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EDITORIAL

PLE A PLE

El nou any ens va regalar una bonica nevada que va venir molt bé per fer un bon respir just després 
de les festes nadalenques. Aturar-se per agafar embranzida davant un any que es presenta millor que 
l’anterior, digueu-nos optimistes! Confiem recuperar les festes majors, les caminades populars, les 
ganes de retrobar-nos amb certa normalitat. Confiem arribar-hi ben aviat! 
En aquest número hi trobareu algunes d’aquestes trobades que es van començar a realitzar, amb 
molta prudència, per reis; imatges de la nevada, del carnaval a Sedó, dels actes del 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones, i altres reivindicacions, així com les nostres seccions fixes que ens agrada 
seguir llegint trimestre a trimestre. Des de l’Editorial també volem tenir un sentit record per un dels 
nostres col·laboradors, traspassat recentment: en Picanyol, a qui volem agrair la bona disposició des 
que hi vam tenir contacte: que la terra et sigui lleu. 
Desitgem que aquest sigui un bon any per a tothom. Mentre, gaudiu de la lectura. 
Gràcies per acompanyar-nos!

Ple extraordinari de data 20 de gener de 2021
- Sorteig públic per la designació dels membres de la mesa electoral en les eleccions al Parlament de 
Catalunya del dia 14 de febrer de 2021
- Sol·licitud de participació en el procés de selecció de municipis per dur a terme les proves pilot del 
Programa de Promoció de l’habitatge en el món rural, així com el compromís d’executar la prova pilot 
en cas que el municipi sigui seleccionat
Ple ordinari de data 26 de febrer de 2021
- Aprovació del pressupost municipal exercici 2021, bases d’execució, plantilla de personal i relació 
de llocs de treball per import d’1.400.000€
- Aprovació de projectes i memòries tècniques:
     Projectes
     . Projecte bàsic i executiu d’asfaltat del camí de Selvanera a Mas Mascó
     . Projecte bàsic i executiu d’asfaltat del vial d’accés al nucli Torrefeta
     Memòries tècniques valorades
     . Pavimentació del carrer Sant Ramon i un tram del carrer Sant Antoni del nucli del Llor
     . Pavimentació d’un tram del carrer Sant Antoni del nucli de Torrefeta
     . Pavimentació de 2 indrets al nucli del Llor
     . Asfaltat del vial d’accés al nucli de Bellveí
     . Asfaltat de diversos camins del nucli de Gra
     . Arranjament de la façana principal del cementiri de la Morana
     . Construcció d’escullera al vial d’accés del nucli de la Morana 
- Aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS del planejament: noves alineacions puntuals 
de vial en dos emplaçaments del nucli de Florejacs
- Aprovació conveni de col·laboració amb l’Associació Centre de Protecció dels Animals de l’Anoia 
(APAN)
- Aprovació conveni de col·laboració amb l’Associació Alba de Tàrrega pel servei de neteja de la via 
pública 2021
- Adquisició d’immoble urbà a la població de Palou
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METEOROLOGIA cesc puig i maria mayoral (palou)

PRIMER TRIMESTRE 2021

PLUVIOMETRIA
GENER 33 litres (28)
FEBRER 24 litres (18)
MARÇ 17 litres (28)

Comparació
TOTAL 1r trimestre 2021 74 litres (74)
TOTAL 1r trimestre 2020 118 litres

TEMPERATURES
GENER

màxima: 18º dia 30
mínima: -5º dia 12
mitjana de màximes: 6,5º (8,7º)
mitjana de mínimes: 0,8º (1,1º)
MITJANA DEL MES: 3,7º (4,9º)

FEBRER
màxima: 20º dies 20 i 24
mínima: 2º dia 29
mitjana de màximes: 14,5º (11,6º)
mitjana de mínimes: 6,1º (2,1º)
MITJANA DEL MES: 10,3º (6,7º)

MARÇ
màxima: 25º dia 29
mínima: 1º dies 20 i 21
mitjana de màximes: 16,3º (15,9º)
mitjana de mínimes: 5,5º (4,7º)
MITJANA DEL MES: 10,9º (10,3º)

Entre parèntesi els valors climàtics normals a Palou

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

adm@jmmas.e.telefonica.net



Visites “reials” a la Morana i Sedó
El Patge Reial Relahad i el patge Mahed, el dia 
4 de gener van passar per la Morana a recollir 
les cartes de la mainada. Pel que sembla, mai 
s’havia vist un patge a la Morana. Grans i petits 
van gaudir d’aquesta màgica visita.

La nit de Reis, Ses Majestats van passar per Sedó, 
Florejacs i Palou. Enguany la cavalcada va ser 
més reduïda per les mesures del Covid, tot i així 
durant la nit de ben segur que els Reis van poder 
passar per totes les cases del municipi.

Torrefeta i Florejacs es tenyeix de blanc
Els dies 9 i 10 de gener el nostre municipi,  
igual que bona part de Catalunya, es va llevar 
tenyit de blanc. El temporal Filomena va deixar 

precipitacions en forma de neu durant les 
matinades del cap de setmana.
El dissabte la pluja de mig matí va servir de 
llevaneus, i en poca estona el terreny va passar 
del blanc al seu color habitual. Hi va haver poca 
estona per jugar amb la neu, només els matiners 
van poder fotografiar el paisatge de blanc.

El matí del diumenge però la cosa va ser 
diferent, ens vam llevar amb uns 15cm de neu, 
i seguia nevant. Aquesta vegada calia actuar per 
treure la neu dels accessos dels pobles. Es van 
activar els protocols de treure neu, i de tirar sal 
posteriorment, ja que les temperatures eren 
molt baixes, i hi havia perill de glaçades a les 
carreteres i carrers dels diferents nuclis.
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Entre l’esforç dels veïns i veïnes que van anar treien 
la neu, les màquines llevaneus, espargidora de sal 
i posteriorment l’ajuda de l’ADF, es va aconseguir 
deixar els accessos als pobles practicables, així 
com els carrers principals de cada nucli.
No hi ha haver cap accident destacable, tot i que 
la neu va continuar deixant un paisatge de postal 
durant gairebé una setmana. El dilluns 11 es va 
haver de suspendre el transport escolar.

