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EDITORIAL

PLE A PLE

GENT NOSTRA

Benvingudes han estat aquestes pluges que ens ha donat la primavera! Hem tingut un maig que 

ens ha regalat força més que un raig al dia, i això ha fet que les peixeres, els torrents i les fonts 

baixin carregats d’aigua. Dóna gust seure una estona i contemplar-ho, ens carrega d’energia i de 

positivisme. Els litres que han caigut han anat regant els sembrats, poc a poc, sense pressa, i això ha 

estat una gran notícia.

Després dels verds de la primavera ja som al temps de segar, i la Segarra torna a tenir les tonalitats 

grogues característiques d’aquesta època de l’any. Els pagesos ja estan de cara a la sega, les 

cosetxadores  i els tractors encaren l’època més important, el moment de recollir el gra pel qual 

hem treballat durant tot l’any. És moment de treballar intensament, matins, tardes, vespres... sigui 

laborable o festiu. La feina del pagès no hi entén de caps de setmana!

La saó de la primavera també ens ha deixat els horts a punt, i ara ja tenim les tomateres, els enciams, 

els carbassoners... tot plantat, i esperant els fruits. Els anirem regant, i en tindrem cura. I ben aviat 

podrem anar a omplir el cistell.

Us desitgem un molt bon estiu, gaudiu del bon temps, sortiu a prendre la fresca dels vespres, a ballar 

a les festes majors, i a passejar pel nostre municipi. Us agraïm que seguiu col·laborant amb La Veu, i 

que gaudiu de la lectura del nou número de la revista.

NAIXEMENTS

- Santino Minguet Mocciaro, 20 d’abril de 2018. Fill de Jaume i Natalia 
Judith, de Florejacs.

MATRIMONIS

- Santiago Berengena Muñoz i Miriam Alburquerque Carmona, de 
Torrefeta, el dia 11 de maig de 2018. Celebrat a Torrefeta

DEFUNCIONS 

- Dolors Villaró Aubets, Granollers, 18 d’abril de 2018, a l’edat de 90 anys.

- Joan Gallén Devesa, Florejacs, 1 de juny de 2018, a l’edat de 74 anys.

- Joan Font Escudé, Florejacs, 26 de juny de 2018, a l’edat de 93 anys.

En la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs celebrada el 25 de maig a les 
dependències municipals es van aprovar: provisionalment, el Catàleg de Masies i Cases Rurals; el 
projecte tècnic de la reparació d’un mur de contenció del poble de Florejacs; i el conveni de delegació 
de competències de gestió de residus municipals entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la 
Segarra. També es van aprovar dues mocions: una, per a la defensa dels drets de les dones víctimes 
d’agressions sexuals; l’altra, en defensa dels drets civils i polítics i per la llibertat dels presos polítics. 
En els informes d’alcaldia es va explicar la reposició de la senyalització turística al punt d’observació 
de les aus del nucli de Granollers i del projecte del DARP per arranjar uns camins afectats pels focs 
de l’any 2009.



SEGON TRIMESTRE 2018

PLUVIOMETRIA

ABRIL 68 litres (48) 
MAIG 101 litres (51) 
JUNY 25 litres (35) 

Comparació

TOTAL 2n trimestre 2018 194 litres (135) 
TOTAL 2n trimestre 2017 100 litres

TEMPERATURES

ABRIL 

màxima: 28º dia 24 

mínima: 3º dies 1, 11 i 12 

mitjana de màximes: 19,0º (18,9º) 
mitjana de mínimes: 8,9º (7,3º) 
MITJANA DEL MES: 14,0º (13,1º)
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METEOROLOGIA cesc puig i maria mayoral (palou)  

Entre parèntesi els valors climàtics normals a Palou

MAIG 

màxima: 29º dia 24 

mínima: 4º dia 13 

mitjana de màximes: 21,7º (24,1º) 
mitjana de mínimes: 12,0º (11,2º) 
MITJANA DEL MES: 16,9º (17,6º)

JUNY 

màxima: 33º dies 21, 26 i 27 

mínima: 11º dia 14 

mitjana de 
màximes:

28,2º(29,7º) 

mitjana de mínimes: 16,7º(15,8º) 
MITJANA DEL MES: 22,4º(22,8º)



pàgina 4

NOTICIARI BREU

Durant el primer trimestre del 2018, 
Endesa va invertir 42.800 euros en la 
reforma de la xarxa elèctrica de baixa 
tensió de Torrefeta i Florejacs

Endesa va fi nalitzar a fi nals de març els treballs 
de millora tecnològica de la xarxa elèctrica de 
baixa tensió del municipi de Torrefeta i Florejacs, 
a la Segarra. L’objectiu d’aquestes feines va ser 
l’increment en la seguretat de les infraestructures, 
minimitzar el seu impacte visual i, sobretot, 
millorar la qualitat i la continuïtat del servei als 
veïns.  

L’actuació, amb un pressupost superior als 42.800 
euros, aportats íntegrament per la companyia, 
va consistir en la substitució integral de la xarxa 
aèria convencional de baixa tensió. En total es 
van instal·lar dos quilòmetres i mig de nou cable 
trenat. La xarxa trenada representa una reducció 
important de les mides i l’amplitud física de la 
línia, ja que les tres fases es mantenen unides, 
però aïllades, tot evitant contactes no desitjats 
per culpa del vent o d’altres agressions externes. 
Aquest nou disseny de la xarxa, a més, és més 
robust i resistent als fenòmens meteorològics 
adversos, alhora que es guanya en seguretat.

L’operació va permetre, en conseqüència, retirar 
les cadiretes de suport que subjectaven l’antiga 
xarxa, amb la qual cosa es millora notablement 
l’impacte visual de les infraestructures. A més, el 
nou cablejat té una secció més gran, per  repartir 
millor les càrregues, garantir un subministrament 

més estable, absorbir eventuals puntes de 
consum, donar resposta al creixement vegetatiu 
i atendre possibles nous clients que hi pugui 
haver en aquesta zona de la Segarra.

