que m’hi vaig vincular el 1986 amb 
l’encàrrec que em va fer l’historiador i mestre 
Josep Benet de relacionar els combatents de la 
Segarra morts en aquella guerra i les víctimes 
civils d’accidents derivats del conflicte. Tres 
anys més tard n’assumia la coordinació per a 
tot Catalunya en substitució de l’historiador 
Joan Villarroya, i fins a dia d’avui intentant 
posar fi al que hom considera un signe de 
normalitat amb la memòria dels caiguts d’una 
guerra viscuda. Val a dir també que el projecte 

va passar el 2019 del Centre d’Història Contemporània de Catalunya al Memorial Democràtic, i que 
el conjunt de dades obtingudes de les recerques de tots aquests anys es troba en un banc de dades
DÉDALO que enllaça amb un cercador consultable on-line (https://dedalo4.bancmemorial.extranet.
gencat.cat/web_mdcat_cost_huma/). Enguany, any també del centenari del naixement de Josep 
Benet, hem fet un pas més, i important, en poder acabar amb aquesta ingent i feixuga tasca dedicada 

Materials i eines per la construcció

Valentí Padullés Vilà

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

valentipadulles@gmail.com
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a la documentació de la Subpagaduría Secundaria del Ejército de Tierra.
Algunes magnituds de la recerca d’aquests dotze anys darrers al Centro Documental de la Memoria 
Histórica, PS-SERIE_MILITAR,PSET:
1. Magnituds temporals:
-60 setmanes.
-300 dies de treball.
-3.000 hores esmerçades.
2. Magnituds físiques (sense comptar el 
buidat fet en la sèrie Político-Social):
-344 unitats d’instal·lació buidades.
-41,28 m linials d’instal·lació.
-1.720 kg aprox.
-58.800 fitxes (84 caixes).
-13.200 expedients (220 caixes).
-24.000 fulls de testimonis sintètics (40 
caixes).
3. Resultats:
-13.573 noms de morts i desapareguts 
incorporats al banc de dades del Cost 
humà de la Guerra Civil.
-9.724 combatents catalans.
-3.849 combatents forans que moren o 
desapareixen a Catalunya.
-542.920 camps informats.

OPINIÓ núria magrans i anglés (palou)

UNA OPORTUNITAT DE CONÈIXER EL QUE TENIM MÉS A PROP  
I és que això de la Covid19 ens ha deixat una primavera i un estiu ben diferents. El confinament ens 
ha permès fixar-nos en aquells detalls senzills que teníem al voltant. I quan hem sortit, no poder 
marxar gaire lluny ens ha convidat a conèixer el que tenim just al costat de casa i que, de tant 

a prop, ens ha passat desapercebut. I 
hem anat ampliant el cercle, una mica 
com l’efecte d’una gota d’aigua i les 
seues onades. Aquestes vacances ens 
han fet descobrir camins, rius, castells, 
museus, muntanyes que son ben a prop. 
I també redescobrir espais emblemàtics 
que, de tant que ho son, ens els tenen 
“segrestats” els/les turistes. Si hem de 
veure el got mig ple, aquesta frenada ens 
ha fet prendre consciència que el nostre 
país té molts recursos turístics, i que era 
el moment de posar-los en valor.
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NATURALISTA susana costa davía i patrícia mcGill ferrari (florejacs)