 14F Eleccions al Parlament de Catalunya 
El 14 de febrer de 2021 es van celebrar eleccions 
al Parlament de Catalunya. Enguany, i degut a 
les mesures imposades per la pandèmia de la 
Covid19, el local electoral es va traslladar a les 
instal·lacions del Centre Social de Sedó i Riber, 
on es garantien les mesures sanitàries segons 
requeriment.
Amb un cens electoral de 491 persones a Torrefeta 
i Florejacs, va votar el 59.87% del cens, amb el 
següent resultat:

ERC  118
JxCat  84
CUP  27
PSC  15
PDeCAT  12
ECP  8
VOX  7
MPIC  2
PP  1
Cs  1
EB 1
Nuls 6
En blanc 12

El president de mesa va ser el sedoní Maxence 
Lourme Oliva; el primer vocal, Ramon Gual 
Tarruella de Bellveí; i com a segona vocal, Maria 
Garganté Vilardell de Torrefeta. El consistori 
agraeix la tasca tan a les persones de la mesa 
com a totes aquelles que van participar en 
l’organització i les que van vetllar pel bon 
funcionament d’aquests comicis a TiF. 

Sedó

Palou

Les Sitges
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MÉS ENLLÀ DE L’EXILI: PATIMENT I MORT ALS CAMPS D’INTERNAMENT FRANCESOS 
(1939-1940) (I)
La gènesi d’aquesta recerca es troba en els treballs de revisió de la nòmina de morts per la Guerra 
Civil (1936-1939) a la comarca del Berguedà, obra de Martí Picas i Roser Valverde, i publicada a la 
revista comarcal L’Erol amb motiu del vuitantè aniversari de l’acabament d’aquell conflicte civil. Al 
seu torn, cal situar aquesta revisió del cost humà de la guerra i la postguerra civils al Berguedà en 
el context d’un projecte molt més ambiciós de revisions comarcals que, sota la direcció del Centre 
d’Història Contemporània de Catalunya, s’han anat portant a terme d’ençà de 2006, i que, des d’ara, 
caldrà entomar-les amb la supervisió i suport del Memorial Democràtic.
Per entendre, però, què hi ha al darrere d’aquesta voluntat de recuperar la memòria de les víctimes ens 
hem de remuntar a una tradició historiogràfica centrada en el cost humà que sorgeix a Catalunya a la 
darreria dels anys setanta del segle passat de la mà de l’escriptora Montserrat Roig i dels historiadors 
Josep M. Solé i Sabaté i Joan Villarroya, de les investigacions d’estudiosos locals i també, i molt 

especialment, dels treballs de 
recerca centrats en el cost humà 
de la Guerra Civil a Catalunya 
que impulsà el Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya 
(CHCC) des de la seva creació, fa 
més de trenta anys, quan eren ben 
pocs els que hi paraven atenció i 
quan des de determinats sectors 
acadèmics més aviat se’n feia 
mofa: “Josep Benet compta morts” 
-deien.
En el context d’aquesta revisió 
posterior a la publicació del cost 
humà del Berguedà fem cap de 
manera gairebé casual al llistat 

que feu publicar el Ministerio de Asuntos Exteriores al Boletín Oficial del Estado (BOE) a partir del 12 
de març de 1940 i en dates immediatament posteriors, de la nòmina de “Españoles fallecidos en el 
extranjero” elaborada a instància del cònsol de Perpinyà, Román Oyarzun Oyarzun. El llistat que remet 
al Ministeri el cònsol de Perpinyà, segons recull la publicació oficial de l’Estat franquista, aplega “...
una lista de refugiados españoles fallecidos en diversos departamentos de Francia, la que ha completado 
dicho Consulado pidiendo detalles a diversos Hospitales, Alcaldes, etc.”. Després de consultes a diverses 
fonts, tant en la bibliografia com entre diversos especialistes que han tractat l’exili, tot i que s’hi pot 
accedir d’una manera raonablement fàcil, ens adonem que el llistat mai va transcendir més enllà de 
la publicació esmentada, d’una prèvia que fa el diari La Vanguardia Española durant el mes de febrer 

APUNTS D’HISTORIA jordi oliva i llorens (sedó)

Cementiri_camp_Bram_CDMH,Centelles



d’aquell mateix any de 1940 i que 
titula “Lista de refugiados españoles 
fallecidos en los hospitales de 
Francia”, i d’una post publicació 
centrada en les víctimes del camp 
de Bram o Pigne d’El Socialista de 
Tolosa de Llenguadoc amb data 
d’11 de setembre de 1952 “Relación 
de refugiados españoles fallecidos 
en el campo de concentración de 
Pigne e inhumados en el cementerio 
del lugar llamado ‘Bajouly’ de 
la municipalidad de Montreal 
(Aude)”, per bé que aquest llistat 
contempla les víctimes mortals 
en el camp de Bram fins el gener 

