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EDITORIAL
Finalitza un 2020 dificultós, afectat per aquesta pandèmia que ho ha trasbalsat tot, i que ens ha 
fet canviar els costums i la manera de fer. Finalitza un any en que no ens hem pogut pràcticament 
abraçar, no hem pogut quedar amb amistats i familiars, ni hem pogut celebrar les festes nadalenques 
com ho fèiem habitualment. Tampoc hem pogut compartir amb els nostres veïns i veïnes coses tan 
senzilles com una torronada de germanor, o una festa major. Finalitza un any que el recordarem 
durant molt de temps!
Però malgrat totes les coses negatives d’aquest any que deixem enrere cal seguir lluitant, tenir 
esperança, mirar les coses positives, tot el que hem aprés, la solidaritat que hi ha hagut, etc.
Per aquest any nou que tot just comença volem desitjar a tothom molta salut, felicitat i harmonia, i 
que puguem seguir gaudint d’aquest municipi, de la seva gent, de les seves festes i activitats.

PLE A PLE
Sessió Plenària del dia 23 octubre de 2020
- Aprovació compte general del pressupost exercici 2019
- Aprovació inicial dels següents projectes tècnics:
 . Urbanització del carrer Sant Antoni del Llor.
 . Urbanització de la plaça major de Sant Martí de la Morana
 . Urbanització de la plaça Sant Jaume de Bellveí
 . Urbanització d’un tram del c/ Santa Anna de Riber
 . Pavimentació del Carrer Castell de Sedó
 . Modificació ordenances fiscals exercici 2021
Es modifica l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica en l’apartat 
següent:
Bonificació en funció de la classe de carburant o les característiques del motor i la seva incidència en 
el medi ambient.
Els vehicles, excepte remolcs, classificats com a Zero emissions segons el registre de vehicles de la 
Direcció General de Trànsit en funció de les seves emissions, gaudiran d’una bonificació de 75 % per 
un termini de 4 anys des de la seva matriculació.
Els vehicles, excepte remolcs, classificats com a ECO segons el registre de vehicles de la Direcció 
General de Trànsit en funció de les seves emissions, gaudiran d’una bonificació de 50 % per un 
termini de 4 anys des de la seva matriculació.
- Proposta de nomenament de Jutge de Pau titular i substitut del municipi de Torrefeta i Florejacs.
Es proposa el nomenament del Sr. Jaume Quer i Caba, com a Jutge de Pau titular i al Sr. Joan Sala 
Montalà, com a Jutge de Pau Substitut.
- Sol·licitud de subvenció per finançar les despeses derivades de la lluita contra la violència masclista 
dins l’exercici 2020.
- Sol·licitud de subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves 
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.
- Aprovació conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Torrefeta i 
Florejacs sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació 
en vies urbanes.
- Adhesió al Pla estratègic del Consell Comarcal de la Segarra.
- Aprovació certificació obra “Adequació, reparació i millora de magatzem municipal amb consolidació 
de façanes a Sedó” i justificació de l’actuació.
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NAIXEMENTS

- Jep Bermell Vilaplana, 13 d’octubre de 2020. Fill d’Adrià i de Maria Mercè 
de “Mas Formiga” Selvanera.

- Aina Roca Martí, 16 de desembre de 2020. 
Filla de Jordi i d’Immaculada de Sedó.

MATRIMONIS
- Jordi Anguera Calafell i Laia Argelich Esteve, de Bellveí, el dia 24 d’octubre de 2020. Celebrat a 
Torrefeta.

DEFUNCIONS
- Ramon Prats Caballol, Sant Martí de la Morana, 26 d’octubre de 2020, a l’edat de 77 anys.

- Maria Torra Colell, Selvanera, 1 de novembre de 2020, a l’edat de 90 anys.

- Angela Vilardosa Coma, El Llor, 4 de novembre de 2020, a l’edat de 81 anys.

- Carmen Peres Abello, Sedó, 8 de novembre de 2020, a l’edat de 89 anys.

- Josep Marti Balcells, Sedó, 8 de novembre de 2020, a l’edat de 79 anys.

- Josep M. Tugues Vilaro, Sedó, 10 de novembre de 2020, a l’edat de 92 anys.

- Antonia Codina Carabasa, Palou, 24 de novembre de 2020, a l’edat de 61 anys.

- Rafel Esteve Setó, Granollers, 26 de novembre de 2020, a l’edat de 82 anys.

- Jaume Pujantell Martí, Torrefeta, 14 de desembre de 2020, a l’edat de 93 anys.

GENT NOSTRA

construccions
RAMON RIUS

SANAÜJA (Lleida)
tel/fax 973 47 62 03
mòbil 610 98 64 54
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METEOROLOGIA cesc puig i maria mayoral (palou)

QUART TRIMESTRE 2020
PLUVIOMETRIA

OCTUBRE 34 litres (49)
NOVEMBRE 4 litres (43)
DESEMBRE 18 litres (27)

Comparació
TOTAL 4t trimestre 2020 56 litres (119)
TOTAL 4t trimestre 2019 201 litres
TOTAL ANY 2020 522 litres (420)
TOTAL ANY 2019 475 litres

TEMPERATURES

OCTUBRE
màxima: 25º dies 8 i 21
mínima: 3º dia 15
mitjana de màximes: 19,3º (20,9º)
mitjana de mínimes: 8,9º (10,6º)
MITJANA DEL MES: 14,1º (15,8º)

NOVEMBRE
màxima: 23º dia 2
mínima: 2º dies 18 i 19
mitjana de màximes: 15,2º (12,7º)
mitjana de mínimes: 7,1º (5,2º)
MITJANA DEL MES: 11,2º (9º)

DESEMBRE
màxima: 16º dia 16
mínima: -3º dia 25
mitjana de màximes: 9º (8,4º)
mitjana de mínimes: 2,2º (1,8º)
MITJANA DEL MES: 5,6º (5,1º)

Entre parèntesi els valors climàtics normals a Palou
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659 49 20 98 - jordi@jordianguera.net 
c/ Assumpta, 1 - 25211 Ratera (Lleida)
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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

La inestimable contribució de les dones 
rurals al desenvolupament
Els coneixements i les experiències de les dones 
al món rural són imprescindibles per a la cohesió 
social i el desenvolupament sostenible.

Les dones rurals representen més d’un terç de la 
població mundial i el 43 per cent de la mà d’obra 
agrícola. Llauren la terra i planten les llavors que 
alimenten nacions senceres. A més, garanteixen 
la seguretat alimentària de les seves poblacions i 
ajuden a preparar a les seves comunitats davant 
el canvi climàtic.
Les polítiques rurals i de dones s’adrecen a 
fomentar la transmissió dels sabers tradicionals 
de les dones rurals, reconèixer i fer visible la seva 
contribució al manteniment de les explotacions 
familiars i fomentar les xarxes de proximitat i 
d’atenció a la infància i a la gent gran. Segons 
dades de l’any 2019, l’Institut Català de les Dones 
i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació treballen conjuntament per 
millorar la situació de les dones al món rural i 
marítim. Un dels seus objectius és impulsar les 
polítiques públiques amb perspectiva de gènere 
en aquests àmbits sectorials.
Per això es desplega el Programa de les dones del 
món rural i marítim mitjançant les estratègies 

de transversalitat, visibilitat i reconeixement 
de les dones d’aquest sector, el foment de 
l’emprenedoria, lideratge i participació de les 
mateixes i l’increment de la seva qualitat de vida.
A més, l’any 2019, es crea el Consell Assessor 
de Dones del Món Rural i Marítim, per impulsar 
actuacions que afavoreixin la participació de les 
dones del món rural i marítim en espais públics 
i de presa de decisions en els àmbits sindical, 
professional, cooperatiu i polític.