Aquests treballs formen part dels plans d’inversió 
de la Companyia a la demarcació de Lleida i 
tenen l’objectiu de dotar la infraestructura de 
distribució elèctrica de la Segarra dels darrers 
avenços i millores tecnològiques de manera 
que es guanya en seguretat i fi abilitat, fet que 
reverteix en un millor servei a tots els clients.
Informa: Comarques de Ponent

Una cinquantena de persones en la 
caminada de maig de Sedó

Com és tradició, en el primer de maig es van 
fer dues caminades al municipi de Torrefeta 
i Florejacs: una d’elles sortia de Concabella i 
arribava a l’ermita de Maig on se celebrava la 
missa major. L’altra, que enguany va comptar 
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amb una cinquantena de participants, va sortir 
de Sedó i va arribar fi ns a la font de Torrefeta, on 
els esperava un generós esmorzar a base de coca 
i xocolata. En acabar, es va reprendre el camí cap 
a l’ermita de la Mare de Déu de Santesmasses, on 
també es va celebrar la missa major. En sortir, el 
veïnatge va fer tertúlia durant el vermut popular. 
La caminada va acabar al punt de sortida després 
d’uns deu quilòmetres de recorregut sense gaires 
difi cultats.  Imatge: Guillermina Puig

#Postuvisita a Torrefeta i Florejacs

Una vintena de persones van visitar els castells 
de Florejacs i Les Sitges de la mà de Castells de 
Lleida acompanyats d’un personatge curiós, lo 
Postu. El dissabte 5 de maig, el responsable de 
Postureig de Lleida va conèixer la història de 
Torrefeta i Florejacs i va descobrir els colors de 

la Segarra des d’un dels miradors de la comarca. 
En acabar, va passar pel local dels Margeners 
de Guissona per saludar-los i fer-hi un pilar. 
Finalment es va traslladar a l’antiga escola de 
Sant Martí de la Morana per presentar el seu 
llibre “SÓC DE L’OEST ”, on la regidora de cultura 

de l’Ajuntament, Laia Argelich, va presentar-lo a 
l’auditori. Allà va descobrir-nos com va néixer el 
seu personatge i perquè reivindica el fet de ser 
de ponent. També va explicar abastament les 
causes solidàries en les que participa a través de 
la venda del seu llibre i de la vintena de xapes que 
ha dissenyat i que serveixen per recaptar diners 
per a més de deu moviments benèfi cs. Una ronda 
de preguntes i de fotografi es va cloure una tarda 
ben distreta pel sinyor Postu. Imatge: Joan Plàcid Sala 

Alumnat del FEDAC Guissona visita 
l’Ajuntament de Torrefeta

Una vintena de ciclistes, entre alumnat i 
professorat, van visitar les instal·lacions de 
l’Ajuntament de Torrefeta el dimarts 8 de maig. De 
bon matí, i amb risc de pluja, jovent del sisè curs 
de primària de l’escola FEDAC Guissona va fer una 
sortida en BTT que va discórrer entre Guissona, 
el Llor, Bellveí, Torrefeta i l’ermita de Maig. 
El projecte, anomenat #SegarregemambBTT, 
pretén donar a conèixer els pobles de la Segarra 
més propers a l’escola. L’alcaldessa del municipi 
de Torrefeta i Florejacs, Núria Magrans Anglés, 
els va rebre a la sala de plens de l’ajuntament, on 
li van poder fer una entrevista mentre gravaven 
un vídeo pel seu treball. Magrans va agrair al 
professorat el fet de realitzar aquest treball de 
camp donat que conèixer el territori incrementa 
la sensació de pertinença.  Fins el moment 
han visitat Guissona i Massoteres, on els han 
rebut els seus respectius alcaldes, i en pocs 
dies coneixeran el municipi de Sant Guim de la 
Plana. A fi nals de maig en faran una presentació 
a l’escola, oberta a famílies, alcaldes i alumnat.
Imatge: FEDAC Guissona
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Santa Rosa de Lima, una mística americana a la Segarra

En un altaret lateral de l’ermita de Santesmasses trobem l’efígie d’una monja, vestida amb la túnica, 
escapulari, caputxa i capa de color negre que la identifi ca com a dominica, capçada amb coronada 
amb roses i portant un crucifi x amb les dues mans. Cap dubte: es tracta de Rosa de Lima, la primera 
dona canonitzada d’Amèrica, que va viure al Perú els seus escassos anys, a cavall dels segles XVI i 
XVII.

Rosa fou una dels dotze fi lls d’un arcabusser de la guàrdia del virrei de Puerto Rico i d’una criolla 
de bona família. Batejada com a Isabel Flores, es va 
criar en un poble miner dels Andes peruans, on la seva 
bellesa va fer que ben aviat fos coneguda popularment 
com a “Rosa”. La seva infància va passar envoltada dels 
treballadors de la mina, indígenes que patien tot tipus 
de malalties i misèries, que marcarien la seva vocació 
remeiera, tot i que ella excel·lia en labors de costura, 
música, cant i poesia, apreses de la seva mare, que es 
dedicava a instruir a les fi lles de la noblesa.

Més tard, la família es va traslladar a Lima, on es 
va créixer en un ambient d’efervescència religiosa. 
Atribucions de miracles, curacions i tot tipus de 
meravelles s’atribuïen a religiosos que, amb el temps, 
serien declarats sants, beats i serfs de Déu per part de 
l’Església catòlica... i Isabel, ara ja Rosa, no en va voler 
quedar al marge.

Per disgust dels seus pares, que la volien ben casada, 
va decidir defugir els nombrosos pretendents que la 
cercaven i es va tallar l’atractiva cabellera, tot i que, no 
satisfeta amb això, per perdre tot atractiu va desfi gurar-
se la cara. Després, va fer vot d’abstinència de carn i de 
castedat perpètues i va prendre els hàbits dominics, 
tot i que mai va arriba a recloure’s en un convent i va 
seguir vivint amb els seus familiars, ajudant en les 
tasques de la casa i preocupant-se per les persones 
necessitades.

Famosa per les seves virtuts i l’educació cristiana 
dels nens i la cura dels malalts, va conèixer un frare 
mulat que, amb el temps, pujaria amb ella als altars 
celestials, Sant Martín de Porres, amb qui diuen va tenir 
interessants converses i amb qui reposa eternament 
sota l’“altar de los Santos Peruanos”, al Convent de Santo 
Domingo en Lima.

Així va passar la seva vida, a la casa familiar, envoltada 
d’una cohort de confessors, dedicada a obres de 
caritat, ajudant els malalts i assistint les necessitats 

LLEGENDA ÀURIA beat giliet de voràgine (fl orejacs)  



de la comunitat. Tot això ho fi nançava fent brodats i puntes, conreant fl ors i venent-ho al mercat. De 
nit, es traslladava a una petitíssima cel·la que havia construït al jardí de la casa, on feia penitència i se 
sotmetia als rigors ascètics que li manaven els sacerdots que l’envoltaven: corones d’espines, cabells 
clavats a la paret per no adormir-se, dejunis rigorosos i d’altres disciplines constants que indignaven 
son pare i feien patir tant o més a sa mare.