de 1941. El llistat recull les morts en camps d’internament i centres sanitaris francesos bàsicament 
de poblacions de les regions actuals del Migdia-Pirineus i Llenguadoc-Rosselló entre el gener de 1939 
i el gener de 1940, amb indicació -segons la publicació- del nom i els dos cognoms, l’edat, l’origen i/o 
veïnatge, i el lloc i la data de la mort, i en alguns casos també la data de naixement de la víctima. Al 
costat de les tres fonts, i amb l’objectiu de complementar i contrastar les dades que es publiquen, 
hem consultat a més a més altres publicacions locals que aborden la qüestió o el Cost humà de la 
Generalitat de Catalunya. Ens referim a les recerques de Pierre Gauthié i Jean-Marc Labarta origen 
d’un treball d’identificació de 81 víctimes al camp de Setfonts enterrats al cementiri dels espanyols, 
el llistat de les defuncions al departament de l’Aude, des de gener de 1939 i fins el 1942, publicat en 
línia per Marie-Hélène Meléndez, així com el treball de Juan Manuel Calvo sobre els aragonesos morts 
als campsfrancesos al número 16 de la Revista de Andorra del Centro de Estudios Locales de Andorra. 
També s’han consultat els noms que figuren als monuments homenatge a les víctimes d’Argelers, 
Sant Cebrià i Portvendres. Per al camp de Vernet d’Arieja s’ha completat la informació disponible amb 
la que conté el llistat elaborat per Patrick Roques el 2006.
Assabentats de la troballa i del nostre propòsit d’estudiar la mortalitat a l’exili, rebem l’encàrrec 
de la Direcció General de Memòria Democràtica per posar fil a l’agulla a l’estudi tècnic sobre les 
víctimes mortals a l’exili en camps d’internament francesos entre 1939 i 1940 bo i establint els llocs 
d’inhumació per a la possible dignificació dels espais.
La confecció del llistat ha passat per un procés contrast i tractament de les dades, a partir de generar 
un nou document que ens permetés portar a terme un procés més que necessari de curació de la 
informació després de detectar-hi un gran nombre d’errors en transcripcions -i ordre- de noms i 
cognoms, i de la toponímia, en general. Després del procés de curació i control de duplicats efectuat 
sobre el llistat publicat al BOE i a La Vanguardia el 1940, obtenim un total de 1.547 víctimes que 
moriren entre el 4 de gener de 1939 i el 21 de gener de 1940.
El llistat que presentem intenta completar, dins de la cronologia, aquells indrets dels quals des del 
consolat van fer l’esforç per aconseguir saber el nom de les persones que hi havien mort. Per tant, 
aquest llistat consta de 1.685 noms de persones que perderen la vida en la seva condició d’exiliats 
entre primers de gener de 1939 i finals de gener de 1940 als departaments de l’Arieja (amb especial 
atenció al Camp de Vernet), l’Aude (amb especial atenció al Camp de Bram - Pigne), Dordonya, l’Erau, 
Orne, Tarn i Garona (amb especial atenció al Camp de Setfonts), però sobretot als Pirineus Orientals 
(que és on estava ubicat el consolat) i en especial detall als centres hospitalaris de Perpinyà.
Estem davant d’un llistat que pot estar aportant el nom de 1.160 víctimes que no apareixen en cap 
altra font més que aquesta o que, com a molt, en localitzem alguna referència aïllada si hi ha hagut 

7

Antic Hospital Militar de Perpinyà



algú que hagi estudiat la trajectòria d’aquella 
persona i hagi tingut coneixement de la seva 
defunció en exili. Per tant, mai no havien estat 
tractades com a conjunt i des de la perspectiva 
de la seva mort en condició d’exiliats. Val a dir, 
a més, que el factor edat hi juga a favor de la 
invisibilització de moltes d’aquestes víctimes. 
Hem de tenir present que gairebé el 9% 
d’aquestes defuncions corresponen a infants 
menors de 10 anys.
La llista completa dels 1.685 exiliats morts 
entre gener de 1939 i 1940 es pot consultar 
al setmanari La República en versió pdf per 
a subscriptors, o bé al web del Memorial 
Democràtic, en aquest enllaç: http://memoria.
gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detalls/
noticia/Victimes-mortals-a-lexili-en-camps-
dinternament-i-francesos-1939-1940. Autors: Jordi 

Oliva Llorens, Martí Picas Sala i Noemí Riudor Garcia
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Monòlit fossa comuna de Prats de Molló

RECOMENACIÓ DE LECTURA roser nadal i freixes (la morana)

A L’HORTIZÓ
A principis del segle XIX, dos joves suecs, en Håkan i el 
seu germà, decideixen emigrar a Nova York. Durant una 
escala del viatge, en Håkan s’equivoca i puja a un vaixell 
que el porta a San Francisco. Sol, desemparat, sense ni un 
cèntim ni parlar anglès, l’únic que sap és que ha d’anar cap 
a l’est. Al llarg de la ruta a través de les grans extensions 
del territori nord-americà, es creuarà amb buscadors d’or, 
indis, estafadors, naturalistes, fanàtics religiosos i bandits. 
La seva estatura imponent i les seves proeses l’acabaran 
convertint en un ésser llegendari que experimentarà el 
desig, l’avarícia, l’amor i la traïció en totes les seves formes.
Amb aquest western, que és, alhora, un antiwestern, Díaz 
desafia les convencions i els estereotips i ens regala un 
retrat radical del desarrelament. Un relat emotiu que és 
alhora una profunda evocació de l’aïllament, una novel·la 
de supervivència i una història sobre la devastació que va 
acompanyar el somni americà.
Hernán Díaz, escriptor i editor, va néixer el 1973 a Buenos 
Aires, va créixer a Suècia, va estudiar a Londres i ara 
viu a Brooklyn, Nova York. A l’horitzó, la seva primera 
novel·la, traduïda a dotze llengües, ha guanyat el premi 

internacional William Saroyan, va ser finalista del premi Pulitzer.
El trobareu a la biblioteca de Guissona en préstec.
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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

NATURALISTA susana costa i davia (florejacs)

ELS OCELLS “EXHIBICIONISTES” I: HIPPIES, DANDIS, TAFANERES I EMPALADORS
El cruixidell (triguero en castellà) és un ocell tranquil, desmanegat i força passota. A partir de març els 
mascles solen posar-se sobre la part més alta dels matolls i es dediquen a emetre un xerric estrident 
que no trigareu a identificar fàcilment. És un dels ocells que et permet apropar-te més a ell sense 
immutar-se i quan finalment emprèn el vol ho fa lentament, amb les potes penjant, amb una barreja 
entre desgana i indolència. Té un bec cònic i gran, que li serveix per separar la grana de la pellofa, 
ja que s’alimenta bàsicament de cereals i llavors, tot i que en època de cria també captura insectes.
Podríem dir que l’abellerol (abejaruco en castellà) és l’antítesi del cruixidell. Si el segon té uns colors 
terra força discrets, el primer exhibeix una combinació de colors blau, groc, verd i castany vermellós, 
més propi d’una au dels tròpics que no pas de les nostres contrades. El seu bec és llarg i prim, i 
l’utilitza tant per caçar abelles i avespes, la seva principal font d’alimentació, com per excavar els 
nius en els talussos de terra. Tant l’abellerol com l’oreneta i el capsigrany passen l’hivern a l’Àfrica, 
arriben a la Segarra entre meitats de març i principis d’abril, i tornen a marxar a principi de la tardor.