Riber va acollir un dels actes centrals del 
Festival SegaMots
Dissabte 24 d’octubre les narradores Inés Bengoa, 
Tània Muñoz i Lídia Clua van impulsar un dels 
actes del festival de narració oral “SegaMots” que 
es va dur a terme al llarg del cap de setmana en 
diversos indrets de la comarca.
L’acte, sota el títol “Escudella Barrejada”, va tenir 
lloc al nucli de Riber i va consistir en un recital 
de contes i històries emotives de diferents 
temàtiques, en el qual hi van assistir fi ns a trenta 
persones de Torrefeta i Florejacs i rodalies.
A l’esdeveniment hi va intervenir també la 
narradora Patrícia McGill, fent una petita 
introducció sobre aquesta segona celebració del 
Festival Segamots i, a la vegada, presentant a les 
companyes que van desenvolupar l’acte.
La jornada va comptar amb unes molt bones 

NOTICIARI BREU
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condicions climatològiques i va aplicar totes les 
mesures de seguretat recomanades com foren 
la distància de seguretat, l’ús de mascaretes i la 
desinfecció de mans dels assistents.
El Festival SegaMots, impulsat per posar de 
manifest l’art de contar històries i l’oratòria, 
va comptar amb altres actuacions a Guissona, 
Cervera, Tarroja i Les Pallargues.

Torrefeta i Florejacs se suma al dia 
internacional contra la violència envers 
les dones repartint bosses amb el 
lema “ A Torrefeta i Florejacs, mai més 
silenciades”
En el marc del 25 de novembre, l’ajuntament va 
repartir aquestes bosses a la gent del municipi 
amb l’ajuda dels pedanis.
L’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs va 
impulsar una campanya per commemorar el Dia 
Internacional Contra la Violència Vers les Dones, 
dimecres 25 de novembre.
En motiu d’aquesta diada, els veïns i veïnes del 
municipi van ser obsequiats/des amb una bossa 
de tela on hi figura el lema “A Torrefeta i Florejacs 
mai més silenciades”.
El material, que ha estat subvencionat per 
l’Institut Català de les Dones, es va entregar 
a domicili als veïns i veïnes amb l’ajuda dels 
pedanis/ànies.

Cap de setmana de Segamots a Guissona
El cap de setmana de l’11 i 12 de desembre 
es van realitzar a Guissona les dues sessions 
pendents del Festival Segamots 2020, un festival 
de narració oral que es va iniciar a Cervera i que 
enguany s’ha ampliat a tota la comarca, amb 
sessions a Cervera, Guissona, Riber, Tarroja i les 

Pallargues.
El dissabte, els protagonistes foren els contes 
per adults, amb una sessió que fou introduïda 
per un preàmbul de guitarra a càrrec d’en Guim 
Moya i Magrans, veí de Florejacs i Palou i membre 
de l’Escola Municipal de Música de Guissona, 
seguida d’una sessió d’una hora i mitja de contes, 
a càrrec del narrador japonés Yoshi Hioki qui va 
fer sentir al públic assistent la bellesa de l’art 
d’explicar històries.
Cada paraula, cada gest, cada silenci va 
transportar a la trentena d’assistents en un 
dolç viatge a través de paisatges i personatges 
japonesos.
La sessió de diumenge la va protagonitzar Lídia 
Clua qui en una sessió pensada per a un públic 
familiar va portar a Guissona contes de princeses 
i cavallers però diferents als que hem vist fins 
ara.
Aquesta narradora, titellaire i actriu, va connectar 
amb el públic des d’un primer moment, 
traslladant-lo a un món màgic, ple d’històries.
La primera edició del Segamots a Guissona va 
comptar amb la participació d’una setantena 
de persones que van gaudir del Festival i de la 
cultura segura, en un acte que es va dur a terme a 
la Sala Auditori de l’Escola Municipal de Música, i 
que garantia plenament les mesures Covid, amb 
aforament limitat i inscripció prèvia.
El Festival SegaMots ha estat organitzat amb 
la implicació de l’àrea de Cultura del Consell 
Comarcal, la Paeria de Cervera, l’Ajuntament de
Guissona, el Museu de Cervera, el Museu de 
Guissona, l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs, 
l’Ajuntament de Tarroja, l’Ajuntament dels Plans 
de Sió i coordinat per la narradora segarrenca 
Patricia McGill. Informació extreta de www.ccsegarra.cat
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APUNTS D’HISTÒRIA jordi oliva i llorens (sedó)

Josep Pané i Argelich (1910-1979), de La Fuliola a Juneda passant pel front d’Aragó
De família humil i pagesa de La 
Fuliola (Urgell), amb poc més 
de 16 anys prengué consciència 
política i de classe arrel dels 
Fets de Prats de Molló, que 
el portà poc temps després a 
participar de la fundació de 
l’Ateneu Popular de la població, 
i més tard a implicar-se en 
el suport civil al moviment 
insurreccional prorepublicà de 
Jaca (1930), o a militar en el 
Bloc Obrer i Camperol (BOC) del 
seu mestre i amic, el ribagorçà 
Joaquim Maurín, i a impulsar 
des de dins d’aquestes files el 
sindicat Unió Provincial Agrària 

de Lleida (1933). Després d’un curt període d’exili a França arrel dels fets d’octubre de 1934, tornà 
per fundar la cooperativa de consum La Progressista al seu poble natal, associada a la Federació de 
Cooperatives, de Sindicats Agrícoles i de Cooperatives de Consum de Catalunya. Seguint els passos 
del seu amic Maurín, a final de setembre de 1935 ingressa al nou Partit Obrer d’Unificació Marxista 
(POUM). El triomf del Front d’Esquerres de febrer de 1936 l’agafà a la presó, d’on en sortí convençut 
i compromès amb l’ideari poumista que no parà de difondre per les terres de Lleida en el curt espai 
de temps que precedí el cop militar i la Guerra Civil.
Després dels combats als carrers de Barcelona, al Quarter de Lepant del carrer Tarragona, rebatejat 
amb el nom de Lenin, es prepara la que hauria de ser la 2a Columna de Milícies, coneguda amb el 
nom de Columna Arquer-Grossi, a la que s’incorpora Josep Pané com a cap de bandera, i amb la que 
sortí en direcció l’Aragó el dia 24 de juliol. Tenia 25 anys. Després d’organitzar-se a Lleida, la columna 
sortí el 26 vers el front d’Aragó, va passar per Montsó i va arribar a Barbastre la nit del 27 al 28, per 
avançar, el 29, vers Sarinyena, on va acabar d’organitzar-se. L’1 d’agost la columna es dirigí a Grañén 
i el 3 d’agost ocupen Alcubierre, on concentrà les seves forces. La nit del 5 al 6 d’agost ocupà el poble 
de Leciñena. Aquest va ser el punt de màxima penetració de les forces del POUM al front d’Aragó.
Setembre i octubre de 1936, en el context del setge d’Osca per part de les unitats de milícies, la 
Columna Arquer-Grosso atacà infructuosament Perdiguera per a desplegar-se després per Tierz 
i Casetas de Quicena, Estrecho Quinto i Monte Aragón, bo i deixant força descobert el sector de 
Leciñena, les forces del POUM del qual van ser escombrades el 12 d’octubre. Mentrestant es decretava 
el comandament únic, l’Aragó passava a convertir-se en escenari secundari fins ben avançat l’any 1937 

