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Quines d’aquestes 50 referències no 
guarden cap relació amb Torrent?

N’hi ha 3 que corresponen al mateix lloc, 
les coneixeu?

1 - Font del Desmunt

2 - Sant Llop

3 - La Rajoleria

4 - Can Sixto

5 - Cementiri dels Moros

6 – Riera d’Esclanyà

7 - Castell de Torrent

8 - Barraca del Músic

9 – Can Quibus

10 – El llentiscle

11 – Cal Sanador

12 – Font de la Guitarra

13 – Les Quarterades

14 – Can Figa

15 – Riera de can Sàbat

16 – Les vinyes d’en Berto

17 – Sant Vicenç

18 – Cal Flequer

19 – Can ‘Sèbiu’

20 – Cementiri dels Burros 

21 – Font del Raig

22 – Mossèn Francisco

23 – Pineda Fosca

24 – Les Tres Senyores

25 – Can Joanals

26 – Les closes d’en Serra

27 - Estació del Tren Petit

28 – Mas Ramon

29 – Puig d’en Sarto

30 – Can Galloi

31 – ‘La Rubia’

32 – Can Castilla

33 – Bar Gabriel

34 – Riera Petita

35 – La casa de l’Energia

36 – Quatre Camins

37 – Bonida

38 – ‘Escuelas Nacionales’

39 – Cal ‘Sombrero’

40 – Barraca d’en Rafael

41 – Costa d’en Ganyades

42 – Can Barris

43 – En Ballesta

44 – Camí Ral

45 – La Barrera

46 – ‘Cuartel de Norte’

47 – Bitlles catalanes

48 – Pascual Maragall

49 – Barraca de Santa Rosa

50 – Can Tinus
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Editorial
El Dr. Ricardo Rivero Ortega és catedràtic de dret adminis-

tratiu de la ‘Universidad de Salamanca’, de la qual és rector, i Doc-
tor honoris causa per diverses universitats del continent americà. 
Ha rebut diversos premis dins l’àmbit de la investigació i altres 
condecoracions institucionals a Espanya i a l’Amèrica Llatina. És 
autor de llibres i treballs d’investigació, sumant gairebé 200 publi-
cacions. Les seves especialitats son el dret administratiu econòmic, 
la regulació, el règim local i la innovació aplicada a les institu-
cions administratives. Actualment apareix entre les 15 persones 
més influents a Espanya en l’àrea d’Educació, és un dels màxims 
exponents en l’àmbit del món local i gran coneixedor de les pro-
blemàtiques de pobles petits com el nostre.

El passat 19 de maig es va dur a terme la jornada d’estudi ‘Re-
pensant el govern local: cap a la fi de la uniformitat’, a l’Auditori 
del Palau de la Generalitat de Catalunya, i el Dr. Rivero va obrir 
el torn de la tarda amb una intervenció titulada ‘Hacia un estatuto 
del pequeño municipio’, en la qual va incidir en la necessitat d’un 
tractament diferenciat, particularment en relació amb els petits 
municipis i les entitats municipals descentralitzades, que respo-
nen a realitats sociodemogràfiques que requereixen una resposta 
apropiada per part del legislador, que en moltes ocasions és insen-
sible a les característiques peculiars del món rural per comparació 
a les necessitats del món urbà, en particular, de les àrees metro-
politanes. 

La gran majoria dels problemes que tenen els ens locals son 
decisions administratives i burocràtiques, no son ni econòmiques 
ni de inversions. Son en definitiva resolucions tècniques i políti-
ques que provoquen que els municipis petits no es sentin repre-
sentats per les lleis degut a que els comparen igual que les ciutats 
o municipis grans. El total desconeixement dels petits municipis 
per part de tècnics superiors de l’estat o dels redactors d’avant-
projectes, intervenint-hi amb una esquadra i un cartabó per acon-
seguir escales d’eficiència, és un error per les seves conseqüències 
sociològiques, culturals i d’altre ordre.

El Doctor Rivero va destacar que cal tenir en compte que his-
tòricament la realitat de la gestió local es basa en l’entusiasme, 
l’energia i l’empatia de persones vers la ciutadania i lo públic, que 
tot i l’elevada responsabilitat que assumeixen fan possible que els 
projectes segueixin endavant a pesar dels contratemps burocrà-
tics, perquè no només estan protegint els interessos i prestant ser-
veis als veïns i veïnes sinó que estan també protegint el territori, 
les tradicions, la llengua, el que porten a dins, ... treballant perquè 
no les hi canviïn molt ni tampoc que desapareguin.

Finalitzant la seva intervenció va fer un especial èmfasi en què 
als municipis petits si una generació jove amb vocació de servei al 
poble desapareix, si es cansen, el seu lloc pot ésser ocupat per per-
sones no identificades amb els valors del territori, persones que 
es presentin per interessos personals, persones o organitzacions 
desaprensives, persones que gestionin el municipi sense ser-hi,... 
a més, la tendència demogràfica no dona molta perspectiva de re-
lleu. ‘Quina sort tenen alguns pobles d’una generació d’alcaldesses 
i alcaldes que encara tenen ganes de tirar tot i estar exposats amb 
el seu patrimoni’.
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Salutació de l’Alcalde
Josep Maria Ros i Marull

Aquest any hem tornat a celebrar la Festa Major, 
que durant dos anys ha estat aturada  per la Covid-19, 
símptoma que mica en mica anem recuperant actes 
festius d’abans de la pandèmia. 