L’oreneta vulgar es caracteritza per la 
seva llarga cua amb forma de forquilla, 
i la gola de color vermellós. El seu 
vol, igual que el de l’abellerol, és molt 
elegant i ràpid i fa goig de contemplar. 
Té el bec curt i pla i una boca molt ampla 
amb la qual caça insectes al vol. És típic 
veure-les a sobre dels cables de la llum 
en parelles dialogant en un mena de 
xerrameca musical accelerada, com si 
tinguessin pressa en posar-se al dia de 
totes les xafarderies del barri.
Segurament el capsigrany (alcaudón) 
és l’ocell menys conegut dels quatre 
i tanmateix és molt fàcil de veure i 
reconèixer. Té el cos blanc i la part 
superior del cap de color castany. Es 

col·loca a sobre de les branques més altes o els fils elèctrics a l’agüait d’insectes grossos, com llagostes, 
que captura vives i empala en les espines d’arbusts per esbocinar-les després amb més tranquil·litat 
o per guardar-les per a una menja posterior. Per aquest motiu als ocells de la seva família també se’ls 
coneix popularment com els escorxadors o els botxins.
I això és tot per aquest trimestre. Si teniu qualsevol dubte o comentari, em podeu escriure a: 
lanaturalistaamateur@gmail.com.
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Temporal Hortensia
Pocs dies després del temporal Filomena, que va 
emblanquinar el municipi durant una setmana, 
el dia 22 de gener, el temporal Hortensia va 
portar fortes ratxes de vent i una calamarsada 
que altre cop va deixar blanc el municipi, aquest 
cop però no era neu. En alguns punts es va 
arribar a acumular fins a 10cm de calamarsa, 
i les fortes ratxes de vent van arribar fins a 
gairebé 100km/h. No es van haver de lamentar 
danys materials importants al municipi, excepte 
algunes branques trencades, canals i teules 
caigudes... La tempesta va ser el dia de Sant 
Vicenç, i la dita diu... “per Sant Vicenç marxen les 
boires i vénen els vents”.

Indignació pel trasllat del metge de 
Tarroja a Cervera
Indignació del veïnatge que depèn del consultori 
de Tarroja, després de la decisió unilateral del 
departament de Salut de traslladar el metge al 
CAP de Tarroja i reduir a 4 hores setmanals de 
consulta de metge.
Els veïns i veïnes dels nuclis que en depenen 
es van aplegar davant el consultori fins a tres 

vegades en pocs dies, el primer dels quals va ser el 
25 de gener, per exigir que es mantingui el servei 
que hi havia fins ara, un servei imprescindible en 
uns municipis on la mitjana d’edat de la població 
és força elevada.
Les reivindicacions van sortir a diferents mitjans 
de comunicació, premsa escrita i noticiaris com 
tv3 i tve.

Gimcana de Carnestoltes
El passat 28 de febrer el Centre Social de Sedó 
i Riber va organitzar una gimcana exterior per 
poder celebrar el Carnestoltes. La Gimcana 
consistia en trobar 22 pistes pel nucli i voltants 
de Sedó i Riber. El conjunt total de les pistes 
formava un text on es demanava als participants 
una proposta de nom per la nova plaça de Sedó.
L’activitat va tenir una gran acollida per la gent 

NOTICIARI BREU

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

www.ribaltaifills.com
administracio@ribaltaifills.com
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del poble però també dels pobles veïns amb 
una participació de 10 grups i una seixantena 
de participants de totes les edats. El grup més 
ràpid en acabar va ser “El Charlestón” amb 
un temps d’escàndol d’1:49 h, van aconseguir 
totes les pistes i acabar el recorregut de 7,3 km. 
Malgrat ser els primers en arribar i anar molt 
ben disfressats van fallar la primera part de la 
pregunta 11 on es preguntava la quantitat d’arcs 
que es poden travessar a Sedó. En pocs minuts 
de diferència en segon lloc va arribar el grup de 
“Les Corbates” que van encertar el 100% de les 
preguntes. Aquest empat tècnic es va resoldre 
atorgant la meitat del premi a cada grup perquè 
des de l’organització es va creure que els dos 
grups n’eren mereixedors. El premi consistia en 
un val de 50€ per consumir al bar de la piscina.
Les propostes pel nom de la plaça nova rebudes 
per part dels grups:
- Plaça de Sedó
- Plaça del ball de bastons
- Plaça de la diversió
- Plaça dels Bastoners
- Plaça del Finestral
- Plaça Magatzem
- Plaça Sant Jaume
- Plaça de les 3 cases
- Plaça de l’ordi
- Plaça Nova
Aquestes s’han fet arribar a l’alcalde pedani 
Jaume Cuñat Farreny, perquè les pugui tenir en 
compte a l’hora d’escollir-ne el nom. Després 
de l’experiència d’aquesta primera Gimcana on 
als carrers dels pobles es podia veure la gent 
animada i disfressada no descartem preparar-ne 
una altra per l’any vinent. Estigueu atents que 
us esperarem amb els braços ben oberts! Informa: 

Centre Social de Sedó i Riber.

kirikikeros

aquelarre

les corbates

charleston

pandemios

les dones i els nens

no em trepitjos que porto xancles

els danddys

els guanyadors



SAGRAT COR, AMORÓS, OMNIPOTENT I UNA MICA BORBÒNIC
Al punt més alt de la finca la Devesa, a 
Selvanera, s’alça un monòlit de deu metres 
d’alçada coronat per una imatge de Crist, 
amb diverses plaques a cada costat, on es 
prega a Deu “GUARDEU DE MAL ELS HABITANS 
D’AQUESTES ENCONTRADES FRUITS DEL CAMP 
I FEU QUE L’AMOR A VOS ENS UNEIXI A TOTS”. 
Aquest monument fou alçat l’any 1923 pel 
propietari de la finca, el metge guissonenc 
Ramon Condomines, i la seva esposa Rosa, 
proclamant la seva devoció a un culte catòlic 
sorgit feia dos segles i mig, però que en 
aquell temps, com veurem, es trobava en 
la màxima efervescència: el Sagrat Cor de 
Jesús.
L’origen de la devoció al Sagrat Cor s’atribueix 
a Santa Margarida Maria Alacoque, monja 
francesa de l’Orde de la Visitació, que, 
entre 1673 i 1675, va rebre directament de 
Jesucrist tres revelacions que la instruïren 
per difondre-la i propagar-la per tot el món, 
començant pel propi rei de França, Lluís XIV. 
Amb l’ajuda d’un jesuïta, Sant Claudi de la 
Colombière, la visionària va comunicar al 
monarca que Jesús en persona li demanava 