Fotografia de Jordi Peñarroja (1972)
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per la sagnia d’efectius que foren enviats al front de Madrid, la manca d’armament i la reestructuració 
de l’Exèrcit català en què el gruix de les forces poumistes, que acceptaren la militarització, amb els 
nous efectius de lleva, va passar a constituir la Divisió Lenin.
Aliens al que passava a la rereguarda arrel dels fets de maig de 1937 a Barcelona, i a la posterior 
il·legalització del POUM i la persecució dels seus dirigents, les unitats amb presència de vells 
poumistes combatien disciplinadament ara en el segon intent de fer-se amb la capital de l’Alt Aragó, 
Osca. Mentrestant, el comandament de l’Exèrcit de Catalunya havia estat arrabassat a la Generalitat 
de Catalunya i havia passat a convertir-se en l’Exèrcit de l’Est sota comandament central, i la Divisió 
Lenin en 29 Divisió amb les brigades 128 i 129. La divisió participà en els combats d’Osca del juny 
de 1937 en el context dels quals la 129 Brigada Mixta prengué la posició de la Loma de las Mártires, 
posició fortament castigada per l’aviació enemiga on caigué el seu cap, el terrassenc Amadeu Cahué.
La dissolució de la 29 Divisió 
l’agost de 1937 en el context 
de repressió del POUM, amb la 
detenció i empresonament del 
seu cap i amic, Josep Rovira, per 
bé que reorganitzada mig any 
després a Extremadura, portà a 
la integració dels seus efectius 
en altres unitats, com Josep Pané 
que acabà els seus dies com a 
combatent republicà al front 
d’Andalusia. Fet presoner, fou 
traslladat a la presó del partit 
judicial de Balaguer, ingressà 
a la presó de Lleida a l’abril 
de 1940, sotmès a consell de 
guerra i condemnat a 20 anys de 
reclusió. Aconseguida la llibertat, 
no abandonà ni la militància 
ni l’activisme polític i sindical, 
primer des de Barcelona i en els 
darrers anys de la seva vida des 
de Juneda.
El juliol 1958, amb 47 anys 
d’edat, Josep Pané recorregué 
de nou, tirant d’scooter ISO i 
sidecar, els escenaris d’aquella 
“malaguanyada odissea” al front 
d’Aragó que tant bé va descriure 
l’escriptor britànic George Orwell, 
talment com si la seva presència 
i el contacte amb aquells espais 
de memòria haguessin de vèncer 
la distància i el vincle afectiu, 
lluny de la pàtria en el seu exili 
americà, amb el seu amic i mestre 
Joaquim Maurín.

Portada d’Homenatge a Catalunya de George Orwell
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NATURALISTA susana costa davía (florejacs)

ELS ANIMALS DE LES NOSTRES CONTRADES
No sé si us ha passat mai. Arribes a un paratge natural i a la sortida del pàrquing trobes un plafó 
amb una munió d’animals diferents dibuixats. Te l’estudies amb entusiasme i penses: “Uau! Això 
serà espectacular!” Treus els prismàtics de la motxilla i te’ls penges al coll. Quan tornes a passar 
pel mateix plafó un parell d’hores més tard, li llences una mirada assassina. Ni blauets, ni xots, ni 
teixons, ni genetes, ni repicatalons ni becadells. Res. No has aconseguit veure cap de les espècies que 
apareixen al maleit plafó.
Jo no us enganyaré. Us parlaré de les espècies que SÍ que podeu veure al municipi. Ho sé perque 
jo mateixa les he vist, i no sóc més que una naturalista amateur. Podeu veure cabirols, un tipus 
de cérvol de color marró que normalment es troben en grups de 2 o 3 individus. Podeu veure 
teixons, uns mamífers de la mida d’un gos, malgrat que malauradament és més fàcil ensopegar 
amb exemplars morts que vius. El teixó és d’hàbits nocturns, igual que el xot o la geneta, així que ja 
podia jo escarrassar-me a trobar-los un matí a ple sol! Podeu veure porcs senglars, guineus, serps, 
granotes, gripaus, ratolins o musaranyes. Si us interessen els insectes, no us avorrireu: només de 
papallones he comptabilitzat més de 30 espècies diferents!
Ara, si hi ha un grup d’animals que es troba àmpliament representat al municipi és el de les aus. 
Torrefeta i Florejacs pertany a la Zona d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA) dels Plans de Sió. La 
diversitat d’ocells que podem observar és espatarrant. Un matí d’octubre, als afores de Florejacs, 
només de rapinyaires, vaig veure, en menys d’una hora, voltors, xoriguers, milans reials, aligots i 
àligues calçades. Ara, no intenteu localitzat àguiles marcenques a la tardor o l’hivern, perquè és una 
espècie estival, de la mateixa manera que el blauet, el becadell o el repicatalons són hivernants. Amb 
raó no en vaig veure cap aquell matí de juliol! En propers articles intentaré apropar-vos a l’estudi dels 
nostres fascinants veïns alats.
I això és tot per aquest trimestre. Si teniu qualsevol dubte o comentari, em podeu escriure a: 
lanaturalistaamateur@gmail.com
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LLEGENDA ÀURIA beat fra giliet de voràgine (fl orejacs)

SANT ROC, PROFILÀCTIC DE PEDRA PICADA
Novament sortim del municipi a la devota recerca d’un sant que, tot i no tenir cap dedicació a 
Torrefeta i Florejacs, ens és ben proper. Proper per l’amplíssima devoció que té a la nostra comarca, en 
la que trobem a llocs com Mont-roig, Sanaüja, Guissona, Castellnou d’Oluges, Gramuntell o Llindars 
diverses capelles, ermites, esglésies, portals i pilarets sota la seva advocació. I també proper, per 
desgràcia i per raons de plena actualitat, ja que el nostre protagonista és un sant profi làctic contra 
pestes i malalties infeccioses, per la qual cosa esdevé oportú dedicar-li unes línies.
Diuen que Roc Delacroix va néixer a fi nals del segle XIII a Montpeller, quan aquesta ciutat pertanyia 
al Regne de Mallorca, en el sí d’una família benestant d’origen llombard. De ben jove va quedar orfe 
i decidí emprendre una peregrinació a Roma, després de donar tota la seva fortuna “pels pobrets 
plàcid recer” (diuen els goigs de Castellnou) i d’ingressar dins l’ordre franciscana. Durant el viatge, 
que es va allargar tres anys, es dedicà a fer “obres senyalades / curant amb la Santa Creu / persones molt 
infectades” (segons els goigs de Gramuntell), fi ns que va contraure la pesta. Aleshores va decidir 
aïllar-se en un bosc, on s’alimentà gràcies a l’ajuda d’un petit gos que li portava provisions (“en el 
bosc un gos amable / us alimenta i amaga” li canten a Tarrés). Per això se’l sol representar vestit de 
peregrí, amb bastó, barret i petxina, mostrant una llaga o un bubó a la cama i assistit d’un gos, sovint 
portador d’un panet a la boca.
Per intercessió divina fou guarit de la pestilència i decidí retornar a casa, on es trobà en ple confl icte 
entre el Regne de Mallorca i la Corona d’Aragó. Acusat d’espia fou reclòs en presó (“Cinc anys amb 
oracions / passàreu allí tancat”, li canten a Ciutadilla), fi ns la mort, que hauria tingut lloc l’any 1327 en 

