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EDITORIAL

E

l primer número del Bolló va ser
tot un repte. Iniciar una proposta
com aquesta del no res no és fàcil
i menys imaginar la rebuda i repercussió
que pot tenir. Però aquest segon ha sigut
molt diferent. Ara més que mai continuem
creient i apostant per aquesta línea
d’informar i arribar de la mateixa manera
a tothom i tot això amb la participació de
tot el poble.
En número de debut del Bolló hi varen
participar 5 entitats i una quinzena de
persones de forma directa o indirecta.
En aquest número la participació ha
augmentat fins a la vintena. Per això
volem agrair a tots/es aquells/es que s’han
animat a escriure o a donar un cop de mà
d’alguna o altra forma en l’elaboració
d’aquest segon número. També als que ho

llegiu des de casa i ens heu fet arribar les
vostres mostres de suport i ànim, així com
la vostra assistència a l’acte de presentació
del Bolló.
Finalment dir que en el primer número
vam tenir la gran sort de contar amb
l’opinió d’un home significatiu pel poble.
Un senyor que des de sempre ha tingut
una gran influència en la vida social de
Torrebesses. Autor de dos llibres sobre la
història i costums de la nostra vida i que ens
ha ofert aspectes que potser, si no hagués
estat per ell, no haguéssim conservat. Ara
ja no és entre nosaltres i no podrem suplir
la seva persona però sí que podem dedicarli el nostre record. Per això, aquest número
de El Bolló de Torrebesses va dedicat al
Sr. Josep Jané i Periu que ens va deixar la
setmana passada.

Un
recull
de
fotografies
d’alguns dels actes
realitzats durant
els últims mesos:
el pessebre vivent,
la festa major de
Sant
Sebastià,
actuacions
del
grup de teatre
Torrebesses
Activa...

Reportatge
Recuperem
part
de
la
història
de
Torrebesses.
Comencem
per
la vida social i el
millor
exemple
el trobem en els
centres de trobada
social i lúdica
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OPINIÓ
ENHORABONA TORREBESSES!!!
Quan el diumenge pasta, 30
de Desembre de 2007, vaig
venir a visitar el Pessebre
Vivent de Torrebesses, o potser
més ben dit, el vostre MERCAT
VIVENT, i pel qual us felicito
per la manera d’ organitzar- lo,
i sobretot pel lloc, la vostra
ESGLÉSIA NOVA, abans de
marxar vàren venir- me a veure
2 dels 3 components del Consell
de Redacció de la vostra nova
revista, i vàren demanar-me
que us escrivís quatre ratlles per
aquesta bona nova de la qual ja
disposeu les torrebesines i els
torrebessins: EL BOLLÓ DE
TORREBESSES
He estat fullejant el 1er. número
d’ aquesta nova publicació i he
de dir- vos que, sincerament,
m’ ha sorprés d’ una manera
molt satisfactoria, tant per la
qualitat de la maquetació com
per la qualitat de les fotografíes,
i també dels primers escrits de
veïnes i veïns del vostre poble.

Per la quantitat no patiu perque,
si hi ha constància, rigor, treball
en equip i, sobretot, esperit de
superació, veureu com cada
vegada més tindreu més escrits
damunt la taula.
Així doncs, i com a President
del Consell Comarcal del
Segrià, vull felicitar- vos
per aquesta nova iniciativa i
per aquesta empenta amb la
qual heu iniciat aquest camí i
desitjar-vos que les paraules no
parin de brollar, i sapigueu que
em teniu a la vostra disposició
per a qualsevol qüestió en la
que, des de la institució que
tinc l’ orgull de representar, us
pugui ajudar.
FELICITATS BOLLÓ,
ENHORABONA
TORREBESSES!!!!!