que consagrés el Regne de França al Seu Sagrat Cor. Això tenia lloc el 17 de juny de 1689 i, malgrat els 
poderosos arguments i a pesar de que la pròpia monarquia francesa es considerava filla primogènita 
de l’Església i era ungida amb olis sagrats al començament del seu regnat, l’exhortació fou desoïda 
pel rei, negació que es va reiterar per part del seu fill Lluís XV i el seu net Lluís XVI. Casualitat o no, 
just cent anys després d’aquella petició, el 17 de juny de 1789, coincidint amb la festa del Sagrat 
Cor (instaurada oficialment per l’Església romana l’any 1765), l’Assemblea Nacional es proclamava a 
França, desposseint al monarca de la seva sobirania sobre el regne.
No obstant, al Regne d’Espanya les coses van anar per altres derroters. En aquest cas, la revelació 
tingué lloc l’any 1733 en la persona d’un jove jesuïta, el beat Bernardo Hoyos, a qui Jesús li va 
comunicar que “Reinaré en España y con más veneración que en otras partes”. D’aquesta manera, i amb 
un missatge d’aital contundència, els jesuïtes tingueren més fortuna i aconseguiren que el primer 
Borbó en terres hispanes, Felip V, n’instaurés el culte oficial.

LLEGENDA ÀURIA fra gilliet de voràgine (florejacs)
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Al llarg del segle XIX, un dels grans 
propagadors del culte al Sagrat Cor fou 
el papa Pius IX, que en va estendre la 
devoció a tota l’Església Universal. Durant 
el seu papat (1846 - 1878) Pius va ser un 
gran enemic de les revolucions liberals 
i republicanes del segle XIX, rebent el 
suport de les monarquies absolutistes 
europees (a Espanya, especialment des del 
bàndol carlí), entre les quals es propagà 
profundament la devoció al Sagrat Cor. Tant 
era així que els combatents carlistes tenien 
per costum portar un escapulari lligat al 
coll, amb la creença que aturava les bales, 
que lluïa la imatge del Sagrat Cor i frases 
de l’estil “¡Detente! El Corazón de Jesús está 
conmigo”.
Ben entrat el segle XX, el rei Alfons XIII va 
aconseguir el reconeixement dels darrers 
partidaris carlistes -tàcit, això sí-, quan 
l’any 1916 consagrà Espanya al Sagrat 
Cor de Jesús. L’efemèride fou ratificada 
amb l’inici de la construcció al cerro de los 
Ángeles (centre geogràfic de l’Estat) d’un 
enorme monument en honor al Sagrat 
Cor de Jesús, coronat per una imatge de 
Jesucrist de 9 metres d’alçada. Aquest monument fou el referent dels molts que a partir d’aleshores 
es construirien al llarg i ample de l’Estat, tots per subscripció popular, entre els que es compta el 
del matrimoni Condomines a Selvanera, que motiva aquest article. Alhora, es posà en marxa una 
important màquina propagandística que va envair tots els racons del territori i es feu present a 
moltes portes de cases, que lluïren (i algunes encara llueixen, tot i la capa de rovell) plaques amb el 
Sagrat Cor i la llegenda de “BENDECIRÉ LAS CASAS EN QUE LA IMAGEN DE MI CORAZÓN SEA EXPUESTA Y 
HONRADA”.
No obstant, per concloure, val a dir que pels nostres verals la devoció al Sagrat Cor es remunta al 
segle XVIII, abans de les trifulgues entre liberals, republicans, carlistes i alfonsins, i és ben present 
al lloc de Solivella, on encara es canta un himne, titulat “Lo Cant de la Senyera”, que diu “Cantem de 
nostre escut, al Sol bellíssim / al Sol del Sagrat Cor / L’escut de Solivella és hermosíssim / unit al antiquíssim 
/ de Pàtria, Fe i Amor”. Doncs això, seguim cantant al Sol.
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VM TALLER INDUSTRIAL
C/. Tapioles, s/n · 25210 Guissona - Tel. 973 55 01 18
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DIA DE LA DONA
Les dones es reivindiquen a TiF
Una vintena de veïnes de Palou van fotografiar-se juntes en diversos indrets del poble com a acte 
reivindicatiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. A la crida s’hi van aplegar dones de totes 
les edats per a fotografiar-se en llocs com la plaça de la Font, les Grauetes i el mirador sobre la Vall del 
Llobregós, on van reclamar més presència en els espais públics. Van compartir la necessitat de ser 
més presents a la societat i ocupar càrrecs de responsabilitat, lluny dels estereotips, fent un crit a la 
corresponsabilitat. La trobada va acabar amb un aplaudiment i amb una tertúlia al carrer, aprofitant 
els darrers raigs de sol.
La reivindicació també va ser present a Riber i a Sedó, amb fotos grupals de les dones de cada nucli .
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Aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones tornem a tenir una nova jornada reivindicativa, amb 
el permís de la Covid19. La por ha estat una de les grans protagonistes del 2020: tothom a casa! No et 
moguis. No et relacionis. No comparteixis. Creu. Calla. CALLA! La paraula és una eina molt potent que 
hem d’utilitzar encara més perquè s’escoltin les nostres reivindicacions arreu del planeta; una eina 
que necessitem per vèncer les xacres que com a dones ens situen en una situació de vulnerabilitat 
i desigualtat, i que ha quedat emmudida amb el tancament domiciliari. Un confinament que ha 
incrementat en percentatges escandalosos les violències de gènere i infantojuvenils. Ha estat un salt 
enrere pel que fa a les llibertats individuals i col·lectives. A les dones ens ha afectat, i de quina manera!, 
el fet de no poder compartir amb aquelles persones que ens aporten (les amistats), i en aquells 
espais que ens reconforten (les trobades, la sororitat). Ha estat un cop de mall a l’empoderament i 
la voluntat d’ésser presents en els espais públics, on s’han repetit contínuament els estereotips (el 
metge, la infermera), i on se’ns ha insistit en la “dependència” a d’altri (en aquest cas, a la vacuna o a 
les institucions públiques). Però això és un camí sense retorn, continuem treballant en la recuperació 
dels nostres drets, en la visibilització de dones referents en tots els àmbits, en la creació de lectures, 
cançons i pel·lícules que ens reconeixen i en les que ens reconeixem. Un 8 de març que, encara, ens 
segueix demanant que sortim al carrer i que recuperem allò que era nostre. Com diuen les ROBA 
ESTESA en una de les seves cançons més populars, el Cant de lluita
Doncs ens mantindrem alçades, 
ja no ens veuran de genolls. El Sol mantindrà la flama, la Lluna encendrà passió. Som en acte de protesta. 
Som mans fredes vora el foc. Som la veu de la revolta, netes de la por i el dol.
I aquí seguim les dones de Torrefeta i Florejacs, 
alçades i en lluita, i no callarem! 
Núria Magrans Anglés i Marina Jové Cunyat 