olor de santedat. Al concili de Constança 
de 1414 ja fou invocat com a sant, tot i 
que no entrà en el devocionari catòlic fi ns 
l’any 1584.
Algun historiador qüestiona la veracitat 
del relat i remunta al segle VII el 
personatge real, quan hauria viscut un tal 
Racus d’Autun (Borgonya), Sant venerat 
contra la tempesta. D’aquell Racus 
s’hauria derivat Roc i d’aquella tempesta, 
la pesta.
Tot i això, moltes són les viles i ciutats 
que agraeixen a la intercessió de Roc 
haver-los guarit d’una epidèmia de pesta, 
algunes des del segle XVI (L’Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona i Arenys de 
Mar), i d’altres, senzillament, per haver-
la mantingut lluny (“la malaltia nova / 
a Castellfollit no entrà / perquè en vós va 
confi ar / en tal mal i en tal dolència”).
Per tot plegat, en temps de confi naments 
i de pandèmies, no farà cap mal tenir 
present a Sant Roc, patró de peregrins i 
advocat contra la pesta, tot demanant-li 
“quens guardeu de pestilència / de aqueix 
mal que ens vol matà / grans i chigs sense 
diferència”, com bé fan a la Baronia de 
Rialb.



LA LLUM DEL NADAL IL.LUMINA PALOU

Les restriccions provocades per la Covid19 van 
evitar que a Palou se celebrés el tradicional sopar 
veïnal de Nadal. Un àpat amb sessió de bingo i 
cantada de nadales. Malgrat tot, l’associació de 

veïns i veïnes de Palou va obsequiar les famílies 
amb una espelma i un missatge: que tothom 
tingués a prop la llum del Nadal.  
L’obsequi es complementava amb elements de 
disfressa per a poder fer una fotografia i penjar-
la al grup de whatsapp del poble amb l’objectiu 
de mantenir el contacte, especialment, amb 
aquelles persones que viuen soles. Finalment, 
es va regalar una vídeo-nadala feta amb imatges 
aèries del paisatge de Palou gravades amb dron. 

Aquest Nadal, “A Torrefeta i Florejacs 
regala igualtat”
L’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs es va adherir 
a la campanya que des del Consell Comarcal es 
promocionava que per les festes de Nadal es 
regalessin joguines que no fossin sexistes.
La campanya consistia en el repartiment d’uns 
adhesius amb l’eslògan “A la Segarra regala 
igualtat” i unes octavetes on es transmetia el 
missatge “Les joguines no són sexistes per si 
mateixes, però el missatge que es pot transmetre 
quan les regalem sí” – Guanyem la partida.
Els materials van ser adhesius i cartells per 
penjar al taulell de l’ajuntament i per distribuir 
als comerços del municipi.
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L’eslògan i el material de la campanya també 
s’ha utilitzat als actes nadalencs que es puguin 
desenvolupar a cada un dels municipis adherits.

El Consell Comarcal de la Segarra posa en 
marxa el reciclatge de càpsules de cafè
El Consell Comarcal engega el sistema de 
reciclatge de càpsules monodosi de cafè, 
infusions, llet, etc, bé siguin d’alumini com de 
plàstic. Els punts de recollida es troben a les 
deixalleries comarcals de Cervera i Guissona així 
com la deixalleria mòbil que va pels pobles de la 
comarca. Trobareu dos contenidors: un per les 
càpsules d’alumini i un altre per les de plàstic, 
indiferentment de la marca de la càpsula. Amb 
aquesta acció es pretén el reciclatge integral dels 
materials que la componen, càpsula i marro, 
i ajudarà a reduir els residus de la fracció del 
rebuig. El sistema de recollida és gestionat per 
l’Àrea de Gestió de Residus del Consell Comarcal 
de la Segarra gràcies a un acord amb l’empresa 
Nestlé i les seves marques Nespresso i NESCAFÉ 
Dolce Gusto. L’objectiu per part de Nestlé és 
recollir les càpsules a la deixalleria comarcal i 
transportar-les fins a les diferents plantes de 
reciclatge per al seu tractament. Separats els 
components, el plàstic i l’alumini es reciclaran 
i del marro se n’obtindrà compost. Aquest 
sistema de recollida va ser pioner a Suïssa i ara 
ja el trobem a la major part del territori català. 
Informació extreta de www.ccsegarra.cat

Bellveí es reinventa amb la torronada
Durant els últims anys ha estat tradició que el 
veïnat de Bellveí s’aplegués un dels dies de les 

festes de Nadal per celebrar la Torronada popular 
al local social de la població. Enguany això no va 
ser possible amb la pandèmia, així que el que 
van fer és reinventar-se i fer una “Torronada a 
domicili”. El passat dissabte 19 de desembre el 
representant d’alcaldia, acompanyat de dos des 
les membres de la comissió de festes, van passar 
casa per casa per desitjar unes bones festes i 
repartir-los una botella de cava i un petit detall 
amb dolços nadalencs, que prèviament havien 
preparat al local del poble. Els veïns i veïnes de 
Bellveí van agrair la iniciativa.



Presentades 80 fotografies a la crida per elaborar el calendari 2021 de Torrefeta i 
Florejacs
L’ajuntament vol fer un agraïiment a tothom qui ha participat i ha dedicat part del seu temps a 
fotografiar indrets del nostre municipi.
L’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs va fer una crida a la ciutadania sol·licitant la seva col·laboració per 
l’edició del seu calendari municipal 2021. Tot i que només s’hi mostraran 15 imatges, l’organització 
va haver d’escollir entre una vuitantena de fotografies en la que és l’edició més participada de totes.
Una representació de les imatges no publicades, però no per això menys interessants perque la 
majoria d’elles son de gran qualitat artística, les podeu veure tot seguit, en aquest espai.
El criteri que s’ha seguit per l’elecció de cada imatge s’ha basat en aconseguir una representació 
de carrers sense sortida i portals amb perspectives diferents dels pobles del municipi. En números 
anteriors del calendari es va pretendre donar a conèixer el municipi a través d’imatges de camins, 
portes, fotos aèries dels nuclis, campanars, esglésies, animalons, dibuixos fets pels infants...
L’ajuntament editarà 530 unitats que seran repartides per les cases de Torrefeta i Florejacs. El disseny 
torna a anar a càrrec de Marina Jové i Cunyat, i l’edició, és fruit de la col·laboració entre l’Associació 
Torrefeta i Florejacs Cultural i el propi ajuntament.
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La Veu de Torrefeta i Florejacs és, com sabeu, una 
presentació del nostre municipi a través d’articles, 
resum d’activitats, imatges, recomanacions i 
moltes altres seccions que omplen les seves 
pàgines de forma trimestral.
En aquest número hem volgut donar 
protagonisme a aquest grup de persones que 
viuen o bé tenen vinculació amb el municipi, i 
que hi participen de forma voluntària, algunes 
d’elles des de les primeres edicions del butlletí!
És el moment d’agrair-los la col·laboració, alhora 
que encoratjar-los/les a continuar, i convidar 
tothom a participar-hi.  Ens sentim orgullosos/
ses de La Veu de TiF: gràcies per fer-la possible!