La font del Bolló
Quina tristesa sento quan pel teu costat passo
Al veure que t’hem deixat abandonada
Tu que tant ens vas posar l’aigua pura als teus
braços
De vergonya em cauen les llàgrimes, són elles
les que ens rentà la nostra cara.
Com eina que no serveix t’hem llençat al
precipici
Ningú ens recordem de que tu ens fessis tants
favors
Fins i tot ens hem oblidat de la gresca i el
bullici
I el nom d’aquella font que era el BOLLÓ.
Tot passa, però en aquest moment t’he
recordat
Si a casa també ets un trosset d’història
Jo sóc també aquell soldat
Que encara escriu a la núvia.
Ha passat el temps i no et queda família
Qui sap on ets si ningú sent els teus clams
Estàs plena d’esbarzers i brutícia
Quan un es mor, li porten flors el dia de Tots
Sants.
Ara que tu ja no ens rentes la cara
Sento ràbia quan passo pel teu costat
I al no poder beure l’aigua teva que tu ens dabes
Hem sento culpable com els altres que t’hem
abandonat.					
- Ignasi Guiu

Ricard Pons Pico
President del Consell
Comarcal del Segrià

By: Artur Ribes

EQUIP

Consell de redacció:

Raquel Farré, Eunís Font, Albert
Vilà
Capçalera i vinyeta:
Artur Ribes
Maquetació:
Eunís Font
Amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Torrebesses i amb la participació
lliure de tot el veïnat.
E-mail:
elbollodetorrebesses@hotmail.com
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L’ajuntament informa
Des d’aquesta secció l’Ajuntament
us vol informar de les diverses
accions que s’han portat a terme
en els darrers dies:

planificar la realització d’activitats
pel jovent del poble, fins ara s’han
realitzat dos reunions amb els
joves del poble.

CULTURA
Hem gaudit de dos actuacions
culturals: una cantada de Corals
de tres pobles de la comarca,
realitzada a l’Església Parroquial
i una representació teatral a càrrec
del grup Tuti Fruti d’Alcoletge.
Tots dos actes emmarcats dintre
de programes desenvolupats pel
Consell Comarcal del Segrià.

MANTENIMENT
Hem aplicat un tractament als pins
de l’escola, als de Sant Roc i als
del dipòsit municipal d’aigua per
evitar la processionària.
El Departament de Sanitat ens ha
subvencionat la instal•lació d’un
sistema d’aire condicionat i bomba
de calor al consultori mèdic així
com la col•locació d’una porta
nova per tal d’insonoritzar el
consultori.

PROJECTES
Durant aquest dies hem començat
a treballar en els tràmits per la
realització del parc d’energia
solar. Hem aprovat el plec de
condicions per poder llogar el
terreny a l’empresa constructora.
Continuem treballant amb la idea
que els veïns del poble pugin
invertir en la planta generadora
d’energia, quan els permisos
estiguin
més
avançats
us
informarem de totes les condicions
i avantatges.
Un tècnic del Consell Comarcal
del Segrià està elaborant un Pla de
Joventut per Torrebesses per tal de

Fem Salut
EL COLESTEROL

L’excés de colesterol a la sang pot arribar
a tancar el pas de la sang per les artèries.
Menjar aliments que contenen colesterol
pot fer augmentar-lo. Els aliments amb
baix contingut de colesterol i de greixos
saturats ajuden a reduir el nivell de
colesterol a la sang intenti menjar menys
de 200 mg diaris de colesterol.
El colesterol és un substància grassa de la
sang. Es pot acumular a les arteries i tancar
el pas de la sang al cor i al cervell. L’alt
nivell de colesterol és un factor de risc per
a les malalties de cor.
Limiti els aliments amb alt contingut de

SUBVENCIONS
Durant aquest dies hem sol•licitat
diverses subvencions tant a
entitats privades com públiques
i estem pendents de les possibles
aprovacions. Hem sol•licitat
una ajuda per poder arreglar
l’enllumenat de la plaça dels
pagesos i voltants i evitar la
contaminació lumínica actual.
També hem demanat una
subvenció per arreglar el sistema
de megafonia.
Quant tingueu a les vostres mans
aquesta publicació ja haurem fet