OPINIÓ

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

Avinguda Ponts, 10 local 2 · 25210 Guissona · Tel/Fax: 973551520 · Mòbil: 636933333
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INFORMACIÓ
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Encaminant propostes de joventut
El passat 5 de Març la regidora de joventut 
Teresa Besora va reunir-se amb la nova tècnica 
de joventut del Consell Comarcal de la Segarra, 
que substitueix a l’anterior que està en Comissió 
de Serveis, per tal d’iniciar la programació de 
possibles activitats per l’any 2021. La idea és 
començar a buscar activitats que es puguin 
realitzar ja aquest estiu i que siguin compatibles 
amb la pandèmia, que ha paralitzat les activitats 
socials. Algunes propostes sobre la taula girarien 
al voltant de squash, realitat virtual, tallers 
de cuina, gimcanes, etc. Es mirarà de fer una 
trobada amb al jovent del municipi per saber la 
seva opinió i parlar sobre les propostes. 

Pavimentació d’un tram de camí a Riber
Aquest mes de març s’ha dut a terme a Riber la 
pavimentació d’un tram de camí que va de la 
població cap a finques de conreu, bàsicament. 
Aquest camí va quedar molt malmès degut als 
aiguats dels últims temporals. Les actuacions 
realitzades han consistit en la pavimentació amb 
formigó d’un tram de 17 metres, que s’ha pogut 

eixamplar.

Concentració i manifest del 8M davant 
l’Ajuntament
Una quinzena de persones es van aplegar al 
migdia del 8 de març, Dia Internacional de les 
Dones, davant de l’edifici consistorial per tal de 
llegir el manifest, i reclamar així la igualtat de 
tots els drets de les dones.

Pla pilot per la reutilització d’habitatges
Torrefeta i Florejacs, i vint-i-sis ajuntaments més 
de la província de Lleida opten a deu plans pilot 

NOTICIARI BREU

construccions
RAMON RIUS

SANAÜJA (Lleida)
tel/fax 973 47 62 03
mòbil 610 98 64 54
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per a la reutilització d’habitatges. Aquests plans 
son del programa de promoció de l’habitatge de la 
Generalitat, i pretenen aconseguir la reutilització 
de vivendes buides mitjançant les ajudes en la 
seva rehabilitació.
L’Ajuntament ha utilitzat com a arguments a 
favor el despoblament que viu la zona rural, on 
la població tendeix sempre a anar cap als pobles 
més grans de la zona, que son els que tenen 
més serveis, com ara Guissona o Cervera. També 
l’increment d’edificis buits, que mica en mica 
van veient minvat el seu estat de conservació, 
fins al punt d’arribar en ocasions a l’estat ruïnós, 
i per tant un perill per a la població. I un tercer 
argument seria l’augment de demanda de 
vivendes als nostres nuclis, ja siguin de lloguer 
o de compra.

Obres al dipòsit d’aigua de Sant Martí de 
la Morana
Durant el mes de febrer es van realitzar obres 
de millora al dipòsit d’aigua municipal del nucli 
de Sant Martí de la Morana, el qual feia un 
temps que havia sofert unes esquerdes que feia 
que perdés aigua. Les obres van consistir en la 
neteja del dipòsit, la reparació de les esquerdes 
i la posterior impermeabilització interior. 
Prèviament als treballs es va realitzar un by-pass 
per tal que els veïns i veïnes de la població no es 
veiessin afectats per les obres. El dipòsit ja torna 
a estar en funcionament.

Premi César 2021
En el darrer número de La Veu, el pintor de 
Palou Magí Puig Mayoral ens explicava la seva 
col·laboració a la pel·lícula JOSEP. Aquest és un film 
d’animació dirigit per Aurel, una coproducció de 
França, Bèlgica i Espanya que 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. Els Premis 
César 2021 van nominar aquesta producció com 
a millor pel·lícula d’animació. I el passat 12 de 
març, JOSEP va sortir-ne guanyadora! Felicitem 
a tot l’equip pel premi, però especialment a en 
Magí, qui declarava estar Super content d’aportar 

el meu granet d’arena a aquest gran film. Ens omple 
d’orgull aquest premi, enhorabona!

Renovació del conveni amb l’Associació 
Alba
L’Ajuntament ha renovat durant el mes de març 
el conveni amb l’Associació Alba per tal que 
segueixin oferint el seus serveis de neteja de 
l’espai urbà i jardineria. Amb aquesta renovació 
ja seran cinc anys de conveni, de confiança i 
compromís amb la inserció laboral.
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PINZELLADES HISTÒRIQUES joan-plàcid sala i montalà (torrefeta)