Fa uns anys que mossèn Joan Pujol va ésser enco-
manat per el Bisbat de Girona com a nou responsable 
de la nostra església, i només arribar el primer que va 
fer va ésser deixar de fer les misses al poble, excepte 
per la Festa Major i per l’aplec de Santa Llúcia. Des 
que l’ajuntament va aconseguir que el Bisbat el can-
viés de plaça, es van iniciar converses amb mossèn 
Pere Artigues i mossèn Joan Güell, i tots dos es van 
oferir en tot moment en recuperar els oficis solemnes. 
Aquest any ja podem dir que gràcies a la seva pre-
disposició s’ha aconseguit tornar a fer missa al poble 
amb regularitat cada 3 mesos.

Ha estat novament un exercici amb moltes obres 
de millora. La més important és la corresponent a tot 
l’entorn de l’edifici consistorial, amb el cobriment d’un 
tram de la riera de Torrent i posterior urbanització de 
la plaça del davant de l’ajuntament, que anteriorment 
formava part de la plaça Major, i que des de l’agost te 
una nova denominació; Plaça de l’Ajuntament.

Els contenidors de rebuig i reciclatge que eren 
ubicats dins la plaça Major, així com les bústies, s’han 
canviat d’ubicació. El seu nou emplaçament és a la pla-
ça 1 d’Octubre. En el mateix punt s’ha creat un parell 
d’estacionaments de càrrega per vehicles elèctrics.

Els aires condicionats de l’edifici consistorial 
s’han reubicat a la façana del parc i s’han simulat amb 
unes fustes per reduir-ne l’impacte visual. Al mateix 
espai s’ha instal·lat una nova marquesina i s’ha redis-
tribuït la posició dels elements de joc.

S’ha rehabilitat el mur que separa els dos nivells 
de la plaça Major col·locant-hi la mateixa pedra del 
voltant de l’edifici de l’ajuntament per aconseguir que 
ambdues parets restin estèticament uniformes.

Aquest mes de desembre s’instal·len a la perifèria 
del municipi i a l’entrada del poble unes càmeres de 
videovigilància connectades directament a la central 
del cos dels Mossos d’Esquadra. L’objectiu és con-
trolar els vehicles que entren i surten de Torrent. 
Per realitzar aquest servei s’ha executat obres per a 
la canalització i estesa d’una xarxa troncal de fibra 
òptica municipal, que alhora permès portar la fibra 
en alguns habitatges de zones rurals més allunyades.

Després de set anys, i tot i haver treballat con-
juntament amb la Generalitat de Catalunya, ens hem 

trobat en el darrer moment que la Comissió Territo-
rial d’Urbanisme de Girona (CTUG) ens ha retornat 
l’expedient del Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM) argumentant que la Declaració Ambiental 
Estratègica, document ambiental associat al POUM, 
havia caducat. L’ajuntament ja ha presentant un re-
queriment previ (recurs administratiu) davant la 
CTUG exposant la desproporció de la seva decisió. 
Paral·lelament s’ha encarregat una sèrie de modifica-
cions puntuals per a la seva aprovació definitiva.

Cada vegada som menys gent a Torrent durant 
l’any, però en canvi hi ha més residents que mai en 
diferents èpoques de la temporada, sobretot a l’estiu. 
Vull fer una crida a què entre tots vetllem perquè el 
nostre poble no perdi la seva identitat, que és el seu 
patrimoni més valuós. De sempre hem tingut uns hà-
bits i uns costums propis del món rural, basats en el 
treball i el respecte entre veïns i veïnes, com també 
per l’entorn que ens envolta, i que en els darrers anys 
s’han vist amenaçats per actituds incíviques que per-
torben la normal convivència que la majoria desitgem.

Hem de romandre alerta amb els plantejaments 
egoistes en què al darrera s’hi troba un benefici eco-
nòmic personal, tan per part d’organitzacions desa-
prensives com de persones no identificades amb els 
valors del nostre territori, perquè en un futur no gai-
re llunyà podrien repercutir molt negativament en la 
fisonomia del nostre petit municipi.

Us desitjo que gaudiu del Nadal i que tingueu 
un pròsper any 2023.

Molta salut.

Anys 80 al poble. En Rafael García Fernández amb en 
Josep Maria Ros, alcalde de Torrent des de 2007.
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Manifest en contra de les guerres
El 3 de març davant l’ajuntament un grup de veï-

nes i veïns del poble es van reunir per llegir un mani-
fest en contra de les guerres i per mostrar el desacord 
amb totes aquelles persones que fan ús de la força per 
a mantenir o que es reconegui el seu poder.

Al llarg de la  història  hi ha hagut guerres per 
mantenir o canviar equilibris de poder, pel control 
dels recursos  naturals, per raons  religioses  o  cul-
turals, per qüestions de  legalitat, per tal de dirimir 
disputes  econòmiques,  territorials  o altres causes. 
Normalment, les raons que porten a la guerra entre 
dos estats són complexes, però generalment té una 
influència important el factor econòmic.