JORDI OLIVA i LLORENS
Tombant entre el 
Vallès Occidental i 
la Segarra. M’agrada 
llegir història i fer-
la, amb interès per 
la Guerra Civil de 
1936-1939 i el pri-
mer franquisme. En 
l’activisme cívic i cul-
tural de la Segarra 
també m’hi he mo-
gut força. Col·laboro 

a La Veu de Torrefeta i Florejacs amb un article 
trimestral des de la seva creació, l’any 1986. Per 
tant, hi tinc tants articles com números té la re-
vista. Content de formar-ne part.

JAUME MOYA i MATAS
Sóc en Jaume, veí 
de Cal Giliet de Fl-
orejacs. Compto 
entre les meves 
virtuts les de ser 
mamífer, proge-
nitor, postulant, 
roig, sobiranista, 
ecologista, incon-
tinent, tastaolle-

tes, ruralista, neosegarreta, estepari, aixafate-
rrossos i exexcel-lentíssim, trets que, agitats, 
però no barrejats, produeixen uns textos sempre 
prescindibles i dissonants, però a voltes entretin-

guts (al menys, d’escriure). Sempre trio el pedre-
gar i no concebo un bon àpat sens postres.

GLÒRIA JUDAL i CANALS
Aporto poesia i prosa, perquè és la manera li-

terària de manifestar-
me. Son vivències, 
dures o amables:  la 
contemplació de la na-
tura, amor,  desamor, 
dol, país... Necessitat 
de posar lletra al que 
en un moment deter-
minat em fa vibrar. 
Com diu Margarit, son 
urgències i em cal po-

sar-les damunt el full de paper. 

CAL TOMEU

La Maria i el Cesc són els col·laboradors que ens 
presenten les seccions de la Meteorologia i el 
MeteoQuiz.
Tot va començar amb la feina del Flavià, un ena-
morat de la terra que des del 1983 va voler regis-
trar les pluges i temperatures per poder-ne fer un 
seguiment i que va col·laborar amb la revista des 
del primer moment.
La Maria, volent continuar la seva feina, segueix 
anotant puntualment cada matí les dades del 
dia. Filla d’una família de botiguers de Verdú, és 
una enamorada dels seus 10 néts, de la cuina i de 
les manualitats amb l’agulla de cosir.
El Cesc és l’encarregat de recollir aquestes da-
des, fer-ne el resum mensual i comparar-les amb 
l’històric acumulat. Aquest any ha iniciat la nova 
secció MeteoQuiz amb preguntes que ens per-
meten comparar les nostres dades meteorològi-
ques amb les de la resta del món. Viu a Cervera 
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però sempre té un peu al municipi i tan el po-
deu trobar tocant la gralla amb els Margeners de 
Guissona com sobre uns patins o una bicicleta.

RAQUEL ESCOLÀ i RIBÓ
Sóc la Raquel de Palou. Passo els dies assesso-

rant sobre temes 
educatius, passe-
jant pels camins 
i boscos de les 
rodalies del po-
ble i descobrint 
nous racons del 
nostre país. He 
col·laborat amb 
La Veu de dife-
rents maneres, 
escrivint articles, 

l’editorial o contactant amb col·laboradors. Quan 
vull recordar des de quan em costa, això em fa 
pensar que fa força temps.

ROSER NADAL i FREIXES
Sóc veïna de la Mora-
na de fa 6 anys.  Ac-
tualment jubilada. 
Aficionada a l’hort. 
M’interessa el cine-
ma europeu i asiàtic i 
llegir sobre diferents 
temes. Em fan feliç 
moltes coses, entre 
elles col·laborar a la 
revista de La Veu de 
Torrefeta i Florejacs.

JORDI ROCA
Sóc un ponentí afincat a Barcelona, però que 

mai ha perdut el con-
tacte amb les terres de 
la boira i la canícula. A 
banda de  La Veu també 
col·laboro a les publica-
cions comarcals Barret 
Picat ( Linyola) Samerlic 
lo Tòrlit i a La Saó (Tér-
mens) El cavaller del 
Roc. Si teniu instagram i 

voleu veure dibuixos meus, em trobareu com @
jordirocaalvarez.

SUSANA COSTA i DAVIA
Sóc moltes coses: 
neorural, naturalis-
ta, animalista, tieta, 
opositora, geòloga, 
humanista, fotògrafa, 
escriptora, viatgera, 
geocatxer i escape 
room lover. Em podeu 
trobar a la Botiga del 
blat de Florejacs.

NÚRIA MAGRANS I ANGLÉS
Molts/es em coneixeu: vaig ser l’alcaldessa de 

TiF durant 7 anys, i 
n’estic molt orgullosa. 
Originària de Barce-
lona, i ara palouenca 
d’adopció, conec bé el 
nostre municipi i n’he 
fotografiat gairebé 
tots els racons. Actual-
ment treballo al CCSe-
garra però segueixo 
molt lligada a La Veu i 

al municipi. Lluitadora (constant) pels drets de 
les dones, per la dignificació de la gent gran i per 
la cultura en general.

MARINA JOVÉ I CUNYAT
Sóc filla de Sedó, tot i que 
visc al Maresme. Fa prop 
de 10 anys que col·laboro 
amb La Veu de TiF, i 
m’encarrego de l’edició i 
maquetació. Quan xiulo 
tothom corre: és el mo-
ment d’una nova edició 
del butlletí! Creativa, per-
feccionista, entusiasta, 
reivindicativa, feminista i 
molt, molt, molt cafetera.
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ASSUMPCIÓ AUBETS CASES
Apassionada de la 
fotografia i  la pin-
tura, secretària de 
l’Ajuntament de To-
rrefeta i Florejacs, 
col·laboro amb la 
revista La Veu de 
Torrefeta i Flore-
jacs en la secció de 
Ple a Ple.

JOAN-PLÀCID SALA MONTALÀ
LA VEU, és una revis-
ta molt important per 
nosaltres, cal tenir-
ho molt en compte. 
És el batec del poble, 
del municipi, de la co-
marca, etc. Una cosa 
molt nostra, que ens 
toca de molt a prop, 
que parla de la nostra 
gent, i que és feta per 
la nostra gent, per la 
qual cosa adquireix 

una dimensió molt especial. Vaig ser-hi al co-
mençament, al 1985, i he col·laborat sempre en 
cada número. A més vaig ser cap de redacció du-
rant vint-i tres anys. Ha valgut la pena!