SET VIDES AL CARRER
Aquest és un escrit que vol reflexionar sobre el tema dels gats al carrer als pobles del nostre municipi.
El gat ha conviscut amb les persones com a animal domèstic durant milers d’anys. Tal com hem fet 
amb d’altres animals, les persones hem modelat el seu comportament, hem limitat el seu hàbitat 
i l’hem utilitzat, entre d’altres, com a controlador de plagues que podien resultar mortals. Més 
modernament, li hem atorgat altres funcions. Sovint l’hem cosificat, convertint-lo en objecte de 
valor per regalar, per exhibir...
Avui dia, si bé molts d’ells viuen com a animals de companyia dins les cases, amb les seves necessitats 
etològiques ben cobertes (moviment, joc, menjar, higiene, salut), d’altres malviuen als carrers mal 
alimentats, patint temperatures extremes, malalties, condicions higièniques adverses, i patint 
sovint maltractaments, accidents, o fins i tot enverinaments o morts a mans de persones. Aquesta és 
precisament una realitat que es repeteix en els nostres petits nuclis poblats, que semblarien idíl·lics 
per a la vida d’un gat en “llibertat”, però que no ho són.
Hem parlat del tema amb veïnes i veïns de la zona, i hem constatat que hi ha opinions per tots gustos. 
Tanmateix, cal tenir en compte la legislació vigent de protecció dels animals, ja que és producte 
de llargues reflexions i estudis seriosos (ètics, socials, científics). A Catalunya, comptem amb el 
Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels 
animals. En aquesta llei el gat es considera animal de companyia, està protegit i maltractar-lo pot 
comportar sancions de fins a 20.000€. També s’indica la competència que tenen els ajuntaments per 
tal de vetllar pel benestar d’aquests animals protegits, i garantir el compliment d’aquesta llei. Està 
científicament provat que aplicant un programa de gestió ètica de colònies felines, on s’inclou el 
mètode CER (captura, esterilització i retorn), la població de felins s’estabilitza i millora la convivència 
entre el veïnatge i els gats. Exemples de l’èxit d’aquest procediment els tenim arreu del territori 
(La Llagosta, Olesa de Montserrat, Vilafranca del Penedès, Salàs de Pallars...). En aquests casos, els 
ajuntaments han de dotar de recursos a protectores o associacions per tal de rebre assessorament 
especialitzat i fer el seguiment de les colònies.
Es per aquesta raó que hem iniciat el diàleg amb l’ajuntament de Torrefeta i Florejacs i amb l’associació 
Gats de La Segarra, per tal de dur a terme una feina conjunta implicant diferents actors. Creiem que 
un primer pas és cercar informació contrastada i difondre-la.
Som conscients que en els temps que corren hi ha molts fronts oberts. Estem convençuts que només 
serà possible assolir els nostres petits reptes si la població s’implica activament. Des d’aquí volem 
encetar aquest camí i us convidem a tots i a totes a posar el vostre granet de sorra.
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construccions
RAMON RIUS

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

ARRELS DE POBLE
CANÇONS DE LA MARE
Aquest temps de pandèmia i confinament són adequats per evocar el passat i pensar el futur.
En aquesta secció d’Arrels de la revista el que fem és, sobretot, escriure sobre  el que hem viscut, 
sobre el que ens ha fet com som. Avui us en presento una que la sentia cantar a la mare.
Segur que en coneixeu altres versions. Potser entre tots/es les podem completar. L’escric de memòria, 
tal com recordo que la pronunciava. Llàstima que no sé com transcriure’n la tonada musical.

A la torra xica,
a la torra gran
hi havia una Bepa
que l’estimen tant,
de tant que l’estimen
mai la casaran.

Tome la robeta
i se’n va a rentar
i mentre es rentave 
passe el seu galant
Què fas aquí Bepa,
què estàs rentant?

Rento les faldilles,
també el devantal
per anar bonica
el dia de Nadal.

La tome i la munte,
la munte al cavall:
la sella n’és verda
i el cavall n’és blanc.

Els carrers de Lleida
els han seguit cantant
els de Barcelona
els han seguit plorant.
Per què plores Bepa,
per què plores tant?

Ploro pels meus pares,
d’aquesta moriran.

Que moron que moron
ja els enterraran
les tumbes són noves,
les estrenaran.

I a dalt de la tumba
n’hi ha un rossinyol
que moron, que moron,
ja en portarem dol.
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
L’AJUNTAMENT DE TORREFETA I FLOREJACS PARTICIPA ALS ACTES DE LA DIADA
El municipi de Torrefeta i Florejacs va estar representat pel seu alcalde, Josep M. Castella, i la regidora 
Teresa Besora, als actes commemoratius de la Diada Nacional de Catalunya celebrats a Cervera el 
passat 11 de setembre.
Castella i Besora van prendre part en l’ofrena floral al monument de les Quatre Barres de la capital 
de la Segarra, tot fent entrega d’un ram de flors en nom del consistori, tal i com van fer altres 
representants polítics d’arreu de la comarca.
L’ofrena floral va anar acompanyada d’una audició dels alumnes del Conservatori Professional de 
Música de Cervera i les intervencions del Paer en Cap de Cervera i el President del Consell Comarcal 
de la Segarra. Paral·lelament, a l’oficina de turisme es va celebrar una jornada de portes obertes a 
l’espai temàtic del CAT, on també es va projectar l’audiovisual “Origen de la Generalitat de Catalunya”.

Motos Villaró
reparació i venda
Reparació i venda de tot tipus de motos, bicicletes, motoserres, 
motobombes, generadors, maquinaria de jardí, micro-cotxes, etc...
Obert de dilluns a divendres de 9 a 13:30 i de 15 a 20h, dissabte de 9 a 13h.