la sol•licitud pel PUOS que és
el programa de subvencions per
obres pels pròxims cinc anys.
Estem treballant per sol•licitar
l’arranjament de la xarxa de
distribució d’aigua potable i
clavegueram, Sala Polivalent i
Cementiri.
A la vegada us informem de
la resolució favorable d’una
subvenció per actualitzar la pàgina
web del poble. Com tots sabeu en
els temps actuals tothom busca
informació a Internet i cal tenir
un pàgina atractiva i actualitzada.
Durant els pròxims dies ens
reunirem amb els comerciants,
empresaris i representants de les
diverses associacions del poble
perquè ens puguin lliurar la
informació que creguin adient per
incorporar a la nova pàgina web.
ECONOMIA
Estem treballant per reconduir la
situació econòmica, per aquest
motiu hem subscrit una pòlissa
de crèdit amb una entitat bancària
per poder fer front als pagament
més urgents. Actualment ja tenim
pagats tots els deutes de l’any
2006 i part dels del 2007.

Gonzalo Marión
Mari Fe Diaz
colesterol
El colesterol és una cosa que no es veu.
S’han de llegir les etiquetes dels aliments
per saber quant de colesterol hi ha en els
aliments que mengem. Eviti o limiti el
consum dels següents aliments amb alt
contingut de colesterol:
-Fetge o altres vísceres.
-Carn vermella amb molt de greix
-Cansalada i embotits
-Rovell d’ou (la clara no conté colesterol)
-Gambes
Què són els triglicèrids?
Els triglicèrids són un tipus de greix de
la sang. Igual que amb el colesterol, un

alt nivell de triglicèrids pot obstruir les
artèries. Una dieta amb massa sucre i certs
hidrats de carboni pot augmentar el nivell
de triglicèrids a la sang. Si té diabetis, és
probable que el metge, la metgessa o
l’especialista en nutrició li aconselli d’evitar
l’alcohol i de reduir el consum d’aliments
amb un alt contingut de sucre i greix.
Com llegir les etiquetes dels aliments
Llegir les etiquetes dels aliments pot ajudar
a triar els més saludables. Alguns aliments
amb la indicació “sense colesterol” poden
tenir un alt contingut de greix. Busqui
també aliments amb la indicació “sense
greix” o “baix en greix”.
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I després de l’educació primaria? L’associació
Aquí tenim l’experiència de molt interessant i jo no faria cap
dues noietes que l’any passat van canvi, ja que crec que es dóna la de caçadors
acabar l’educació primaria al CEIP informació molt ben presentada.
Torrebesses i aquest any cursen
educació secundària en dos instituts
de Lleida.
Ara estic cursant a Lleida en
el centre: IES Caparrella. Estic
fent 1r d’ESO. Aquest canvi
m’ha resultat bastant tranquil
perquè no ha canviat res més
que l’institut. Els estudis són
bastant fàcils. L’horari és molt
diferent del de l’escola d’abans.
Aquest any he començat a dinar
al centre i ens venen a buscar en
autocar i ens tornen a portar al
poble. Els companys són bastant
amables i els mestres t’ajuden
molt. Allò que més m’ha agradat
ha estat els nous companys i el
centre; el que no m’ha agradat
gaire ha estat que ens quedem
a dinar a l’institut. Trobo a
faltar la llibertat de l’escola de
Torrebesses. Jo aconsellaria als
nous alumnes que no s’espantin
perquè tampoc és tan difícil.
M’agradaria que quan acabés
l’ESO pogués fer alguna cosa
relacionada amb la informàtica.
“El Bolló”em sembla una revista

L’associació de Caçadors de Torrebesses
Nerea Mor Castro informa que en els darrers anys ha
augmentat de forma substancial la
Estic estudiant primer d’ESO a presència de porcs senglars al terme,
Maristes Montserrat de Lleida. població que es preveu que continuï
Evidentment ha representat un augmentant.
gran canvi en molts aspectes, El senglar és un animal que no té
però especialment en els depredadors naturals. Com sabem,
desplaçaments, ja que cada dia aquests animals provoquen danys a
he d’agafar l’autobús per arribar l’agricultura (sobretot als arbres petits),
al centre. M’ha agradat molt tot, a més de suposar un perill d’accidents a
però especialment conèixer a les carreteres.
gent nova. Tothom ha estat molt Per aquest fet, l’associació ha obtingut
simpàtic amb mi, i suposo que el un permís de caça per a reduir-ne la
que m’ha agradat menys ha estat població, que va de primers de setembre
haver-me de llevar tan aviat. a darrers de febrer. Aquest any s’han
El que trobo més a faltar de vist grups de fins a 24 senglars al
Torrebesses ha estat el menjar, terme, a més de proves evidents de la
no hi ha res com el menjar de seva presència (rastres,...). Se n’ha
casa. Jo aconsellaria als que aconseguit abatre un.
fan sisè que no es preocupessin.
Al principi sembla molt difícil,
Jaume Gort Anelo (President)
però al final no és res. Després
de l’ESO m’agradaria continuar
estudiant i fer la carrera de
fisioteràpia. A mi en particular el
Bolló m’agrada i no li faria cap
canvi
Olga Gort Esteve