TERESA BESORA
Sóc filla de Mas de Nadal i casada a Riber. Sóc 
regidora d’acció social i joventut de l’Ajuntament 

de Torrefeta i Flo-
rejacs i Alcaldesa 
pedània de Riber. 
M’agrada molt 
innovar a la cui-
na amb receptes 
principalment ve-
getarianes, cami-
nar pels boscos 
per descobrir no-
ves plantes medi-
cinals.

CONCEPCIÓ MALLOL i BANTOLRÀ
Administrativa i tresorera 
de l’Ajuntament de Torre-
feta i Florejacs, preparo la 
secció Gent Nostra, tam-
bé vetllo perquè les famí-
lies enviïn les fotografies 
dels infants nascuts du-
rant el trimestre.

LAIA ARGELICH i ESTEVE
Veïna de Bellveí, i 
regidora del mu-
nicipi des de fa 
gairebé 6 anys.
Orgullosa de ser 
de poble, procuro 
estar involucrada 
en les activitats 
del municipi, les 
festes del poble, i 
també en entitats 
de la comarca, 
com ara la Colla 

Castellera dels Margeners de Guissona.
Em podeu trobar darrera d’algunes editorials de la 
revista, i fent notes de premsa sobre els esdeveni-
ments i accions al municipi. També m’encarrego 
de portar les xarxes socials de l’Ajuntament, es-
pecialment l’Instagram, on a través d’una imatge 
diària intento que la gent conegui i s’enamori del 
municipi, valori les coses bones de viure en un 
entorn rural, i al mateix temps conegui la page-
sia, una de les feines que més defineixen el pai-
satge del municipi. 
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Mascaretes de TiF
Des de l’inici de la pandèmia la gent ha anat 
personalitzant les mascaretes i han passat a ser 
un element més de la vestimenta del dia a dia. 
Així doncs, des de l’Ajuntament, es va decidir 
dedicar part d’una subvenció de jovent per tal de 
fer-ne 200 unitats, amb un disseny juvenil i que a 
més, donés a conèixer la forma que té el municipi. 
Aquestes mascaretes s’han repartit a través dels 
representants d’alcaldia principalment al jovent 
de cada nucli. A un costat de la mascareta s’ha 
representat el contorn del municipi i a l’altra 
banda s’ha posat el hastag que es ve utilitzant a 
xarxes per fotografies o continguts del municipi 
“TiFMola”. Les mascaretes han tingut molt bona 
rebuda entre els veïns i veïnes.

El Nadal a Riber

Veïns i veïnes de Riber, tan grans com quitxalla, 
es van aplegar el dissabte 19 de desembre per 
tenyir una mica el poble de Nadal, i fer més 
agradables a la vista aquestes festes. Tot va 
començar buscant la soca que es convertiria en 
el Tió, i tot seguit donar-li a aquesta una nova 
forma i vida, amb les potes que van tallar els 
més grans, la divertida cara que li van pintar la 
mainada, i la col·locació de la barretina i la manta 
per cobrir-lo. Sota el Tió hi van col·locar un petit 
pessebre, que donaria la benvinguda a tothom 
que passegés per la població.

serveis i manteniments

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

.PROS INSTAL LACIONS S.C.P.

NOTICIARI BREU



VACUNEM-NOS PER TORNAR-NOS A ABRAÇAR
Ja ha passat un any des que es van detectar els primers casos d’una pneumònia causada per un nou 
virus, el SARS-COV-2, que dona lloc a la malaltia COVID-19, i que fins a dia d’avui ja ha provocat més 
de 76 milions de casos i, malauradament, més d’1,6 milions de morts.
Les esperances que ens immunitzéssim de forma natural s’han esvaït poc a poc a mesura que hem 
conegut la realitat i les seves conseqüències.
Les mesures d’higiene de mans, mascareta i distància social són fonamentals per a evitar no solament 
que ens contagiem, sinó, especialment, per a no ser transmissors. Aquestes mesures, però, no són 
suficients. És necessari que tinguem eines per detenir la propagació del virus, creant una barrera a 
la malaltia i aconseguir, així, frenar-la. Això solament es pot aconseguir si un percentatge elevat de la 
població passa la malaltia, que bé pot ser a un preu que pot arribar a ser molt alt, o bé amb la millor 
eina preventiva: la vacuna.
Sabem que, cada any, les vacunes eviten més de tres milions de morts en tot el món. Que han 
aconseguit eradicar la verola, controlar la poliomielitis i disminuir la incidència de moltes malalties 
que donen lloc a greus seqüeles i fins i tot a la mort. Llavors, pot haver-hi algú que dubti sobre 
aquesta eina que ja ha demostrat en el passat, i continua fent-ho en el present, els seus beneficis? 
No estem tots convençuts que hem d’aturar la COVID-19 i que ara per ara, l’únic mitjà per fer-ho és 
la vacuna?
Estem davant una crisi, no solament sanitària, sinó també econòmica i social. Per aquest motiu, des 
del primer moment, s’ha concentrat gran part de la investigació en la cerca d’una vacuna per aturar 
aquesta pandèmia. S’hi han afegit molts esforços per part dels científics, de les administracions 
públiques, de la indústria, de les agències reguladores dels medicaments... per aconseguir aquesta 
vacuna i que sigui eficaç i segura.

Els passos han estat els mateixos que en qualsevol altre procés. Tanmateix, donada la situació 
d’emergència, s’ha treballat amb investigacions ja iniciades per a d’altres vacunes, que s’han solapat 
i s’han anat analitzant a mesura que s’anaven generant resultats. La suma de tots aquests factors 
ha fet que puguem disposar de vacunes en un termini inferior a un any, aprovades per les agències 
reguladores, i que avui ja s’han administrat a milers d’individus.
Per què ens hem de vacunar? Senzillament perquè correm un risc molt elevat de patir la malaltia. 
Podem pensar que un percentatge alt en desenvoluparem un quadre lleu o asimptomàtic, però 
podem transmetre la malaltia a familiars, amics i companys, que sí que poden patir un quadre més 
greu i fins i tot arribar a la mort. Hem vist que la presència d’alguns factors, com ara l’edat o algunes 

20

ESPAI DE SALUT sara ribera i freixes



patologies prèvies, s’associa amb la gravetat de la malaltia, però no sempre és així. De la mateixa 
manera, també desconeixem per què hi ha persones que posteriorment presenten seqüeles físiques, 
neurològiques o psicològiques, i d’altres no.
Per tant, vacunar-nos no és només un acte individual, per protegir-nos a nosaltres, sinó que és un acte 
solidari amb la família, amics, companys i amb la comunitat. Ens hem de vacunar per no contagiar-
nos i evitar contagiar els altres; estem davant una responsabilitat social. Per aturar la malaltia, hem 
d’aconseguir estar immunitzats al voltant del 70% de la població.
Vacuna’t per protegir-te, per protegir la teva família i amics, per protegir els que no es puguin vacunar, 
per sortir de l’aïllament social, per abraçar-nos, per relacionar-nos, per fer la vida d’abans... Vacuna’t 
per protegir-nos tots! Pepi Estany Almirall, Direcció Equip d’Atenció Primària d’Artesa de Segre i Glòria Mirada Masip de l’Agència de 

Salut Pública de Catalunya a Lleida. Membres del Consell Assessor de Vacunacions de Catalunya i del Grup de vacunes de l’Associació d’Infermeria 

Familiar i Comunitària de Catalunya.