Avinguda Ponts, 10 local 2 · 25210 Guissona · Tel/Fax: 973551520 · Mòbil: 636933333
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CARABASSA GEGANT A SEDÓ
Com cada any, el primer diumenge d’octubre s’hagués celebrat el Concurs de carabasses gegants i 
mostra de terra, conegut com la Fira de la Carabassa, i com la majoria d’activitats culturals d’aquest 
2020 no es podrà celebrar degut al COVID-19, trending topic de llarg d’aquest 2020 i el qual esperem 
que desaparegui de les nostres vides el més aviat possible. El que el COVID no ha pogut aturar és 
que, com cada any, agricultors del poble, municipi i comarca hagin plantat les seves carabasseres i 
treballat per aconseguir un exemplar lo més gran possible. Al final ja és una afició arrelada a la nostra 
contrada i tema de conversa dels vespres d’estiu tot prenent la fresca, i en el qual l’organització 
treballa per guanyar adeptes que s’animin a plantar una carabassera, estudiar com cuidar-la i puguin 
portar un exemplar a lluir a la fira. Any rere any hem vist que els grans premis econòmics que 
s’entreguen durant el concurs de carabasses gegants, destacant 800€ per la carabassa més grossa, 
han fet venir al nostre poble agricultors “semiprofessionals” d’arreu de Catalunya i algun de més 
enllà, amb carabasses de tamanys espectaculars...400-500-600kg...a competir per aquest botí, i als 
quals la jornada no els sortia pas malament.
Aquest any un veí de 
Sedó, el Joan Cuñat, 
ha aconseguit fer una 
carabassa de 433kg, 
que amb una mica 
de sort potser hauria 
pogut competir amb 
les que normalment 
veiem arribar de 
terres llunyanes, 
no podrem saber 
com hauria acabat... 
Tampoc podrem 
gaudir d’aquell dia 
de fira que molts 
esperàvem, ni gastar 4 
calerons a les parades 
que venien, i tampoc 
podrem contemplar 
carabasses de totes 
formes i mides, 
aquest any ha anat 
així... esperem per 
això poder tornar amb 
força l’any vinent! Per 
acabar, comentar que 
des de l’organització 
es repartiran les 
llavors de la carabassa 
de 433kg a tothom 
que ho desitgi 
per incentivar als 
agricultors a sembrar 
carabasseres l’any 
vinent i així entre tots 
fer créixer aquesta 
activitat.
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LLEGENDA ÀURIA beat fra giliet de voràgine (florejacs)

SANT PLÀCID, SOLDAT O MONJO, SEMPRE SERÈ
Per primer cop parlarem de la hagiografia d’un sant que no té cap advocació en capelles, esglésies o 
oratoris del nostre municipi, però sí que és molt venerat i, a voltes, faedor de miracles, al llarg i ample 
de Torrefeta i Florejacs: Sant Plàcid.
Poc en sabem de la vida d’aquest Plàcid, a banda que al segle II o III hauria nascut a Portugal i que 
de ben jove s’integrà a l’exèrcit romà. La poc original llegenda àuria explica que hauria abandonat les 
armes i la religió pagana per convertir-se al cristianisme (“dels pagans aborrireu / los vicis y la maldat”, 
diuen els gojos que li canten a Granollers), cosa que li hauria valgut el martiri a l’illa de Sicília. 

Els cos fou sepultat a les catacumbes de 
Santa Cirícaca, al cementiri del Campo 
Verano, a tocar de la basílica de Sant 
Llorenç extramurs de Roma (“a nes camp 
que es diu Verano / fonc vostro cos sepultat, 
/ ahont per llarch temps olvidat / estiguéreu 
Sant hermós”, canten els goigs de Pina de 
Montalgrao, Castelló).
Les venerables restes reposaven a Roma 
quan el canonge Gasch, l’any 1738, acudí 
a demanar al Sant Pare unes relíquies 
per engrandir el culte de la canònica de 
Santa Maria de Guissona. No sabem si la 
tria fou inspirada pel passat imperial de 
Iesso, però el canonge va rebre la tíbia i 
el peroné del legionari màrtir en qüestió, 
dins d’un tub de vidre inserit en una 
de les cames d’una figura d’escaiola de 
dimensions humanes, uniformada com 
un legionari romà i guarnida amb una 
palma de martiri. El que sí que sabem, 
com ens escriu la Dra. Garganté, és que 
el canonge va recompensar amb cinc 
lliures de xocolata als cardenals Belluga 
i Acquaviva per la seva intercessió en el 
negoci.
Tot i que la festivitat d’aquest sant se 