Companyia teatral
Torrebesses Activa

Al nostre poble sempre hi ha hagut una gran
vinculació amb el teatre, al llarg de la història
l’hem anat transmetent de pares a fills i ens hem
passat la torxa de generació en generació.

La nova etapa del Grup de teatre de Torrebesses
comença amb la posada en escena de l’obra “LA
MARE” d’Andre Roussin dins la II Setmana
Cultural 2004.
Seguidament ens vam adherir a les II Vesprades
Teatrals del Consell Comarcal del Segrià, circuit
de teatre amateur de la comarca en el que des
d’aleshores no hi hem deixat de participar.
El primer any vam representar l’obra “CINC
FILLS” d’Alexandre Puig, l’any següent la nostra
participació es va fer efectiva amb la representació

de l’espectacle “UN FANÀTIC DEL BARÇA” de
Lluís LLadó. Ja al 2007 i també dins el circuit de
les Vesprades Teatrals, va ser el torn “L’ONCLE
ANTON” de Joan B. Ripoll vodevil que encara
a dia d’avui pugem dalt els escenaris.
Per tal de poder actuar com a grup amateur
estable , el maig del 2006 vàrem fundar
l’associació “ TORREBESES ACTIVA” on hi
està integrat el nostre grup de teatre.
I és precisament al
2006 quan tenim
l’esdeveniment
cultural
més
important
organitzat al nostre poble fins avui dia, el
“Festival Buff de Teatre Crític”, festival que
el nostre grup “Torrebesses Teatre” va tenir
l’honor d’inaugurar.
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INFORMACIÓ
PELS
AGRICULTORSRAMADERS SOBRE LA S.SOCIAL AGRARIA
Voldria assabentar-vos d’una informació respecte a la nova Llei
de la Seguretat Social , i els canvis substancials sobre el sistema
de la seguretat social del Règim Especial Agrari Compte Propi.
El govern ha aprovat un nou sistema especial agrari-ramader.
És un sistema amb els mateixos drets que els treballadors
autònoms, tot i que s’haurà d’abonar una quota inferior de la que
paguen els autònoms, però el factor més important és no superar
els ingressos nets de l’activitat de 26.965,00 euros, que són uns
4.500.000,00 ptes de rendes netes anuals.
Fins ara, al donar-se d’alta es mirava els valors de les terres,
actualment al 2008 se mirarà els ingressos nets, tanmateix els
joves menors de 40 anys, que es vulguin donar d’alta poden
gaudir d’un descompte del 30% durant els 5 primers anys en la
quota mensual.
Els afiliats per Compte Propi, automàticament passaran al nou
sistema a principis d’anys 2008, sense fer falta cap tramitació,
actualment el Compte Propi paga 176,00 euros mensuals, al
canvi serà de 193,00 euros mensuals aproximadament, però
l’important és la base, ara es de 731,00 euros mensuals i passarà
a 920,00 euros mensuals per la prestació de jubilació o altres
prestacions .
Tanmateix afegir que aquells afiliats de 60 anys o més, aquesta
diferencia de quota serà abonada pel DARP, donat que a aquests
afiliats no se’l incrementarà la quota per tenir una edat molt
pròxima a la jubilació.
L’any 2008 serà un any de modificacions, pensions, ajuts, lleis,
jo estaré molt satisfeta de poder-vos orientar i col•laborar a les
vostres dubtes.
Marina Pifarré Rovira, despatx jurídic
Despatx a Lleida, Castelldans i Torrebesses
Telf 973 275 639 – 619146496
Fax 973275 639