LES CASES DE TORREFETA A PRINCIPIS DELS ANYS 1800
1 Cal Portal, Josep Vidal Perera (ara Cal Portal)
2 Cal Rull, Jaume Castellà Rull (ara Cal Corralots)
3 Cal Perera, Jaume Perera (ara Cal Campos)
4 Cal Vives, Isidre Vives Botet, (ara Cal Vives)
5 Cal Lluis, Domingo Antonijoan, (ara Cal Lluis)
6 Cal Castellà, Jaume Castellà, (ara Cal Martí)
7 Cal Tonijoan, Madrona Antonijoan, (ara Cal Sinyó)
8 Cal Vidal de Dalt, Jaume Vidal Foix, (Cal Vidal de la Plaça)
9 Cal Pauló, Paula Castellà Vidal, (ara Cal Pauló)
10 Ca l´ Antonia, Antonia Castellà Vidal, (ara Cal Laureano)
11 Cal Guerxet, Pere Botet, (ara de Cal Laureano)
12 Cal Francisquet, Francisco Vives, (ara ca l´Agustina i Cal Agneto)
13 Cal Cristófol, Cristòfol Rull, (ara Cal Pascol)
14 Església de Sant Amanç
15 Cal Farré, Josep Farré, (ara Cal Bonacho)
16 Cal Lloret, Mariano Masons, (ara Cal Lloret)
17 Forn de pa del poble
18 Cal Moliné, Ignasi Solsona de Cervera, (ara Local Social)
19 Cal Carlà, Ignasi Solsona de Cervera, (ara Cal Carlà)
20 Cal Pati, Propietari desconegut, (ara Cal Pati Vell)
21 Cal Carles, Carles Farran, (ara Cal Rafel)
22 Cal Mundóns, Joan Vives (ara Cal Mundóns)
23 Cal Roig, Jaume Rius, (ara Cal Roig)
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Amb tu, de la sembra a la collita 
Experts en cultius alternatius

Mas Mascó (Selvanera)
josepmbesora@masmasco.cat

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

24 Cal Sinyó, Ignasi Solsona de Cervera, (ara de ca l`Agnés)
25 Cal Agnés, Francisco Vidal, (ara Ca l´Agnés )
26 Cal Toni, Josep Gomà Beneit, (ara Cal Botet)
27 Cal Martí, Joan Rull, (ara de Cal Botet)
28 Cal Botet, Josep Botet, (ara Cal Toni)
29 Cal Janet, Jaume Sanou, (ara Cal Janet)
30 Cal Gili, Gil Prats, (ara cal Pati)
31 Cal Fusté, Jaume Sanou, (ara de cal Munda)
32 Cal Silo, Josep Aldabó, (ara de Cal Vidal)
33 Cal Vidal, Josep Vidal, (ara cal Vidal)
34 Cal Poballe, Ramon Aldabó, (ara Cal Poballe 
35 Cal Carló, Josep Farran, (ara cal Carló)
36 La Rectoria
37 Cal Manel, Manel Vidal, (ara Cal Farrero)
38 Cal Pujol, Baptiste Pujol, (ara Cal Pujol)
39 Cal Prats, Ramon Prats, (ara de Cal Pujol)

DIOS ES MUJER Y SE LLAMA PETRUNYA
Data d’estrena: 24 de gener de 2020
Durada: 100 minuts
Direcció: Teona Strugar Mitevska
País: Macedònia
Qualificació: no recomenada per a menors de 12 anys
A Stip, un petit poble de Macedònia, cada gener, el capellà local 
llança una creu de fusta al riu en una cerimònia on centenars 
d’homes salten a l’aigua per aconseguir-ho. Qui s’apoderi d’ella 
tindrà garantida la bona sort durant tot l’any. Però aquesta vegada 
la creu va ser presa per Petrunya. La resta de competidors estan 
furiosos, com s’atreveix una dona a participar en aquest ritual 
tradicionalment masculí? La tempesta esclata, però Petrunya es 
manté ferma: no està disposada a tornar la creu.
És una pel·lícula singular.

RACÓ DE CINE roser nadal i freixes (la morana)



ESPAI DE SALUT
061 SALUT RESPON
El 061 Salut Respon el forma un equip de més de 200 professionals entre metges, infermers/res i 
tècnics/ques, que ofereixen atenció sanitària no presencial i proporcionen consell i informació de 
salut.
Al 061 Salut Respon hi podeu realitzar tràmits administratius i resoldre problemes i dubtes de salut. 
Si és necessari, us adreçarà al centre de salut més adient o bé activarà un/a metge/essa a domicili, 
una ambulància o un helicòpter medicalitzat del SEM per atendre-us.
 •Informa, ofereix atenció sanitària no presencial, resol problemes de salut i realitza tràmits  
   administratius.
 • Fa promoció de la salut, prevenció i cura de la malaltia.
 • Activa a Emergències Mèdiques si és necessari.
Per garantir l’accés als serveis, l’atenció es presta en llengua de signes i en més de 90 idiomes i 
dialectes.
Concretament, els serveis que ofereix als ciutadans i ciutadanes són els següents: 
- Atenció sanitària urgent. 
- Atenció continuada domiciliària. 
- Atenció especialitzada a les persones grans 
- ICO24hores (atenció a les persones amb càncer). 
- Tràmits administratius. 
- Consell si has de viatjar 
- Consell i assessorament per deixar de fumar.
- Assessorament sobre hàbits de vida saludable (promoció de la salut). 
- Consell del medicament 
- Informació sobre les vacunes infantils i d’adults.
- Informació sobre alertes sanitàries: onada de calor, alertes ambientals, alimentàries, etc. 
- Seguiment de les llistes d’espera 
- Guia de centres i serveis.

Com s’hi pot accedir?
- Per telèfon: Cal trucar al 061. Des de l’estranger, el número que cal marcar és el 933 038 158.
- Per videoconferència: Les persones sordes podeu accedir al servei d’intèrprets de la llengua de 
signes del 061 Salut Respon per videoconferència.
Per fer-ho, us heu de descarregar l’aplicació mòbil 061 Salut Respon i activar l’opció Llengua de signes, 
dins la pestanya de Configuració, accessible des del darrer apartat del menú de navegació inferior.
- Per xat: També és possible formular consultes a través del xat interactiu, accessible tant des de la 
zona lateral dreta de la pàgina principal del 061 d’aquest web com des des la pàgina principal de 
l’aplicació mòbil del 061 Salut Respon.
- Per correu electrònic: una altra manera de contactar amb el servei és enviar un correu electrònic a 
l’adreça: 061catsalutrespon@gencat.cat.
- A través d’un formulari: Es recomana utilitzar el formulari per a consultes que no requereixin una 
resolució immediata, ja que la resposta s’intenta donar abans de 24 hores, però si és complexa, 
aquest període es pot allargar fins a un màxim de 5 dies laborables.
- A través de l’app: L’aplicació mòbil del 061 permet contactar directament amb el servei.
Es pot descarregar de forma gratuïta i està disponible tant per a iPhone com per a Android.
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L’aplicació compta amb els accessos al servei de trucada, videotrucada per a l’atenció en llengua 
de signes de les persones sordes i a un xatbot que permet resoldre dubtes de salut i, si s’escau, 
comunicar-se en línia amb un/a consultor/a.
També permet localitzar i enviar les dades de salut de la persona afectada i cercar els centres i 
equipaments sanitaris més propers. Ofereix, a més, tant consells de salut com la consulta del 
calendari vacunal, ensenya primers auxilis, i indica quines farmàcies estan de guàrdia.
L’app 061 Salut Respon és compatible amb els programes que permeten la lectura de pantalla a les 
persones amb deficiència visual i dona als/a les usuaris/àries la possibilitat de fer comentaris per 
tal d’obtenir-ne la seva millora.
La persona usuària és qui estableix el grau de privacitat, ja que pot activar o desactivar l’enviament 
de dades personals i/o la seva geoposició quan ho cregui convenient, i pot fer la trucada tot i tenir 
desactivades ambdues opcions. Informació extreta de gencat.cat