celebra l’11 de juliol o el 5 d’octubre, Guissona el va anomenar co-patró de la vila i celebra la festa 
juntament amb les de la patrona, la Mare de Déu del Claustre, cada 8 de setembre. Els ossos sants, 
encara dins del tub, però desposseïts del ninot d’escaiola, reposen en un dels armaris de la sagristia 
de Guissona.
Cal dir, però, que un altre sant del mateix nom Plàcid, però aquest de Subiaco, acostuma a ser confós 
amb el guissonenc adoptiu. Aquest, màrtir també, va ser company de Sant Benet en la fundació de 
l’orde dels benedictins al segle VI. La confusió no només afectaria als noms, sinó també als ossos, 
els quals, no queda clar si del soldat o del monjo, foren també repartits al llarg del mateix segle XVIII 
a miquetes en favor de la parroquial de Santa Maria de Cambrils i de la de Sant Martino (“Chiesa 
Madre”) de Corleone, a l’illa de Sicília.
Per tot plegat, sigui portuguès o sicilià, monjo o soldat romà, tinguem present a l’amic Plàcid, advocat 
contra les borratxeres (per cert) i cantem-li sense embarbussar-nos i en bon accent occidental “Vos 
curau es bestià / mos dau aigo profitosa / sempre que ab fe fervorosa / vos venim a suplicà”.
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La piscina de Sedó obre i manté 
l’animació malgrat la pandèmia
A l’inici de la temporada la Junta del Centre Social 
de Sedó i Riber va haver de dedicar més hores 
que en un any normal a l’adequació de la piscina, 
per la situació actual de la pandèmia, i prendre 
la complexa decisió d’obrir, tenint en compte la 
nova normativa per la covid-19. 
La junta va creure que la piscina és un punt de 
reunió vital per Sedó i quan arriba el mes de juny 
tothom espera l’obertura amb candeletes, així 
que no podien imaginar un estiu sense el caliu 

de la piscina. Aquest mateix caliu, el del soci que 
paga una taxa anual és el que ha fet possible 
obrir la piscina, amb el seu granet de sorra. Des 
de la Junta volen fer un agraïment especial als 
socis però també a l’equip humà (socorristes, 
personal del bar, personal de neteja i personal 

de manteniment) que aquest any ha treballat de 
valent! 
Des del Centre Social de Sedó i Riber afirmen 
que se senten molt contents/es, agraïts/des i 
satisfets/es per haver pogut gaudir un estiu més 
de la piscina de Sedó.
El bar de la piscina de Sedó va mantenir l’animació 
a la piscina del poble un any més, organitzant 
activitats que es van poder celebrar malgrat 
la pandèmia, seguint sempre les mesures de 
seguretat vigents. 
Tot va començar amb un sopar d’inauguració el 
dia 20 de juny, al qual van assistir una vuitantena 
de persones, que es va realitzar a la pista 
poliesportiva del costat de la piscina. Hi va haver 
animació musical i la gent va gaudir d’una bona 
vesprada. 
Per Sant Joan també es va realitzar un sopar de 
tipus popular, que va aplegar una cinquantena de 
persones, novament a la pista poliesportiva, que 
va finalitzar amb petards i pirotècnia típica de la 
festa. 
Malgrat que el personal encarregat del bar de la 
piscina tenien pensades força activitats i actes, 
era complicat realitzar-los per les mesures de 
salut i quedaven força desvirtuades. El que si que 
es va realitzar força sovint va ser el cinema a la 
fresca, que es va anar fent entre setmana, amb 
pel·lícules per a tots els públics i acompanyades 
d’algun àpat especial.  Algunes de les pel·lícules 
que s’hi van poder veure va ser Frozen II, Vaiana, 
Captain Fantastic, Coco, Mascotas 2... 
L’activitat estrella es va realitzar el 21 d’agost, i 
va ser tot un èxit. Es va anomenar “Concurs de 
Talents” i va ser un tipus d’escala-hi-fi al qual 
va participar 9 grups de la població. L’acte va 
comptar amb un jurat popular format per gent 
del poble, premis i molta diversió. 

NOTICIARI BREU

659 49 20 98 - jordi@jordianguera.net 
c/ Assumpta, 1 - 25211 Ratera (Lleida)
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La piscina va tancar les portes el dia 6 de 
setembre, i ho va fer amb un vermut de comiat 
per aquelles persones que hi van anar a realitzar 
l’últim bany de l’any. 
Algunes de les mesures especials que van 
haver d’aplicar els encarregats del bar van 
ser la desinfecció, el mantenir la distància de 
seguretat, l’aforament, i les mesures higièniques 
obligatòries.