Tot plegat la deixava en estats d’èxtasi místic que, segons alguns biògrafs, li donaven el do de 
la profecia, de la comunicació amb plantes i animals, de la visió de Jesucrist (segons la tradició, 
l’aparició li hauria demanat matrimoni) i, fi ns i tot, d’allunyar els pirates de la ciutat provocant una 
tempesta en el mar.

El 26 de març de 1.617 es va celebrar a l’església de Santo Domingo de Lima el seu místic desposori 
amb Crist, essent Fra Alonso Velásquez (un dels seus confessors) qui va posar en els seus dits l’anell 
simbòlic en senyal d’unió perpètua. Pocs mesos després, va caure malalta i va morir envoltada 
d’amigues i deixebles, a la tendra edat de 31 anys.

Canonitzada l’any 1.671, es venerada com a patrona del Perú, del Nou Món i de les Filipines, i la seva 
protecció es demana contra les tempestats, en recordatori de l’episodi dels pirates. “Siaunos sempre 
advocada / de América blanca Rosa” canten els seus goigs i, en temps de lliure comerç transatlàntic i 
de tempestats diverses, no està de més taral·lejar-ho de tant en tant.
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ESPURNA D’UN PASSAT

“La meua escola”

En aquell temps, gairebé tots els pobles tenien la seva pròpia escola. Aquí es va inaugurar l’any 1924, 
va ser un pas important per la cultura del poble; avui no és més que la metàfora d’un passat històric.

L’escola era el temple de la saviesa i els alumnes, la primavera de la vida. Somnis de color rosa, vols 
de papallones, contes de princeses i poesia. És una fi nestra oberta al món, dóna pas a la imaginació, 
a descobrir, aprendre jugant.

Amb els anys he pogut constatar que el que reps quan ets petit t’acompanya tota la vida; la família i 
l’escola, infància completa i feliç.

La lectura és cultura i l’escriptura pedagogia.

Acabo amb una frase de l’escriptor Unamuno: “Quién a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”.

OPINIÓ ramona llanes (torrefeta)



pàgina 8

NOTICIARI BREU

Matinal de meditació a Sedó

L’Associació Sanatana Dharma va oferir un taller 
de meditació durant el matí del dissabte 5 de 
maig a les instal·lacions del Centre Social de Sedó 
i Riber. Amb una vintena d’assistents,  la matinal 
va comptar amb la participació de professors 
de ioga de diversos llocs de Catalunya del 
Sanatana Dharma en la pràctica de meditació. 
El grup va entonar mantres, tot amb la fi nalitat 
d’experimentar un estat interior d’estar i viure en

presència al món. D’octubre a abril, Sedó acull 
classes de Hatta-ioga coordinades per Espai 
Consciència, que enguany han comptat amb 
una quinzena de participants fi xes. Es preveu 
reprendre el curs la propera tardor. Informació i 

imatges: Carme Torras (Espai Consciència)

Concorregut taller de capgrossos a Palou

El cap de setmana del 12 i 13 de maig es va 
celebrar la festa major a Palou. La tradicional 
caminada cap als Patamolls de Granollers va 
comptar amb una quarentena de participants 
que van realitzar una ruta circular de vuit 
quilòmetres de recorregut, apta per a tots els 
públics. Abans de la cercavila amb els gegants 
de Guissona i els grallers de Cervera, una vintena 
d’infants del poble van elaborar els seus propis 

capgrossos que van passejar juntament amb 
la gegantona Eliardis i el drac del Llor. Jaume 
Barri es va encarregar d’animar la festa infantil 
posterior, implicant grans i petits en les cançons. 
L’endemà, la missa major en honor a Sant 
Ponç i el posterior vermut popular van tornar 
a concentrar al veïnatge a la plaça Major. Per 
la tarda es va celebrar la tradicional tirada de 
bitlles, resultant primer i segon classifi cats en 
categoria adult Ramon Casoliva i Manel Puig; en 
infantil, la guanyadora va ser Laia Puig i en segon 
lloc va quedar Xènia Puig. El vespre de diumenge 
reunia prop de cent-cinquanta persones en el ball 
llarg que tancava dos dies d’activitats intenses 
en aquest nucli de Torrefeta i Florejacs. Imatges de 

Xavi Terribas
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El Roser de Gra:  tradició, cultura i màgia

Francesc Canosa, periodista i escriptor amb 
orígens al poble de Gra, va presentar la seva obra 

Sixena, la croada de la memòria, dins els actes de 
la festa major. El repic de campanes va inaugurar 
la celebració del Roser de Gra. La missa major 
va precedir la benedicció dels tractors del poble, 
que van fer un tomb per la rotonda recentment 
inaugurada i, ara també, beneïda. El dinar 
popular va comptar amb prop de cent comensals. 
En acabar va esdevenir la presentació de Canosa, 
qui va explicar el perquè de la seva obra tot 
situant-la en el context històric que l’embolcalla.  

L’autor va estar signant llibres al veïnatge 
mentre se sortejava una generosa panera. El 
Mag Achéron Delacroix, artista de moda pel seu 
pas per programes de televisió com Got Talent i 
Pura Màgia, va cloure els actes d’aquesta festa de 
Torrefeta i Florejacs. Imatges d’Assumpció Aubets

Adquisició de terreny per ampliar 
l’Ajuntament de Torrefeta

El dilluns 7 de maig, l’Ajuntament de Torrefeta i 
Florejacs va signar la compra de la fi nca adjacent 
a l’edifi ci consistorial situada a la població 
de Torrefeta. La necessitat d’un magatzem 
municipal, així com l’adaptabilitat de la sala 
de plens i la creació d’espais d’atenció a la 
ciutadania son les principals mancances que 
han dut al consistori a adquirir aquest terreny 
de cinc hectàrees i mitja. Es preveu fer també un 
aparcament municipal, una zona per al reciclatge 
de residus i un espai de lleure. Encara s’ha de 
redactar el projecte, pel que aquesta ampliació 
està pensada per dur a terme a mig termini.



STOLPERSTEINE: DE L’ATAC A LA MEMÒRIA DE LA DEPORTACIÓ A SÍMBOL DE LA 
LLIBERTAT

Segons explicaren els 

veïns, la nit del 22 al 23 

de març algú proveït de 

punxó i martell o maceta va 

destrossar l’stolpersteine de 

Sanaüja dedicada a Salvador 

Grau Bibià. Fill de cal Xamet, 

la seva família va exiliar-se a 

França acabada la guerra. 