Materials i eines per la construcció

Valentí Padullés Vilà

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

valentipadulles@gmail.com

23



24

BESTIOLES jordi roca i àlvarez (torrefeta)

El Caragolet, Ull de bou, Rei petitcom, els meus noms 
populars suggereixen que sóc un dels moixons més 
petits de les vostres contrades. El meu plomatge i 
els meus hàbits discrets em fan passar desapercebut 
mentre em moc com un ratolí entre les bardisses. Però 
no us equivoqueu, tinc el meu caràcter i defenso el 
meu territori amb un cant prou potent per un animal 
tan petit!

PICANYOL
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METEOQUIZ 5 cesc puig (palou)

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

1.- A Palou hi plou una mitjana de 48 dies a l’any, això seria una mica menys que un cop cada 
setmana. Quina capital creus que hi plou gairebé 5 dies a la setmana?
a) Ottawa (Canadà)
b) Estocolm (Suècia)
c) Jakarta (Indonèsia)
d) Nova Delhi (Índia)
2.- De les 3 últimes dècades, quina creus que és la que ha plogut més aquí durant la primavera?
a) 1990-1999
b) 2000-2009
c) 2010-2019
d) no ha variat
3.- La mitjana anual de litres/m2 de pluja al municipi és de poc més de 400. Amb quina d’aquestes 
capitals veïnes ens podem comparar?
a) Barcelona (Catalunya)
b) Madrid (Espanya)
c) París (França)
d) Roma (Itàlia)
4.- Al març hi ha el canvi d’estació d’hivern a primavera. Quants graus creus que puja aproximadament 
la temperatura respecte el febrer?
a) 4°
b) 5°
c) 6°
d) 7°
5.- El desembre i el gener són els mesos més freds de l’any amb una temperatura mitjana de 5°. 
Quina d’aquestes capitals té unes temperatures més semblants aquests mesos?
a) Lisboa (Portugal)
b) Brussel·les (Bèlgica)
c) Abuja (Nigèria)
d) Dublín (Irlanda)

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

DELÍCIES DE CARBASSA AMB NATA I COULIS DE NABIUS
Ingredients:
- 200 gr de sucre
- 200 gr de farina de rebosteria
- 250 gr de polpa de carabassa
- Canyella
- Ratlladura de taronja
- 200 gr de nabius
- 200 gr de nata
- Vainilla
- Llevat

Preparació:
Bullim la carabassa. Batem els ous i el sucre, 
l’oli, la ratlladura de la taronja, la canyella, la 
vainilla, afegim la carbassa ja bullida, la farina 
i el llevat.
Una vegada tot barrejat, ho posem en un motlle 
i al forn a 180ºC uns 15 o 20 minuts.
Quan s’hagi refredat hi afegim la nata montada 
i el coulis de nabius per decorar.

659 49 20 98 - jordi@jordianguera.net 
c/ Assumpta, 1 - 25211 Ratera (Lleida)

SOLUCIONS ALS PASSATEMPS
Solució al MeteoQuiz
1- b Estocolm (Suècia). Estocolm: 248 dies de pluja a l’any. Ottawa: 163. Jakarta: 160. Nova Delhi: 34
2- c 1990-1999. 1990-1999: 114. 2000-2009: 135. 2010-2019: 152
3- b Madrid (Espanya). Barcelona: 640. Madrid: 450. París: 637. Roma: 733.
4- a 4°. Febrer 6,7° - Març 10,3°
5- d Dublín (Irlanda). Lisboa 11° - Brussel·les 3° - Abuja 27° - Dublín 5

Solució al Picanyol
1 H, 2 L, 3 C, 4 J, 5 D, 6 O, 7 N, 8 G, 9 M, 10 E, 11 A, 12 B, 13 F, 14 K, 15 I.
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.PROS INSTAL LACIONS S.C.P.

Lamentem comunicar que el passat 17 de març 
morí en Picanyol, autor dels passatemps que venim 
publicant últimament.
Picanyol, nom artístic de Josep Lluís Martínez 
Picanyol, fou un dibuixant català autodidacta. Era 
considerat com un “clàssic modern” del còmic 
català.
El seu personatge més conegut i característic és 
l’Ot el bruixot, personatge del qual ha publicat unes 
1500 tires a la revista Cavall Fort. També es van 

editar les tires de l’Ot en llibres, una col·lecció de jocs en CD-Rom amb guions i dibuixos seus.
Sr Picanyol, gràcies per la feina ben feta, pel llegat viu i entranyable que ens ha deixat.
I des de la redacció de La Veu de Torrefeta i Florejacs us diem moltes gràcies per deixar-nos compartir 
els passatemps en la nostra humil revista local. Imatge extreta de xarxes socials

NAIXEMENTS
- Guim Roca Boix, 6 de febrer de 2021. Fill d’en Francesc i de l’Anna de Sedó.

- Nil Delgado Vila, 10 de febrer de 2021. Fill d’en Victor i de la Jordina de Sedó.

- Júlia Bosa Martí, 3 de març de 2021. Filla d’en Sergi i 
de la Sònia de la Morana.

MATRIMONIS
- Francesc Roca Alavedra i Anna Boix Riba, de Sedó, el dia 24 de gener de 2021. Celebrat a Torrefeta.
DEFUNCIONS
- Antonio Dolora Sisa, Bellveí, 10 de febrer de 2021, a l’edat de 87 anys.

GENT NOSTRA



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