Trobada de l’alcalde de Torrefeta i 
Florejacs amb el President de la Diputació 
de Lleida
Josep Maria Castella Estruch, alcalde de Torrefeta 
i Florejacs, i Joan Talarn i Gilabert, president de 
la Diputació de Lleida, es van trobar el dijous 
24 de setembre a Cervera, on van poder tractar 
diversos temes relacionats amb el municipi, així 
com comentar les noves línies d’actuació. Al seu 
torn van compartir la preocupació per l’evolució 
de la pandèmia i pel que esdevindrà en l’etapa 
postcovid, que es preveu molts dura, no tant 
pel sector primari, sinó per la resta de sectors 
econòmics.

El Consell Comarcal dinamitzarà 
les xarxes veïnals de voluntariat als 
municipis per prevenir situacions 
d’aïllament de les persones grans
Arran de l’impacte ocasionat per la COVID-19, el 
Consell Comarcal creu que s’han d’analitzar les 
iniciatives de voluntariat i/o les experiències 
de suports veïnals que van sorgir arran de la 
pandèmia i que anaven adreçades a les persones 
grans en situació de solitud o aïllament, per 

tal d’arribar a crear un pla de voluntariat que 
respongui quan es donin aquestes situacions.
És en aquest sentit i, per tal d’aprendre de les que 
van sorgir, el Consell Comarcal inicia un treball 
entorn aquestes xarxes veïnals de suport i grups 
informals de voluntariat als municipis i pobles 
petits de la Segarra. Un treball que serà el punt 
de partida pel disseny d’accions comunitàries als 
municipis de la comarca.

Per començar es faran 4 sessions de treball, 
amb la finalitat de recollir la visió, experiències 
i propostes dels agents clau. Sessions amb 
alcaldies, amb persones que han rebut suport 
de les xarxes veïnals, amb persones actives del 
municipi i amb professionals dels equips de 
serveis socials. Concretament, aquesta setmana, 
el municipi de Massoteres ha acollit la sessió 
amb alcaldies. La presentació va anar a càrrec 
del President del Consell, Paco Lluch, que va 
demanar als alcaldes i alcaldesses la col·laboració 
aportant el seu coneixement i experiència per tal 
de dissenyar accions comunitàries amb l’objectiu 
de fomentar la participació social i comunitària, 
millorar la qualitat de vida de les persones dels 
seus municipis.
L’acció està impulsada des del Pla d’acció 
Comunitària Inclusiva de la Segarra, el PLACI, 
liderada per l’àrea de serveis socials al Consell. 
Un pla que es va aprovar a finals de l’any passat 
per tal de dinamitzar i enfortir els vincles socials 
i el desenvolupament social de la comarca.
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OPINIÓ jaume moya i matas (florejacs)

DES PAM-PAM I SEMPRE PAU
Des de l’inici dels temps, les agrupacions humanes han tingut organitzacions d’autodefensa, més o 
menys espontànies, que servien de complement (o, a voltes, de contraresta) de les forces emanades 
de l’autoritat. Aquestes segones, institucionals i ordenades, sovint eren minses i, en territoris 
allunyats dels centres de poder, febles i poc presents. 

Aquest és l’origen a Catalunya dels cossos del sometent, vinculat a poblacions i territoris concrets 
i formats en torn de nuclis familiars o al voltant d’un senyor local. Els Usatges del segle XI ja 
contemplaven les milícies municipals d’homes adults armats per fer front a enemics puntuals, 
lladregots, agressors i malfactors diversos. En cas d’alarma, eren convocats al so d’un corn, d’una 
trompeta o, més habitualment, a un so especial de campanes, ben aviat dit popularment “toc de 
sometent”.  
Així les coses, la primera reglamentació del sometent fou promulgada pel baró de Meer, pensada 
perquè els pobles tinguessin un contingent armat per plantar cara a les partides carlines que 
enrondaven pels camins de la Catalunya interior. D’aquesta manera naixia un cos armat, sota el lema 
“Pau, pau i sempre Pau”, que tenia com a objectiu la defensa de la propietat privada i la tranquil·litat 
pública. 
De fet, al llarg de tot el segle XIX van ser instrument clau per col·laborar amb els militars professionals 
de les forces governamentals en ofegar les carlinades, donat que els guerrillers carlins depenien 
molt del suport que trobaven en pobles i masies, tot i que molts dels sometents es van inclinar 
sovint per la causa legitimista i antiliberal. De fet, les relacions de paisanatge i les vinculacions 
amb senyors i famílies del món rural (amb el cas paradigmàtic dels Tristany d’Ardèvol), i el fet que 
molts dels lluitadors carlistes compatibilitzessin pedrenyal i trabuc amb aixada i falç, portava a que 
sovintegessin les col·laboracions, quan no directament la confusió, entre sometents i partides de 
carlins. 
Així les coses, l’any 1869, amb la marxa a l’exili de la reina Isabel II i l’inici de la tercera carlinada, 
la majoria dels sometents catalans es posaren del bàndol carlí, en contra del regnat d’Amadeu I de 
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Av. Onze de setembre, 18 - 25210 Guissona
Tel/Fax: 973552420 Mòbil: 606798330
info@inserpa.com www.inserpa.com