21

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

vmtallerindustrial@gmail.com
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VM TALLER D’AUTOMOCIÓ
C/. Bonaigua, 18 · 25210 Guissona - Tel. i Fax 973 55 03 82
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LÍNIA PRE-ITV

MÀQUINA DIAGNOSI

AIRE CONDICIONAT

ALINEACIÓ DIRECCIONS
NETEJA VEHICLES

REPROGRAMACIÓ
CENTRALETES

EL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN A LA SEGARRA REPRÈN L’ACTIVITAT I HO 
FA DE FORMA VIRTUAL
El Consell Consultiu va néixer anys enrere amb la voluntat de projectar accions derivades de les 
necessitats de la gent gran de la comarca, com per exemple, el servei de podologia als pobles.  Pere 
Muixí i Mercè Cases, de Palou, representen el municipi de Torrefeta i Florejacs al Consell Consultiu 
de la gent Gran de la Segarra.
Arran de la pandèmia l’activitat d’aquest grup s’havia aturat, però a finals de desembre, i amb més 
ganes que mai, es va projectar la primera de les trobades virtuals del Consell Consultiu, una cita a la 
que es van connectar representants de gairebé tots els municipis de la comarca.
La introducció va anar a càrrec del President del Consell Comarcal, Francesc Lluch, qui va donar la 
benvinguda i els/les va encoratjar a seguir treballant per reprendre l’activitat del Consell Consultiu.
Entre les inquietuds més comentades al llarg de la trobada hi havia poder reprendre cursos de forma 
telemàtica sobre xarxes virtuals, protecció de dades i seguretat a la xarxa. També seguir apostant 
per un servei que consideren essencial com és la podologia als pobles. A banda, van demanar que el 
tècnic contractat recentment pel Consell Comarcal per combatre la bretxa digital es pugui desplaçar 
als pobles.
Finalment, Montserrat Farrera, consellera de Participació al Consell Comarcal va explicar que la 
voluntat és que aquestes trobades es realitzin mensualment, generant un espai que pretén donar 
suport a qualsevol situació que es pugui desencadenar als seus municipis i requereixi del suport dels 
serveis socials.
Per poder projectar aquesta trobada es va comptar amb la col·laboració tècnica del Punt Òmnia del 
Consell Comarcal. Informació extreta de www.ccsegarra.cat

INFORMACIÓ
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BESTIOLES jordi roca i àlvarez(torrefeta)

PICANYOL

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

Diuen que em vau portar vosaltres de l’Àfrica perquè us deslliuressi de rates i ratolins. Però jo, 
que tinc esperit emprenedor, vaig decidir muntar-m’ho pel meu compte. I no m’ha anat pas 
malament.
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1.- Has pensat mai quants dies plou al municipi de mitjana al llarg de l’any? Quants diries?
a) 46
b) 86
c) 126
d) 166
2.- Potser tinguis alguna sorpresa... En quina capital mundial hi plou aproximadament la mateixa 
quantitat de dies?
a) Londres (Anglaterra)
b) Varsòvia (Polònia)
c) Viena (Àustria)
d) Yaoundé (Camerun)
3.- La mitjana anual de litres/m2 de pluja al municipi és de poc més de 400 però l’any 1984 només 
en van caure 201. Amb quina capital mundial ens podríem comparar amb una pluja tan escassa?
a) Atenes (Grècia)
b) Doha (Qatar)
c) Damasc (Síria)
d) Santiago de Xile (Xile)
4.- Quina de les següents respostes està ben ordenada per la temperatura mitjana de l’any, de 
menys a més amb les següents capitals: Palou (P) - Kiev (K) - Seul (S) - Bogotà (B)
a) K-P-S-B
b) K-B-S-P
c) K-S-P-B
d) K-S-B-P
5.- Al municipi la mitjana de mínimes al gener és d’1°. Si tens vacances al gener i no t’agrada el fred 
pots anar a Victòria (illes Seychelles) on fa més bo però pensa a endur-te el paraigua perquè allà hi 
plou 2 de cada 3 dies. La mitjana de mínimes que hi trobaràs és de...
a) 30°
b) 25°
c) 20°
d) 15°

METEOQUIZ cesc puig (palou)

Materials i eines per la construcció

Valentí Padullés Vilà

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

valentipadulles@gmail.com

Trobareu les solucions a la pàgina 26.
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HÔZUKI, LA LIBRERÍA DE MITSUKO
Aki Shimazaki
Traducció d’Íñigo Jáuregui
Mitsuko té una llibreria de vell especialitzada en obres filosòfiques. 
Allà passa els dies serenament amb la seva mare i Târo, el seu fill 
sordmut. Cada divendres a la nit, malgrat tot, es converteix en 
cambrera en un bar de cites d’alt standing. Aquesta feina li permet 
assegurar la seva independència econòmica, i aprecia les converses 
amb els intel·lectuals que freqüenten l’establiment. Un dia, una dona 
distingida entra a la llibreria acompanyada per la seva filla petita. Els 
nens se senten immediatament atrets entre ells. Davant la insistència 
de la senyora, i per complaure Târo, malgrat que normalment evita fer 
amistats, Mitsuko acceptarà tornar-los a veure. Aquesta trobada posa 
en perill l’equilibri de la seva família. Aki Shimazaki sondeja aquí la 
naturalesa de l’amor maternal. Amb gran subtilesa, qüestiona la fibra 
i la força dels llaços. 

RECOMANACIÓ DE LECTURA roser nadal i freixes (la morana)

Direcció: Mimi Leder Repartiment: Felicity Jones, Armie Hammer, Kathy Bates, Sam Waterston, 
Justin Theroux, Jack Reynor, Stephen Root Títol en V.O: On the Basis of Sex País: Estats Units Any: 
2018 Durada: 120 Génere: Biopic Color o en B/N: Color Guió: Daniel Stiepleman Fotografia: Michael 
Grady Música: Mychael Danna 

Sinopsis: Biopic sobre la jutgessa del Tribunal Suprem dels EEUU Ruth 
Bader Ginsburg, la segona dona de la història (després de Sandra Day 
O’Connor) que va servir en aquest alt òrgan judicial. L’any 1993, el 
President Bill Clinton va nomenar Ginsburg per a l’alt tribunal. Ruth, 
juntament amb el seu marit l’advocat Martin Ginsburg, va canviar el 
curs de la història amb un singular cas sobre discriminació de gènere 
que va obrir camí per a la igualtat als Tribunals. 
El que Mimi Leder fa en aquesta hagiografia laica de la prestigiosa 
advocada i docent Rose Bader Ginsburg , que encara avui, als seus 
85 anys, és jutgessa del Suprem americà, i un dels pocs dics de 
contenció davant la misogínia i el masclisme imperants en l’era de 
Trump, és explicar com van néixer les més importants campanyes 
que va dur a terme en la seva defensa dels drets de les dones, en 
especial un cas de discriminació contra un home, molt ben utilitzat 
per ella i el seu marit Martin, també advocat.  