Probablement enrolat 

en alguna Companyia de 

Treballadors Estrangers 

(CTE) fou fet presoner pels 

alemanys i ingressat en camp 

d’internament a Compiègne 

(Oise) i Bremen-Osterort; 

deportat a Neuengamme 

vers el 31 de gener de 1944, 

fou alliberat suposadament 

el 29/04/1945.

El 26 de gener passat, en 

el context de l’Itinerari de 

la deportació-ruta Gunter 

Demnig, memòria dels segarrencs als camps nazis, que organitzà el Fòrum l’Espitllera amb la 

participació del Memorial Democràtic, l’artista berlinès Gunter Demnig col·locà al carrer del Forn 

número 6 de Sanaüja la llamborda dedicada al deportat sanaüjenc. Exactament dos mesos després, 

l’stolpersteine aparegué destrossada amb tretze cops de punxó. De manifesta intolerància cap a les 

víctimes de la deportació, i de tics i mòbil feixista, l’stolpersteine atacada passà a convertir-se en 

símbol de la lluita per la defensa de les llibertats i els valors democràtics. Contra aquesta agressió 

salvatge, el Fòrum l’Espitllera i el Memorial Democràtic promogueren la immediata restitució de la 

llamborda, que es feu coincidir amb el 73è aniversari de l’alliberament del camp de Neuengamme, 

el 4 de maig passat, mentre que la llamborda mutilada es lliurà en donació al Museu Comarcal de 

Cervera per a ser exposada i perquè servís per treballar els valors democràtics en contrast amb la 

intransigència de signe feixista.

Contra aquesta expressió d’intolerància també s’encetà una campanya informativa a les xarxes 

socials i als mitjans de comunicació comarcals que tingué un ampli ressò, i que retornà en forma 

de solidaritat d’arreu; s’impulsà la primera campanya de primavera de neteja de les llambordes, 

que serví també per geolocalitzar-les amb l’objectiu que fi gurin en el mapa europeu de memorials 

stolpersteine. La incorporació a la viquipèdia de les stolpersteine segarrenques, amb una imatge i les 
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APUNTS D’HISTÒRIA jordi oliva i llorens (sedó)  



pàgina 11

coordenades de geolocalització, el nom i veïnatge 

del deportat, la data en què es col·locà, i un breu 

esbós biogràfi c de la víctima.

Finalment, el colofó a aquest treball del Fòrum 

l’Espitllera en col·laboració amb el Memorial 

Democràtic fou l’anunci de col·locació de cinc 

stolpersteine més a la Baixa Segarra el setembre 

que ve. Concretament s’instal·laran a Pontils, Santa 

Coloma de Queralt i Vallfogona de Riucorb, i estaran 

dedicades a Magí Clarassó Ferrer, Joan Gassó Nuet, 

Josep Sendra Ferré, Magí Tomàs Bartolí i Josep 

Bonell Berenguer. Imatges: Jordi Oliva

UN BRI DE SOL
Solia anunciar la lluna plena

un canvi de temps;

però a Florejacs,

ni canvia la lluna, ni el temps.

Tothom espera l’autobús

que carregat arriba

de gent que admira

poder viure en aquesta vila.

I és que la Segarra, gasta,

gasta llum i calor, llamps i trons

també espigues d’or segades

i camins que moren a Ponts.

I és així com cada pam de carrer,

cada tardor, cada primavera,

encongeix el cor, el del viatger

que sap que tard o d’hora

ha de cercar raons

per no haver d’escapar

de diumenges de retencions

i oblidar, si sent els sotracs,

que és part inenarrable

de la màgia de Torrefeta i Florejacs.

tomeu simó (fl orejacs)

POESIA

Quan jo era petiteta

la meva àvia

em va ensenyar

els sons els colors les coses

que la vida ens va mostrant.

El color de la rosella

els de l’arc de Sant Martí

el groc de la ginestera

i els blauets del camí.

El belar de les ovelles

el xisclar dels ocellons.

El cant de la cadernera

i el xuxurrar dels coloms.

El verd fosc de la pineda

el verd clar del camp sembrat

el blanc pur de la nevada

i el blau turquesa del mar. 

ramona llanes (torrefeta)
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L’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs, 
col·laborador de l’AFANOC Lleida

L’Associació de Familiars i Amics de Nens 
Oncològics de Catalunya (AFANOC) va celebrar el 
diumenge 10 de juny la jornada POSA’T LA GORRA 
a Cervera. L’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs 
va col·laborar amb la compra de diverses gorres, 
així com en la difusió de l’activitat a través de 
les seves xarxes socials. Durant unes setmanes, 
Torrefeta va ser un punt de venda de gorres 
dissenyades enguany per Desigual. 

El Consell Comarcal de la Segarra, 
primera comarca de la plana de Lleida 
que signa l’acord per la implementació 
del Servei d’Atenció Integral per a 
persones LGTBI

El passat 12 de juny, i a la Sala de Plens del Consell 
Comarcal, es va signar l’acord que formalitzava 
la implementació del Servei d’Atenció Integral 
per a persones LGBTI (SAI) a la Segarra, servei 
creat per defensar els drets de les persones 
LGTBI a la comarca, i que s’adreça a la ciutadania 
que pateixi, hagi patit o estigui en risc de patir 
discriminació o violència per la seva orientació 
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 
La signatura va anar a càrrec del president 
del Consell Comarcal, Xavier Casoliva,i de la 

Directora General d’Igualtat, Mireia Mata. El SAI 
és una porta d’entrada a demanar informació 
o fer alguns tràmits com el canvi de nom a la 
targeta sanitària, projectar formació respecte 
a la sensibilització i encaminar les demandes 
sol·licitades, com per exemple, quan es doni el cas 
de víctimes de discriminació. Mata va remarcar 
que la col·laboració entre institució i territori és 
clau per entendre que “la riquesa de la diversitat 
és la riquesa de tots”.

A l’acte hi van participar també Joan Santacana, 
Director dels Serveis Territorials de Lleida del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; 
la Sra. Regina Cairol, responsable del SAI 
Territorial a les comarques de Lleida i referent de 
la DGI a Lleida; i la consellera comarcal de serveis 
socials al Consell, Núria Magrans, juntament 
amb professionals del sector social, Mossos 
d’Esquadra, Salut, entre altres. Informa: Consell 
Comarcal de la Segarra

NOTICIARI BREU
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Servei d’Atenció Integral de la Segarra

El passat 12 de juny, el Consell Comarcal i el 
Departament d’Igualtat de la Generalitat de 
Catalunya van signar l’acord per a la creació del 
Servei d’Atenció Integral (SAI) de la Segarra, 
per tal de garantir l’aplicació efectiva de la  Llei 
11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia en 
tots els àmbits i territoris. Això ens ha d’ajudar 
a combatre l’homofòbia que encara perviu 
a la nostra societat, garantir els drets de les 
persones més vulnerables de col·lectius com els 
joves, la gent gran o les persones trans, així com 
implementar polítiques en favor de la diversitat 
sexual i de gènere que tinguin efectes positius 

sobre el conjunt de la societat.