INSERPA
Instal·lacions i Manteniment

Savoia i del posterior govern de la I República, que va decidir suprimir-los per Decret de 9 de març de 
1873.
És en aquest context quan, al setembre de 1872, en plena tercera carlinada, té lloc un episodi a Palou 
(avui, poble integrat al municipi de Torrefeta i Forejacs), que recull la premsa de tot l’Estat...
Ben entrada la nit, el rector de Palou detecta la presència de quatre homes que feinejaven per penetrar 
dins l’església parroquial de Sant Ponç, al capdamunt del poble. Envia al seu mosso a donar l’alarma 
als veïns i aquests no triguen en congregar-se, degudament armats, a l’escenari dels fets. Un cop allí, 
constatat que la porta de l’església estava esbotzada, des de la rectoria fan sonar la campana a toc 
de sometent, alarma que provoca la fugida de tres dels quatre malfactors, que corrents per la Costa 
dels Capellans avall esquivaren la pluja de bales tirotejada pels palouencs. 
El quart no tingué la fortuna dels seus companys. Davant del terrabastall, des de l’interior de l’església 
va treure el cap pel forat obert a la porta, moment en el qual va rebre la descàrrega d’un tret disparat 
a curta distància per part d’algun dels veïns que envoltaven el temple. Els laments de dolor es feren 
ben audibles, xisclats per aquell qui la crònica de la Gacetilla titlla “del más tonto o avieso” del grup, 
qui malgrat la ferida rebuda es feu fort dins l’església. 
Ben aviat s’afegiren als veïns homes armats de Granollers, arribats per sumar-se a la crida, així com 
individus del Batallón Franco de Cataluña, que van adreçar-se al ferit garantint-li el respecte a la 
vida si abandonava “el que había de ser escenario de sus hazañas” (de nou, segons la Gacetilla) i es 
rendia. Així ho va fer, el pobre home, apareixent desarmat 
davant dels presents, amb el rostre i bona part del cap 
ferits i ensangonats. Per única resposta a les preguntes 
fetes, només va revelar que era fill de Tortosa. 
A les quatre de la matinada, restablerta la pau, era conduït 
pels homes del sometent a Granollers, on hauria de ser 
posat a disposició de les autoritats. “Lo hubiera pasado 
mal en el camino si la excitación de unos no hubiese sido 
vencida por Ia sensatez otros”, arrodoneix la crònica el 
reporter de la Gacetilla.
Tot plegat, més enllà de la porta foradada i el pany 
forçat, l’església de Palou va quedar indemne, sense que 
s’hagués de lamentar la pèrdua de cap objecte cobejable 
i necessités només la intervenció d’un ferrer i d’un fuster, 
així com de la neteja del bon bassal de sang que va deixar 
el pobre lladregot sacríleg. 
I és que, tant com el lema “pau, pau i sempre pau”, el 
sometent tenia ben present la màxima llatina “si vis 
pacem, para bellum”: si vols la pau, prepara la guerra.



Soc una mena de grill gegant, dificilment em veuràs perquè visc sota terra. Només quan els aiguats 
o els recs inunden les meues galeries surto a l’exterior. La gent del camp sí que em coneixen, em 
diuen tallacebes i diuen que els hi faig malbé els conreus. Exageren, en realitat quan no sóc massa 
nombrós contribueixo a airejar la terra. Pocs m’heu vist però tots m’heu sentit. A les nit d’estiu a part 
del discret cric-cric dels meus cosins sentireu un magnífic riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii… aquest sóc jo.
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BESTIOLES jordi roca (torrefeta)