Amb habilitat, tot i que no amb elegància (la posada en escena és clarament millorable), i des del 
coneixement d’una tradició que sempre funciona (els films procedimentals han estat sempre un 
dels grans reclams de Hollywood), més una actiu superlativa, la extraordinària Felicity Jones, Leder 
proposa una pel·lícula aparentment senzilla, però carregada d’arguments presumptament complexes 
donat que aborden la filosofia de les lleis, però que un guió i uns diàlegs esplèndids (cortesia de 
Daniel Stieplemant) fan perfectament comprensibles. 
Eficaç, solvent i a estones inclús emocionant, és el que podríem definir com un sòlid producte 
mainstream pensat per a públics interessats. 
La podeu agafar en préstec a la biblioteca de Guissona

RACÓ DE CINE roser nadal i freixes (la morana)
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PINZELLADES HISTÒRIQUES joan-plàcid sala i montalà

APROXIMACIÓ AL POBLE DE TORREFETA L’ANY 1716
L’any 1716, després que Felip V, fos el vencedor de la Guerra de Succesió, va complir amb escreix les 
previsions centralitzadores que prometia durant la guerra.
L’any 1916, va implantar el “ DECRET DE NOVA PLANTA “ que suprimia el Consell de Cent i la Generalitat 
i donava tots els poders de Catalunya a un capità general com a màxima autoritat.
S’implantà la reorganització municipal de Catalunya. A la Segarra, el comissari José Martinez des de 
Cervera, fou l’encarregat de fer complir la missió d’oferir una descripció puntual de tots els termes de 
la comarca. Amb la valuosa col·laboració de la Rosa Vidal Bonjoch, que ha aportat aquests documents 
originals, he pogut fer aquesta aproximació a la Torrefeta de l’any 1716.
Aquests documents foren redactats pel rector de Torrefeta, mossèn Antoni Avellana, ja que la majoria 
de veïns del poble no sabien ni llegir ni escriure.

1 Cementiri i Creu de Terme (ara Dipòsit d’ aigua i jardí)
2 Cal Rull i corral ( Jan Rull) (ara cal Corralots)
3 Cal Padullés i corral (Magí Padullés) (ara Campos)
4 Cal Segués i corral (Jaume Segués) (ara part Campos i part Vives)
5 Cal Tomàs Mora i corral (Tomàs Mora) (ara Vives)
6 Cal Antonijoan Major i Corral (Ramon Antonijoan) (ara Lluis)
7 Cal Castellà i corral (Jaume Castellà) (ara Martí)
8 Cal Antonijoan de la Plaça (Ramon Antonijoan) (ara Sinyó)
9 Nova església de Sant Amanç.
10 Casa del Carlà i corral (Exmo, Magí de Vilallonga), resident a Mataró. (ara de ca l’ Agnés)
11 Cal Sanou de la Plaça i corral ( Jaume Sanou ) ( ara Ca l’ Agnés )
12 Cal Vidal ( Josep Vidal ) ( ara Vidal )
13 Cal Pau Batlle i corral ( Pau Batlle ) ( ara cal Poballe )
14 Cal Botet i corral ( Francisco Botet ) ( ara cal Toni )
15 Cal Sanou del Portal i corral ( Francisco Sanou ) ( ara cal Fusté )
16 Corrals que eren també de cal Pau Batlle.

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)
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RECEPTES CASOLANES teresa besora (riber)

TRONC DE NADAL
Ingredients:
- 4 ous
- 80 gr de sucre
- 80 gr de farina
- 200gr de nata
- 200 gr de xocolata

Preparació:
Munteu a mitja velocitat els 
ous amb el sucre fins que hagin 
blanquejat i triplicat el seu 
volum. 
Afegiu-hi la farina, tamisant i 
barrejant amb l’espàtula fins 
integrar-ho tot. 
Aboqueu la massa en una safata 
amb paper de forn i poseu-
ho a coure a 200º C d’uns 7 a 
10 minuts (depenent de cada 
forn). 
En sortir del forn, deixeu-ho 
refredar i poseu-hi una capa 
de melmelada de maduixa i 
nata. Doneu-li forma de tronc. 
Cobriu-ho amb la xocolata i la nata i doneu-li forma amb una forquilla. 
Decoreu al gust de qui ho consumeixi.

Solució del MeteoQuiz:  
1- A 2- C  Londres (236)–Varsòvia (177 –Viena (43)–Yaoundé (150) 3- C  Atenes (365 )–Doha (80)–Damasc (190)- 
Santiago de Xile (324) 4- D  Kiev (7°)–Seul (12°)–Bogotà (13°)–Palou (15°) 5- B

Solució Picanyol:
Les gerres iguals son la 2 i la 5

SOLUCIONS ALS PASSATEMPS

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



JOSEP , LA PEL·LÍCULA
És un film d’animació dirigit per Aurel, una coproducció de França, 
Bèlgica i Espanya. 
Retrata la història del dibuixant català Josep Bartolí en el seu exili per 
la dictadura franquista.  Explica el seu pas pels camps de concentració 
francesos,  el seu viatge a Mèxic on es converteix en amant de Frida 
Kahlo  i els seus darrers dies a New York.
Compta amb les veus, entre d’altres, de Sergi López i  Sílvia Pérez Cruz, 
que també hi posa la música, i el guió de Jean-Louis Milesi .
Dibuixant busca pintor.
Vaig conèixer  Aurel, el director, en una inauguració a Montpellier, ara 
fa 7-8 anys.
Ell és dibuixant i treballa pel diari Le Monde. Li agrada la meva pintura 
i havia comprat un  quadre.  M’explica el seu projecte: fer una pel·lícula 
animada sobre la història de Josep, un combatent republicà que en 

el moment de la retirada és confinat en un camp de concentració a França. l li agradaria que jo hi 
participés.
Parlem una  bona estona, no entenc massa bé que és el que vol de mi, jo sóc pintor i no sé res de cine 
d ‘animació.
Pero bé, ens passem  els telèfons i la cosa queda  així.  A les inauguracions coneixes molta gent 

i, sovint t’expliquen projectes que finalment no van més 
enllà.
Van passar 2 o 3 anys i  jo no hi havia pensat més. Però un 
dia sona el telèfon, era Aurel i  em diu que la pel·lícula ja 
està en marxa i que si encara tinc ganes de participar-hi.
Em passa el guió i em concreta el que vol de mi: utilizar la 
meva visió de la pintura: el color, la llum, l’atmosfera  per 
recrear l’estudi  que Josep té a Nova York els últims anys 
de la seva vida.
Aurel és  un gran dibuixant, amb una línea molt potent 

i expresiva i entenc que el que necesita és complementar-ho amb la  
mirada de un pintor .
Passar de la línea al color, del blanc i negre a la llum,  de la foscor a les 
ganes de viure.  De fet la pel·lícula va d’això.
El director tenia molt clar que volia explicar la història saltant entre 
dos moments històrics,  el passat, a partir del febrer del 39 i l’actual, 
i que cada un tindria un tipus de tractament gràfic diferent, tan de 
tipus d’animació, com de traç i  de color.
La meva col·laboració se centra en les escenes de Josep, ja molt gran, a 
Nova York , l’atmosfera del seu estudi on pinta i les vistes de la ciutat.
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CULTURA magí puig (palou)

Pintures fetes expressament per la pel·lícula.
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