El 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGBTI, 
el Consell Comarcal de la Segarra i d’altres 
ajuntaments de la comarca, com el de Torrefeta 

i Florejacs, van posar la bandera multicolor per 
visualitzar aquesta diversitat i seguir treballant 
de forma inclusiva.

Trobareu el manifest reivindicatiu a la web de 
l’Ajuntament.

Dinar d’estiu de l’Associació de la Gent 
Gran de Torrefeta i Florejacs 

Una quarantena de persones es van trobar 
el divendres 22 de juny en l’aplec anual de 
l’Associació de la Gent Gran de Torrefeta i 
Florejacs. Vingudes de gairebé tots els pobles 
del municipi i retrobades davant un àpat de 
tastets, el dinar va discórrer entre anècdotes 
de joventut i records d’encontres anteriors.  La 
junta de l’entitat, renovada recentment, va 
informar que ja estan treballant en la sortida de 
l’any vinent, i va regalar una planta a totes les 
senyores presents. Núria Magrans i Pere Claver 
Puig, alcaldessa i primer tinent d’alcaldia, van ser 
presents una vegada més a aquesta cita anual.
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LAS CASAS DE LA MORANA 
Emília Bové de La Morana ha recuperat aquesta poesia que parla dels seu poble. Tot i que la vam publicar 
anys enrere hem decidit tornar-la a publicar i ho fem respectant la versió original del seu autor, que fou 
escrita el 1952 en l’únic idioma permès aleshores, tot i que la nostra revista s’edita íntegrament en català.
La Morana es un pueblo
pequeñito, eso sí
para mi es bendito suelo
es el pueblo en que nací.

Pertenece a un gran distrito
no lo vayan a olvidar
está inscrito en el registro
distrito de Florejacs.

Os lo cuento a mi manera
Morana, Sant Martí y Gra
y luego también está 
Palou, Selvanera i Florejacs.

La Morana como ven
tiene nombre de mujer
vivir allí es un placer para todos 
los que estén.

Sus habitantes son sencillos
apuestos y elegantes
buenos y caritativos
y un poco “echaos palante”.

A todos les voy a nombrar
no pienso dejarme ni uno
pues no faltaría más 
que se me olvidara alguno.

Por el Rito empezaré
luego le sigue el Carló
Y después el Joanet

continua el Aldabó.
¡¡Hombre... y la Iglesia qué!!
que está muy bien escoltada
el Carló y el Joanet
son los que montan la guardia.

El sacristán me dejaba
y no comprendo porqué
se trata del Hostalé
que viven en la otra banda.

Viene la plaza mayor
que es grande y despejada
es digna de admiración
es hermosa y soleada.

Empieza casa Crispí
seguida de cal Pané
después de cal Agustí
continua casa Beneit.

Viene luego cal Giralt 
y de allí ya no paso
doy la vuelta hasta el fi nal
y termino con cal Tato.

Cal Masó y cal Astasia
empiezan la cuesta abajo
¡¡Ay que me cuesta trabajo
terminar la poesía!!

Casa Porta vive en él,
Cal Vila a continuación

Cal Guineu y cal Rafel
las dos últimas del rincón.
Y vamos por la otra calle
que la empieza el Masipó
y después de casa Flare
la termina el Peretó.

Arriba el pueblo otra vez
intentaré concretar
pues me falta cal Pauet
y también cal Capellá.

Y allá al fi nal de una loma
me dejaba todavía
el Rafel de la masía
y también la casa Torra.

Y si miran para arriba
allí verán lo que es
una auténtica masía
se trata de cal Farré.

Si para Guissona van
al fi nal de la bajada
cal Pastor encontrarán
una casa abandonada.

Señores de buena gana
a gusto y muy contento
les he nombrado en un momento
las casas de La Morana.

Ramon Bosch i Miralles

RECORDS



Revetlla de Sant Joan sense incidents a 
Torrefeta i Florejacs  

Sedó, Bellveí i Florejacs van celebrar la revetlla de 
Sant Joan amb sopar de poble, coca, cava, foguera 
i petards. Aquesta nova edició de la festa no va 
tenir cap incidència destacable. Bon ambient en 
els sopars de poble per donar la benvinguda al 
solstici d’estiu. Imatge: Enric Esqué-Bellveí

Incendi a To rrefeta i Florejacs

Un incendi agrícola va afectar el dilluns 25 
de juny, 8,1 Ha de rostoll i ordi a la Segarra, 
segons el perímetre elaborat pels Agents 
Rurals. L’inici del foc va tenir lloc a Torrefeta 
i Florejacs, concretament als afores de Riber, 
pràcticament tocant al terme municipal de Plans 
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de Sió.  Us demanem molta prudència i seguir les 
recomanacions de Protecció Civil. Informació i imatge: 

Agents Rurals

Renovada la senyalització dels Patamolls 

de Granollers de Segarra

 La regidoria de turisme de l’Ajuntament de 
Torrefeta i Florejacs ha realitzat la substitució 
dels plafons de senyalització turística dels 
Patamolls de Granollers de Segarra, així com 
la del mirador del poble, que degut al seu 
deteriorament evitava una bona interpretació de 
fauna local i el seu entorn. El cost de l’actuació ha 
estat de 1.150 euros sufragats en la seva totalitat 
per l’ajuntament. Juntament amb les tasques de 
restauració de la fusteria del punt d’observació 
de les aus, es dóna per acabada l’adequació 
d’aquesta zona d’aiguamolls de la Segarra. Imatges: 

Geosilva
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Uns 200 municipis i 6 consells comarcals 
s’adhereixen al projecte de noves webs 
que impulsa la Diputació de Lleida

El nou disseny de la Diputació es basa en una 
aplicació amb tecnologia Plone, que permet 
als ajuntaments escollir un disseny atractiu i 
personalitzat. Incorpora automàticament els 
enllaços a eines en línia donades d’alta per 
cada municipi amb l’Administració Oberta de 
Catalunya, com ara els serveis de seu electrònica, 
portal de transparència, e-notum, e-tauler, e-fact 

o el perfi l del contractant.