PICANYOL

JOSEP M. MAS i MORERA, SLJOSEP M. MAS i MORERA, SL
C/ dels Llacs, parcel∙la D  25210 GUISSONA
Tel. 973550087 Fax 973550081 Mòbil 659737159

adm@jmmas.e.telefonica.net



LA PRIMERA AGÈNCIA DE DONES DETECTIVES
Alexander McCall Smith
Traducció de Maria Roura
Què es pot fer amb unes vaques que ha heretat del seu pare? Mma 
Ramotswe, una africana grassa i alegre, amiga d’ajudar els altres, ho té 
molt clar: vendre-les, i amb els diners muntar «La Primera Agència de 
Dones Detectives» a Botswana. De què disposa? D’una petita furgoneta 
blanca, dues taules, dues cadires, un telèfon i una vella màquina 
d’escriure. I una tetera i tres tasses: una per a ella, una per a la secretària i 
l’altra per al client. Què més es necessita per aclarir fets intrigants? Mma 
Ramotswe ho aconsegueix amb un sorprenent sentit comú i amb uns 
mètodes molt particulars. La Primera Agència de Dones Detectives és una 
novel·la deliciosament diferent, però també el retrat d’una societat on la 
tecnologia conviu amb les tradicions màgiques.
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RECOMANACIÓ DE LECTURA roser nadal i freixes (la morana)

MARAVILLOSA FAMILIA DE TOKYO
Direcció: Yoji Yamada. Repartiment: Satoshi Tsumabuki, Yu Aoi, Yui 
Natsukawa, Kazuko Yoshiyuki, Isao Hashizume, Shozo Hayashiya , 
Tomoko Nakajima , Masahiko Nishimura. Nacionalitat: Japó. Any: 2016. 
Durada: 108minuts. Gènere: Comedia. Fotografía: Shinji Chikamori 
Música: Joe Hisaishi.
Sinopsis: El día del seu aniversari, la dona del pater familias d’una 
tradicional familia de Tokio, li demana al  demana al seu rondinaire 
marit com a regal, el divorci. Aquesta revelació no només xocarà al seu 
incrèdul marit, sinó a tota la família, que intentaran per tots els mitjans 
evitar la catàstrofe familiar.

La podeu agafar en préstec a la biblioteca de Guissona

RACÓ DE CINE roser nadal i freixes (la morana)



ESPAI DE SALUT sara ribera i freixes

AQUEST ANY, MÉS QUE MAI, VACUNA’T DE LA GRIP
La campanya d’aquest any està condicionada per la incertesa al voltant del comportament que 
pugui presentar el nou coronavirus SARS-CoV-2. Per aquest motiu, es realitza un èmfasi especial 
en augmentar les cobertures de vacunació contra la grip especialment en el personal sanitari 
i sociosanitari, gent gran, preferentment a partir dels 60 anys i persones de qualsevol edat amb 
condicions de risc i els seus convivents. L’objectiu és protegir les persones més vulnerables a la 
grip, disminuint el màxim possible la incidència de grip en aquests grups diana, que en gran part 
coincideixen amb els de la COVID-19, i contribuint a reduir l’impacte sobre la pressió assistencial.
GRUPS DE RISC:
1. Persones de 60 o més anys
2. Persones amb malalties cardiovasculars (inclosa la hipertensió), neurològiques o respiratòries     
(inclosa l’asma)
3. Persones amb diabetis, obesitat o malaltia renal
4. Malalties de la sang, anèmia o asplènia
5. Malaltia hepàtica, inclòs alcoholisme.
6. Càncer, trasplantats o immunosuprimits
7. Malaltia celíaca o inflamatòria crònica
8. Trastorn cognitiu, Síndrome de Down, demències
9. Embarassades en qualsevol trimestre i puerperi
10. Personal sanitari o de curses de qualsevol tipus de centre, oficines de farmàcia...
11. Persones que proporcionin cures domiciliàries o que convisquin amb persones de risc
12. Cossos de seguretat, policia, bombers, protecció civil
13. Personal de serveis públics essencials
14. Grangers (tant d’aus, com de porcs)
No hi ha evidència científica que indiqui un major risc d’infectar-se per SARS-CoV-2 o de patir 
COVID-19 de més gravetat per haver rebut una vacuna contra la grip. 
Els darrers dies està circulant per les xarxes socials un document titulat “Posible causa de la pandemia 
por coronavirus: Interferencia inmunológica entre el POLISORBATO 80 de la vacuna antigripal adyuvada y el 
SARS-CoV-2”, de Gastón Añaños i col·laboradors. En aquest document es relaciona la mala evolució de 
les persones infectades per SARSCoV-2 amb l’exposició prèvia a vacuna contra la grip.
Davant la confusió que aquest document pogués haver generat, el Ministeri de Sanitat ha fet una 
nota en la que informa de la dubtosa qualitat científica i metodològica del document esmentat i , a 
més, puntualitza:
• La vacuna contra la grip prevé la malaltia causada pel virus de la grip i té impacte en la reducció de 
l’hospitalització i la mortalitat a les persones amb més risc de malaltia greu. Conseqüentment també 
redueix la càrrega assistencial sobre el sistema de salut. 
• En el context de la pandèmia de COVID-19, és encara més important augmentar les cobertures de 
vacunació contra la grip a les persones en què la vacunació està recomanada.
• No hi ha un major risc d’infectar-se per SARS-CoV-2 o de patir COVID-19 de major gravetat per haver 
rebut una vacuna contra la grip. De fet, diversos estudis apunten que la vacunació contra la grip 
podria associar-se amb menor gravetat i menor mortalitat per COVID 19.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/
docs/COVID-19_Vacunaciongripe.pdf