Som aquí!
Des dels joves de Torrebesses s’ha volgut posar en marxa
un Pla de Jovent, és a dir, una planificació d’una sèrie
d’activitats com poden ser xerrades, cursos, excursions
o activitats diverses que s’aniran amplificant al llarg
de l’any.
L’essència d’aquest pla és impulsar activitats dirigides
al poble i fetes en el mateix, dutes a terme pels joves.
Aquesta iniciativa es desenvoluparà de la mà d’un tècnic
del consell comarcal del Segrià; el qual s’encarregarà
de proposar-nos a nosaltres i presentar al consell,
durant el mes de febrer, les tasques d’aquest pla que
puguin esdevenir interessants, plaents i si pot ser de
profit per a tothom. Entrarem en aquest pla com molts
altres pobles que ja en formen part i en gaudeixen molt
aviat!
El jovent de Torrebesses

Breus
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Pessebre vivent a Torrebesses
El passat dia 23 i 30 de desembre la plaça
Tomàs Ballesté de Torrebesses va acollir
la sisena edició del pessebre vivent.
Aquest any el format va variar una mica
ja que quedava tot recollit a dins de la
plaça. Constava de 15 escenes entre les
quals hi havia l’anunciació, els jardins del
palau del rei herodes, la posada, el forn o
el fuster. Les escenes més significatives.
El pessebre vivent del poble es
complementa amb un mercat de productes
artesans. Cada any augmenta el nombre
de veïns que tan en l’organització, com en
la posada en escena col·laboren en aquesta
proposta.

Torrebesses compta amb un
nou servei al poble
Des de fa ben poquet comptem amb un
nou servei al poble. Es tracta del centre
d’estètica “L’essència”que està situat al c/
Onze de setembre i té com a propietàia a la
Judith Caelles, una de les noves vilatanes.
La mateixa Judith ens explica que ens hi
podem anar a fer: “Neteges de cutis, tractaments facials, depilacions corporals amb
cera freda, tractaments anticelul•litics,
manicures i pedicures. Per poder accedirhi només cal que us hi arribeu o concerteu
cita per telèfon.