A més, cada web mostra automàticament 
l’activitat de l’ajuntament a les xarxes socials 
més rellevants. També serveix per crear llocs web 
independents per a les entitats de cada municipi. 
Es preveu que la renovació serà efectiva en dos 
mesos en un 70% de les webs.

L’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs també s’hi 
adherirà en els propers mesos, pel que la web 
actual quedarà aturada provisionalment i fi ns a 
la instal·lació de la nova pàgina. Informació extreta de la 

web de la Diputació de Lleida

Revetlla de Sant Pere a Palou

L’associació de veïns de Palou va organitzar la 
tradicional revetlla de Sant Pere a l’antic estudi 
del poble. Una vintena de persones van gaudir 
de l’actuació dels Acordionistes de la Catalunya 
Interior i van acabar compartint un piscolabis. 
Aquesta actuació s’havia d’esdevenir a la fresca 
però degut a la pluja es va traslladar al local 
social del poble. Imatge: Pere Muixí
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LA CAIXA DE NÚVIA
Una caixa de núvia era un moble on es guardaven les robes -l’aixovar-i altres pertinences que la núvia 
s’emportava de la casa dels pares a la del marit i formava part del dot, del patrimoni que la futura 
casada o la seva família lliuraven al promès.
Avui encara se’n poden veure en algunes cases familiars, sobretot d’origen rural, benestant i noble, i 
en alguns museus catalans.
Ja fa uns quants anys, en una caixa de núvia lleidatana, hi vam trobar un text sobre el nom donat als 
aniversaris de casament. Us el copiem:

ANIVERSARIS DE BODES

1r aniversari paper

2n aniversari fusta

10è aniversari estany

12è aniversari seda

15è aniversari cristall

20è aniversari porcellana

25è aniversari plata

30è aniversari marfi l

35è aniversari corall

40è aniversari robí

45è aniversari safi r

50è aniversari or

55è aniversari maragda

60è aniversari diamant

65è aniversari pal·ladi

70è aniversari brillant

75è aniversari platí

Els que sou casats, podeu veure el que heu fet i el que us queda..., i que sempre (ep! si es vol) hi ha 
motius de celebració!

ARRELS DE POBLE
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Bases de l’11è Concurs de Carbasses Gegants de Sedó 2018
1r.- El Concurs tindrà lloc a la plaça de Sedó el diumenge 7 d’octubre de 2018 a les 13 hores.
2n.- La participació serà lliure per a tots aquells conreadors que desitgin presentar-se amb les úniques 
limitacions marcades a les presents bases.
3r.- Només seran admesos a concurs aquells fruits que no presentin senyals de podridura, esquerdes 
o perforacions que poguessin afectar de forma molt assenyalada. Queden excloses petites marques 
accidentals, segons el parer del jurat, les decisions del qual seran inapel·lables tant en l’acceptació de 
carabasses com en el pes i repartiment dels premis.
4t.- El Jurat del concurs estarà composat per 5 membres a elecció de la Comissió Organitzadora i 
l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs.
5è.- Les carbasses seran presentades a la Plaça de Sedó abans de les 13 hores, en què començarà 
l’acte, i no podran ser retirades fi ns a la fi nalització d’aquest certamen.
6è.- Les fotografi es, enregistraments de vídeo o àudio que es realitzin en relació amb el concurs 
podran ser utilitzades per l’organització per a la seva divulgació en premsa o fi nalitats promocionals 
relacionades amb aquesta activitat.
7è.- No es responsabilitza l’organització dels possibles danys que poguessin produir-se durant el 
concurs o per la seva manipulació prèvia o posterior.
8è.- Es repartiran els següents premis, amb la limitació d’un sol guardó per conreador:
• 1r Premi a la carbassa de més pes presentada, sense limitació de lloc de cultiu: 300€ i trofeu. 

El propietari de les carabasses guanyadores d’aquest premi es compromet a lliurar cinquanta 
llavors d’ella a l’organització quan sigui oberta.

• 2n Premi a la segona carbassa de més pes presentada, sense limitació de lloc de cultiu: 150€ 
i trofeu. El propietari de la carabassa guanyadora d’aquest 2n premi es compromet a lliurar 
cinquanta llavors d’ella a l’organització quan sigui oberta.

• 3r Premi a la tercera carbassa de més pes presentada, sense limitació de lloc de cultiu: 50€ i 
trofeu.

• Premi especial de l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs a la carbassa de major pes i no premiada 
amb anterioritat, que hagi estat conreada dins el municipi: 100€ i trofeu.

• Premi especial a la carbassa de major pes i no premiada amb anterioritat, que hagi estat conreada 
al poble de Sedó: 150€ i trofeu.

• Premi especial de l’Ajuntament de Plans de Sió a la carbassa de major pes i no premiada amb 
anterioritat, que hagi estat conreada dins el municipi: 50€ i trofeu.

• Premi especial a la carbassa que segons el parer del Jurat presenti unes formes amb major 
estètica o originalitat, sense limitació de lloc de cultiu: 50€ i trofeu. El propietari de la carabassa 
guanyadora d’aquest premi es compromet a lliurar cinquanta llavors d’ella a l’organització quan 
sigui oberta.

INFORMACIÓ
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CLUB DE BITLLES PALOU

UNA TEMPORADA MAGNÍFICA

S’ha acabat la temporada 2017- 2018 de Bitlles de Lleida i el Club de Bitlles Palou ha tornat a destacar 
molt durant la temporada. Hem quedat subcampions del nostre grup amb divuit victòries i només 
sis derrotes i hem quedat tercers de tots dos grups: en punts a favor (13399) i en bitlles a favor (1013) 
i un noranta a càrrec d’en Joan Sabartés. Els darrers resultats han estat:  

Agramunt 561 Palou 541

Palou 535 Cervera 569

Tàrrega 580 Palou 576

Palou 579 Malgrat 545

Ponts 567 Palou 586

En el darrer partit jugat a Ponts, el resultat era decisiu perquè havíem de guanyar sí o sí per poder 
classifi car-nos per la fi nal a sis. No va ser gens fàcil ja que l’equip de Ponts és molt bó i a més també 
tenien opcions, però el Palou sabent el que ens jugàvem  ens vam imposar per 567 a 586. És la quarta 
vegada (tercera consecutiva) que el Palou es classifi ca per jugar la fi nal de Bitlles de Lleida.