CAMPANYA VACUNACIÓ GRIP 2020 TARROJA o CONSULTEU AL VOSTRE CAP DE REFERÈNCIA
A partir del 19 d’octubre :
- Dilluns : de 12 a 13 hores
- Dimecres i divendres: de 10 a 12 hores
Excepte: 30 d’octubre , 2 i 13 de novembre
Cal trucar prèviament al telèfon de Tarroja : 973-520100 (Azucena) 
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1.- Sabies que el juliol és el mes que plou més poc al municipi? De mitjana només són 17 litres/m2. 
Quin altre mes creus que plou gairebé tan poc com al juliol?
a) Febrer
b) Juny
c) Agost
d) Desembre
2.- Però això de la pluja és ben estrany perquè hi ha hagut algun any on al juliol ha plogut molt més. 
El rècord el tenim el 2013 amb quants litres/m2?
a) 60
b) 80
c) 100
d) 120
3.- En aquestes capitals del món a l’octubre hi plou més o menys com aquí (uns 50 litres/m2). En 
canvi, al final de l’any, així com aquí acumulem uns 400 litres/m2 n’hi ha una on en cauen més de 
1.400. Quina creus que és?
a) Atenes (Grècia)
b) Katmandú (Nepal)
c) Estocolm (Suècia)
d) Minsk (Bielorússia)
4.- El juliol és el mes més calorós de l’any amb una mitjana de les màximes de 31°. Hi ha una capital 
mundial on la mitjana de màximes de juliol és de 41° però hi pots viure com un rei. Quina creus que 
és aquesta capital? Una pista: el país no té tractat d’extradició amb Suïssa.
a) Bagdad (Iraq)
b) Abu Dhabi (Emirats Àrabs)
c) Doha (Qatar)
d) Nova Delhi (Índia)
5.- En canvi aquí a l’octubre ja refresca una mica. Quin d’aquests mesos creus que s’hi assembla 
més per les seves temperatures a la nit?
a) Setembre
b) Novembre
c) Abril
d) Mai

METEOQUIZ cesc puig (palou)

serveis i manteniments

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

.PROS INSTAL LACIONS S.C.P.
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RECEPTES CASOLANES teresa besora (riber)

CREPPES D’ESPINACS FARCITS DE CIGRONS, FORMATGE FETA I COGOMBRE
Ingredients pels creppes:

- 2 ous

- 112gr de llet

- 1 cullerada d’oli d’oliva

- 25 gr d’espinacs

- sal

Ingredients pel farcit:

- 200 gr de cigrons

- 200 gr de formatge

- 4 cogombres petis

- pebre vermell, pebre 
negre, orenga, sal, oli, 
gingebre i la ratlladura 
de mitja llimona

Elaboració:

Per fer la massa dels 
creppes posarem tots els ingredients a la batedora i deixarem reposar-ho tot mitja hora i farem els 
creppes.

Per al farciment, barregem tots els ingredients amb una forquilla i ja només quedarà farcir el creppes 
i decorar amb fils de maionesa.

   Solució del MeteoQuiz 
   1- a 2- d 3- b 4- b 5- d

SOLUCIONS ALS PASSATEMPS

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

www.ribaltaifills.com
administracio@ribaltaifills.com



Dissabte 24 d’octubre a les 12’30h, a Riber, Escudella barrejada. Les tres narradores del 
festival SegaMots: Lídia Clua, Inés Bengoa i Tània Muñoz, expliquen 
contes per a tothom.

Divendres 13 de novembre a les 19.30 xerrada a la la sala de Plens de l’Ajuntament (Torrefeta) 
a càrrec de Susanna Balagué, “Les pors que ens limiten”. Organitza: 
Ajuntament de Torrefeta i Florejacs.
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