Dones torrebessines solidàries
L’Associació de dones de Torrebesses ha tret la
seva vessant més solidària i ha decidit contribuir a causes tant nobles com són la lluita contra el càncer o la col•laboració en l’estudi de
les malalties cardiovasculars. Varen realitzar
la venda de flors simbòliques que l’associació
contra el càncer elabora; altrament, entre els
molts actes que es realitzaren pro marató,
aquesta any dedicat a les malalties cardiovasculars, es projectà un film “En busca de la
felicidad” i després es repartí xocolata i coca
entre els assistents. Allò que es recaptà entre
els dos actes es destinà als fons que s’han creat
per l’estudi d’aquestes dolències.
D’altra banda, l’Associació, molt contenta i
animada amb la seva reunificació, està projectant activitats tant de caire lúdic, com formatiu
i informatiu per aquest primer trimestre del
2008.
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RECUPEREM LA HISTÒRIA DE TORREBESSES
En aquest reportatge i durant els següents de les pròximes
edicions volem recuperar una part de la història de
Torrebesses. Volem transmetre el retrobar amb una època
llunyana en el temps i propera per què és nostra. Els orígens
dels dos centres de trobada social i lúdica de la nostra vila.
L’origen de l’Hogar, com a local el podem remuntar a una
sèrie de fets que ens serveixen de punts de referència:
-1921 Es construeix el Centro, local situat al carrer Toll,
que s’utilitzava com a cafè i com a punt de trobada social,
intel•lectual i política de persones afins a l’esquerra no
constituïdes en societat.
-1931 Les persones simpatitzants de l’esquerra decideixen
iniciar la construcció d’un nou local d’esquerres (Hogar)
per la necessitat de tenir un local exclusiu per les seves
trobades i pel deteriorament de l’anterior.
-1932 Els socis es constitueixen en la Societat d’Esquerra
Republicana de Catalunya a partir de la voluntat de totes
aquelles persones afins a la ideologia, tenint en compte
l’entorn polític del moment a la resta del país.
-22 de febrer del 1936 s’inaugurà l’Hogar amb una gran
festa.
- Després del 1939, es clausurà passant a ésser un lloc
abandonat i d’acollida de transeünts i sense sostre
A principis de segle passat, quan les esquerres es
reunien ho feien en el Centro, en aquell cafè arrendat per
la família d’en Josep Sendrós Guiu. En aquest local des
dels seus inicis, ja es respirava ganes de saber, es sentia la
inquietud intel•lectual que feia dels seus components estar
desperts i interessar-se pels nous moviments polítics i tota
la revolució que s’estava endegant a tot el país.
Ràpidament, aquells que s’unien per les seves idees
cregueren convenient de construir un nou emplaçament,
on poder reunir-se i discutir. Així doncs, s’inicià la
construcció d’un nou edifici l’any 1931, on actualment
hi trobem l’Hogar. Tots aquells que ho desitjaren hi
col•laboraren ja fos a través de: les ganes, l’esforç, el temps
i els diners,... vingueren fins i tot obrers especialitzats dels
pobles adjacents. Però amb tot això no n’hi hagué prou
s’hagueren de demanar dos préstecs per fer front a les
depeses. La persona escollida fou un personatge veí de
la Bordeta, al qual tothom anomenava Bruixot, deien que
per les seves dots guaridores i pels seus estranys mètodes
naturistes.
Veien que l’empresa precisava d’una gestió, i per tant,
d’algú o alguns ens que ho dirigís i ho dugués a bon
terme, dels emprenedors nasqué una necessitat i una
voluntat de ser quelcom més que una massa heterogènia.
Volien esdevenir una força política amb pes a la vila i amb
capacitat de moure’s. Així doncs, l’any 1932 s’aplegaren
per constituir la Societat d’Esquerra Republicana de
Catalunya.
Es decidí que la gestió del futur nou local es duria a terme
a través d’una junta de socis, d’entre els quals es reelegia
cada 5 o 6 anys dos membres que s’encarregaven del
secretariat i la comptabilitat: La reelecció era una mica

aleatòria, ja que els socis que ho desitjaven i si l’assemblea
hi estava d’acord podien continuar en el càrrec. Aquí en
tenim una mostra, són les tres primeres abans de començar
la guerra:
Comptable: Joan de Manel. Tiet del Genaro
Secretari: Casa l’Antònia. Germà del pare de la Rosabel
Comptable: Pare del Mingo
Secretari: Bep de Francès Josep Sendrós Guiu
Comptable: Francesc Farré Flix
Secretari: ?
Altrament, el relleu de l’arrendament passà a mans de la
família de cal Rabasa i els de casa Pijan.
Mentre no s’acabava la gran empresa, s’anaven fent festes
i activitats (teatre...) per tal de recaptar fons per pagar la
seva construcció. La més sonada fou el dia 22 de febrer
de 1936 quan es celebrà la inauguració del nou edifici.
La festa tingué gran ressò a tota la contrada tant que gent
dels pobles adjacents hi acudiren. En l’acte es representà
una obra de teatre a càrrec de la companyia “Los Puntos”
i després, un gran ball a càrrec de l’orquestra Alsesin
d’Alcover. Fou un gran dia pel poble, en l’ambient es
respirava un aire prebèl•lic, però per un dia tothom es
posà la seva millor muda i es disposà a passar-ho bé.