La fi nal, jugada a Cervera, no fou gaire propicia pel nostre equip. En primer lloc, i per diferents 
motius, alguns jugadors no van poder jugar-la, amb penes i treballs es va formar un equip. La pluja 
feu acte de presència i es va haver de parar la competició una estona. Malgrat tot, la primera tirada es 
va competir bé amb els altres rivals, però la segona no va haver-hi sort i fou un cúmul de despropòsits 
fi ns al punt que no es va poder superar el sisè lloc.

1 Tàrrega  

2 Vilasana  

3 Malgrat  

4 Castellnou de Seana “A” 

5 Vilanova de Bellpuig  

6 Palou

De totes maneres, podem donar 
com a bona aquesta classifi cació, 
perquè un sisè lloc general a la 
Lliga, de vint-i-sis participants, 
penso que és molt important.

Informa: Joan-Plàcid Sala

ELS NOSTRES ESPORTS



RACÓ POÈTIC glòria judal (fl orejacs)  
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EL PRIMER VOL

Solca l’aire, ocell,

solca’l pel damunt

l’aigua pura,clara,

del petit estany,

veuràs la meravella

del teu cos refl ectint-se

sobre el seu mirall.

Del niu a la branca

i de la branca al niu,

fes la breu passada

sobre l’aigua mansa

de la vall on vius.

La dolça primavera

damunt la prada bella

el verd tapís estén

i l’omple, a riallades,

de fl ors ben escampades

fent fl airós el mantell.

Del niu a la branca

i de la branca al niu

fes la breu passada

sobre l’aigua mansa

de la vall on vius…

Tens tantes albades,

petit rossinyol,

per embadalir-te

amb cada nou vol!

Hi ha blancor espargida

encara dalt dels cims;

no t’hi acostis gaire,

que el fred hi és ben viu.

Omple’t els ullets

en breus revolades

de les fl ors pintades

que amb màgics pinzells

han tacat els àngels

d’ençà el primer dia

de la llum del món.

Vola! Vola fendint l’aire,

tendríssim cantaire,

petit rossinyol!

LES HORES MENUDES

(Les primeres hores de la matinada)
Si no t’interrogues l’adolorit moll de l’os,

ni puges a les fosques golfes

on juguen els fantasmes de la por,

ni baixes a les resclosides estances

del celler on el plor sempre t’espera

i fas un pacte amb l’amnèsia,

potser podràs viure un dia passable, em dic.

Quan encara interrogo al destí,

que mut com sempre es distreu

barallant les nostres cartes;

quan amb el cap al coixí

sento fredor a les temples;

quan la mà palma l’espai buit,

¿què vols que hi hagi dintre meu

sinó tristesa i un crit ofegat

per l’esforç de sobreviure?

No, no em doneu hores menudes,

imatges ni paraules tancades

entre parets blanques i olor d’hospital,

neurones meves. No treballeu el pretèrit,

és una espasa que el temps no ha pas esmussat,

té un tall ben fi  encara.

Calleu, perquè temo la nit, la soledat,

la casa silenciosa...

El vertigen és darrera qualsevol glop

de cafè begut en la seva tassa,

en el pètal voladís d’una fl or d’ametller

o l’inesperat revolt de camí on el trobava.

Sí que en fa, de temps!, diu la gent.

I, a voltes, em sembla ahir, només.

No saben que els anys són una immensa canastra

plena de dies robats, de néts no coneguts,

de projectes morts..



BESTIOLES jordi roca (torrefeta)      
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PROBLEMA D’ESCACS vicenç prat baqué (sedó)      

En aquesta posició de la partida Kudrin-Suba 
(Be’er Sheva, 1984), les blanques van fer una 
jugada que va obligar les negres a rendir-se. 
Quina és?

SOPA DE LLETRES josé licinio garcía-seoane gonzález de las heras

LA MONARQUIA
En aquesta sopa de lletres hi ha ben bé 25 conceptes relacionats amb la monarquia. Sou capaços de 
trobar-los tots?

F Q Y P M A X T G Z O S M I T I G E L L I S L L I F U Q L B
C A G O K Z F X P N I E D T S W V M J R Y H U G O S S O S H
E F I T Z L J A D G R N Q X C B M Y A R W F K Z Q B P N C E
H V Y J M I X T S D G U L P A R A S I T S M Z Q B O U I G H
C L E V F N P X Y A L F V O B I N J U S T I C I E S W U X S
A A I C N E I N E V N O C E D S I N O M I R T A M Y D F E O
U J N U B J S U A L A P D R P E T X S M Q Y W H L G A I I W
E J P V M I D H Z L A X K Y O B N L R G C S F A G S G C R O
A F W A E N D O G A M I A B Y U O R I P E Q N T E R A K D S
V Y S E R R E U G G G L F V E B M Z E M R I H T O V C S D Q
A K A Y N P T S L E F W J N R F E I R T T I U T A Z O T P K
L S E R E C A C N H B V A E I E S A J O A P V R G N F N K Z
B R T O H R C O V I M Y T X D N D J L Q L R P I W O C A B L
G B C E J Y C P W S A S I M R C Z L N X O E D T L O R M V L
N W X S C I A L N I I Z G F I U I D K J D B O M R E L A C E
A S V Y D J Q W T C P D R F K U B P F K Q T J O E U G G P I
S H Y I U V D R O O A C A B G Y T Q H E N C N S X N B I O S
M I S U Z G X G D K E R T P D Z N J C K B E X E Q S T O S L
H M F G V I E E O M T T V P R L D G J H S X F W S Q B A U N
E I Z O F N R J B A D S I U X V S E T S E F E L G K Q C L J
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Concert “Jazz i literatura”, a l’església de 
Sant Amanç de Torrefeta dins del marc 
de 7lletres 2018

L’església de Torrefeta va ser l’escenari del concert 
de jazz acompanyat per textos de Manuel de 
Pedrolo en el marc 7lletres. El premi literari i més 
coses, amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Torrefeta i Florejacs.

El vespre  de dijous 28 de juny, els assistents al 
concert van ser seduïts per la literatura de Pedrolo 
amb la veu de Patrícia McGill i la música de 
“Juanco Quartet”. Patrícia McGill ens va apropar 
a la màgia de la literatura pedroliana combinant 
fragments de prosa i poesia i acompanyats a 
ritme de jazz de la mà de Ricard Grau, Javier 
Juanco i Manel Vega.