L’any 1933, en les jornades que transcorrien al Cafè de
Cal Tomàs, lloc de trobada per molts dels vilatans de
Torrebesses, s’hi aplegaven un grupuscle de persones que
pensaven i entenien la vida des de la ideologia pròxima
al que avui entenen com la dreta. Aquest grup com tot
grup necessitava sentir-se unit i per això l’any 1934 es
constituïren en Societat.
En aquesta societat hi poden trobar noms com els de:
Josep Cubells (Casa Gravat), Lluís Puig (Casa la Rosa
Lluïs), Isidre Esteve (Sisco de la Rosa), Emilio el Quiquet,
Manuel i Ramon Font entre altres, com a membres
fundadors. El nombre de socis inicialment ascendia fins a
80 i aquests formaven una junta que cada dos anys reelegia
la meitat de la seva formació. Cadascun d’ells tenia el seu
llibre d’estatuts i pagava una quota mensual. Les dones no
tenien el dret de formar-ne part; si en una família només es
tenia filles, aquetes no podrien èsser sòcies.
Aquesta societat ta cregué convenient que es necessitava
d’un lloc exclusiu de trobada i així s’acordà la construcció
d’un nou local. Amb les aportacions dels socis es comprà
el pati de Font (lloc actual del Bar Set). El projecte
dibuixava dues sales: una on s’hi ubicava el cafè i l’altra,
es detinaria a fer teatre o bé cinema. Es començaren les
obres amb el contracte de paletes i manobres que feren
la feina d’aixecar l’edifici, però desgraciadament, el
24 de desembre de 1938 amb l’entrada dels nacionals
s’hagueren de parar quan s’estava rebossant la façana. El
nou local no podé veure feta efectiva la seva inauguració
fins l’acabament de la guerra.
Raquel Farré
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Efemèrides
Enguany fa 139 anys de la gelada més famosa
Al nostre poble (i a tota la comarca),
la relació entre la gent i el temps ve de
lluny. El fet de ser una comarca agrícola
ho propicia. En aquests temps de canvi
climàtic, d’hiverns i estius que no es sap
ben bé on comencen i on acaben,... hem
volgut recuperar, amb l’ajuda del Servei
Meteorològic de Catalunya, la que fou
la gelada més intensa de la qual en tenen
notícia.
La memòria de la gent gran del poble
ens parlà de diferents anys crítics quant
a gelades, d’abans i després de la Guerra
Civil.
Foto dels efectes d’una gelada
La més destacada probablement fou la del 1947, on a la ciutat de Lleida s’arribà als -16º de temperatura.
Malgrat aquesta dada, la gelada probablement més intensa (malgrat no tenir-ne dades exactes) fou la de
l’hivern del 1869-1870. Es conta que les collites se n’anaren en orris i que la gran majoria dels arbres
moriren. No cal dir que les conseqüències econòmiques es feren notar al poble... Un testimoni d’aquest fet
el tenim a la Plaça dels Pagesos, amb una església a mig fer.

Celebració dels 50 anys

Nou escut a Torrebesses
El passat dia 4 de desembre el Ple va acordar per unanimitat
acceptar la proposta heràldica presentada per la Direcció
General d’administració Local; després que el 14 de febrer,
també en Ple s’iniciés l’expedient d’aquesta adopció. Aquest
nou escut parteix de que el més antic dels senyals emprats
per l’ajuntament fou del patró local, Sant Salvador, un món
creuat i que etimològicament, el nom de Torrebesses, ve de
“torres bessones”. Així que ara, aquests símbols seran els que
formaran part de l’escut heràldic i la bandera del poble.

L’any 2007, totes aquestes persones nascudes i residents al poble de Torrebesses van
celebrar els 50 anys. Per festejar-ho es van
reunir en un conegut restaurant de Lleida.
Per molts anys!
Envia: Montse Monclús Flix
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Agenda

En aquesta secció, agrairem les col•laboracions. Podeu fer arribar les
fotos de qualsevol acte realitzat al poble a través del correu electrònic
elbollodetorrebesses@hotmail.com

Horaris
Ajuntament:
dll-dv 11.30-13-00
Farmàcia:

dll dv mati:10.30-11.30
tarda:18.00-19.00

Metge:

dll-dv: 9.00 / dj: 12.00

Perruqueria:
Cavalcada de reis

dll-dv tarda
ds: tot el dia

Marina Pifarré
(assessora jurídica)
dm: 18.00-21.00

Assistent social:

consultar horaris a l’Ajuntament

Dinar de germanor de
Festa Major de Sant
Sebastià

Actuació del grup de teatre Torrebesses Activa

Escena del pessebre vivent

Passatemps
Saps on pertany aquesta foto? Si saps en quin lloc del
poble hi ha aquest rellotge, envia un mail al nostre
correu!