Des de l’any 2006 l’Àrea de Cultura del Consell 
Comarcal de la Segarra, la Paeria de Cervera 
i la Fundació Manuel de Pedrolo organitzen 
7lletres, iniciativa que vol donar a conèixer l’obra 
i el pensament de Pedrolo i d’altres escriptors 
segarrencs. Enguany, a aquest esdeveniment s’hi 
suma la celebració del centenari del naixement, 
a l’Aranyó –la Segarra-, de Manuel de Pedrolo i 
que la Generalitat de Catalunya ha proclamat 
l’any 2018, Any Pedrolo.

L’any 1918 neix el jazz als Estats Units. El Jazz 
neix amb Pedrolo i Pedrolo neix amb el Jazz, una 
de les músiques més infl uents en la societat de 
la seva època i l’escriptor més prolífi c en llengua 
catalana. En aquesta ocasió s’han unit a Torrefeta 
per fer les delícies dels assistents a aquesta 
vetllada.

La propera activitat serà el lliurament de la 13a 
edició del premi 7lletres, al castell de Concabella

El castell de Florejacs torna amb els 
Vermuts al Castell i les visites al Castell de 
nit
La família obre les portes del castell al públic 
cada dissabte durant els mesos de juliol i agost 
i ofereix visites guiades per tot el recinte amb 
vermut i piscolabis

El Castell de Florejacs torna a obrir les portes 
aquest estiu amb una proposta ampliada per 
tots els dissabtes d’estiu. El “Vermut al Castell” 
es farà cada dissabte de juliol i agost a les 11h 
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del matí. L’oferta del “Castell de Nit” es farà cada 
dissabte de juliol i agost a les 20h. L’objectiu 
és donar a conèixer la labor de manteniment i 
difusió que la família Jaumandreu de Balanzó i 
Urquijo ha dut a terme al Castell explicada pels 
propis protagonistes, els germans propietaris 
d’aquest monument a La Segarra. Aquestes 
visites guiades per racons mai visitats fi ns 
ara seran una bona oportunitat per gaudir de 
productes lligats al territori com la cervesa de 
la Fundació Casa Dalmases o el cava de l’Olivera 
Cooperativa.

El tret de sortida d’aquestes visites amb la família 
és dissabte 7 de Juliol a les 20h. Com a novetat, i 
amb motiu de l’estrena de la temporada, viurem 
una vetllada diferent: el Castell es vestirà de 
màgia, intriga i contes, “Esgarrifances d’Estiu, 
Històries de por al Castell de Florejacs”. Podrem 
gaudir del guiatge de Patricia McGill, que ens 
descobrirà el castell alhora que ens explicarà 
contes esgarrifadors que ens faran gaudir a tots 
plegats d’una visita trepidant. Informa: Castell de 

Florejacs

Solució al problema d’escacs:
1 Df8+!! Les negres van abandonar. Si 1... Rxf8 2 Th8 mat. Si 1... Rd7, 2 De7+ Rc8 3 Th8+, i mat a la següent 
jugada.

Solució a la sopa de lletres:



PASTÍS DE POMA

Ingredients

1 paquet de pasta de full (rodona o quadrada, al vostre gust)
2 o 3 pomes segons la mida
Llimona
2 ous
6 cullerades soperes rases de sucre
1 cullerada sopera de Maizena
3/4 d’un got amb llet
1/4 d’un got amb oli
melmelada de prèssec o del que més us agradi

Elaboració

Poseu la pasta de full en una safata que pugui anar al forn i punxeu-la amb una forquilla. Talleu les 
pomes a làmines no massa gruixudes i les regueu amb una mica de llimona perquè no s’enfosqueixin 
i les repartiu per sobre de la pasta de full. En un bol poseu els ous, la llet, l’oli, el sucre i la Maizena, 
ho bateu tot junt i ho aboqueu sobre les pomes.
Poseu-ho tot al forn a 150-180ª durant uns 45 minuts, segons el forn, fi ns que quedi cuit.
Una vegada tret del forn, pinteu el pastís amb la melmelada i ja el podeu tastar.

Cuinera Rosa Cunyat (Sedó)
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RECEPTES CASOLANES
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AGENDA

Dissabte 21 i diumenge 22 de juliol festa major de Bellveí.  Programa a part.

Dissabte 28 i diumenge 29 de juliol festa major de Riber. Programa a part.

De divendres 10 a dimecres 15 d’agost festa major de Sedó. Programa a part.

De divendres 10 a diumenge 12 d’agost festa major de la Morana. Programa a part.

Dimarts 14 i dimecres 15 d’agost festa major de Florejacs. Programa a part.

Dissabte 25 i diumenge 26 d’agost festa major del Llor. Programa a part.

Dissabte 1 de setembre festa del municipi a Bellveí. Programa a part.

Dilluns 25 de juny va començar el casal d’estiu de Sedó. Organitza:  Casal 
d’Estiu de Sedó-Centre Social de Sedó i Riber

Dimarts 3 de juliol comencen les classes d’anglès a l’antiga escola de Florejacs! 
+Conversa per a adults, tots els dimarts i dijous de juliol 
de 11’30h a 12’30h, 6€ persona/classe. 

L’art a partir d’àlbums il·lustrats, per a nens i nenes d’entre 
8 i 12 anys, tots els dimarts de juliol de 18’30h a 20h, 5€ 
persona/classe.  

Què és el KET?, repàs de conceptes essencials i estructura 
d’examen Cambridge, per a joves d’entre 12 i 14 anys, tots 
els dijous de juliol de 18’30 a 20h, 5€ persona/classe.  

Si hi estàs interessat/da, posa’t en contacte amb la Patrícia 
McGill al correu electrònic patriciamcgill@gmail.com , o al 
telèfon +34666254300.

Dimarts 3 de juliol a les 16h i a la Piscina de Sedó, inici de les sessions 
d’Aquagym!! Es faran els dimarts, dijous i divendres. Preu 
per dia: 8€, per setmana: 18€ i per dues setmanes: 32€. 
Inscripcions directament a la piscina de Sedó. 

Tots els dissabtes de juliol i agost Vermut al Castell de Florejacs i Castell de Florejacs de nit, 
noves propostes d’activitats al castell (vegeu notícia de la 
pàgina 24)

Dijous 26 de juliol a les 22h al Llor, Capvespre a la fresca. Música tradicional i 
d’autor al jardí de l’església de Sant Julià a càrrec d’Hèctor 
Beberide, acordió, i Núria Garcia, violí. Activitat gratuïta 
i oberta a tothom. Organitza: Ajuntament de Torrefeta i 
Florejacs

A través de les xarxes socials de l’ajuntament s’anirà donant informació de les festes majors del 
municipi a mesura que vagi arribant
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