La guerra ha estat molts cops la causa de 
la mort de milers d’éssers humans, de l’aparició de 
moltes malalties, d’epidèmies com la pesta, de fam ge-
neralitzada i d’altres mals. A més, les guerres donen 
lloc també a greus violacions dels  drets humans. 
Un crim de guerra és una guerra que es fa en contra 
de les  lleis  internacionals. Tot i que s’han establert 
convenis internacionals per limitar la mortaldat cau-
sada en les guerres i garantir un tracte digne als pre-
soners, en la pràctica, molt sovint aquestes convenci-
ons s’ignoren. 

La invasió de Rússia a Ucraïna ha centrat l’aten-
ció dels mitjans aquestes mesos, per diverses raons: 
perquè és l’únic gran conflicte actiu a Europa, perquè 
és l’únic que implica directament una potència nucle-
ar i perquè s’ha originat amb l’ocupació d’un país per 
part d’un altre que li nega l’existència com a nació. 
No obstant això, la guerra d’Ucraïna no és cap esde-
veniment aïllat, sinó que forma part d’un conjunt de 

conflictes que abasta una gran diversitat de països i 
contexts regionals.

Segons la xifra de morts anuals, podem distingir 
entre quatre menes principals de guerra: les guerres 
grans (més de 10.000 morts l’any), les menors (entre 
1.000 i 10.000 morts l’any), els conflictes (entre 100 i 
1.000 morts l’any) i les situacions de violència (menys 
de 100 morts l’any).

Avui dia trobem cinc guerres grans al món (més 
de 10.000 morts l’any). Més enllà del conflicte d’Ucra-
ïna, les altres quatre són repartides entre l’Àfrica i 
l’Àsia. Les asiàtiques són la de l’Afganistan i la de 
Myanmar. A l’Àfrica, a banda i banda de la mar Roja, 
hi trobem les altres dues grans guerres del món: la 
guerra civil del Iemen i la de Tigre, a Etiòpia.

També es poden comptabilitzar divuit conflic-
tes al món que es consideren guerres menors (entre 
1.000 i 10.000 morts cada any), concentrats sobretot 
al continent africà.

Actualment hi ha comptabilitzats 59 casos de 
guerra, en tota la gradació i sentits del terme. En 
conjunt, la principal conclusió que se’n pot extreure 
és que –amb la notable excepció del conflicte d’Ucraï-
na– la guerra esquiva tant els països del nord com els 
de l’anomenat cinturó austral de riquesa, que inclou 
l’Argentina, el Brasil, els països de l’extrem meridi-
onal de l’Àfrica, Oceania i el Japó. Si bé és cert que 
podem trobar conflictes en alguns països americans, 
la gran majoria de guerres del món es concentren al 
sud, en un arc que comprèn l’Àfrica i bona part del 
sud de l’Àsia. És, també, un racó del món que els mit-
jans, tot sovint, solen oblidar.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociologia)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B2ria
https://ca.wikipedia.org/wiki/Natura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Economia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Territori
https://ca.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B2mic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mort
https://ca.wikipedia.org/wiki/Malalties
https://ca.wikipedia.org/wiki/Epid%C3%A8mia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pesta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fam
https://ca.wikipedia.org/wiki/Drets_humans
https://ca.wikipedia.org/wiki/Crim_de_guerra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Presoner_de_guerra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Presoner_de_guerra
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El juny de 2021, el dia abans de la revetlla de 
Sant Joan, els Bombers ja van haver de controlar un 
incendi que s’havia declarat a la zona de la Bruguera 
i que va travessar la carretera GI-652 que porta a 
Pals, fins entrar a la zona del Pla. Aquest any nova-
ment, pocs dies abans de Sant Joan, es va calar foc en 
un camp a tocar de la urbanització Mas Rostoll pels 
volts de les 15:00 hores.

La ràpida intervenció del personal i clients de 
l’Hotel Mas de Torrent i de veïns del poble i resi-
dents de la urbanització Mas Rostoll va permetre 
que el foc no s’estengués a gran velocitat cap a l’ho-
tel. Amb l’arribada dels bombers es va aconseguir 
definitivament evitar la propagació de les flames. 
Una vegada es va estabilitzar el foc es va determi-
nar que la causa de l’incendi, un cop més, va ésser el 
llançament d’un coet que segons van determinar els 
bombers va sortir de la mateixa urbanització.

El Cos d’Agents Rurals, Bombers, Mossos d’Es-
quadra i Ajuntament de Torrent alerten del perill 
de llençar petards i coets en zones pròximes a ve-
getació i camps de cereal i alhora demanen molta 
prudència i la màxima col·laboració ciutadana per 
evitar negligències entorn a l’ús de d’aquest mate-
rial durant la revetlla de Sant Joan i els dies anteri-
ors i posteriors.

Recalcar que si es llencen artificis pirotècnics 
només es possible fer-ho la mateixa nit de la 
revetlla, i s´ha de fer sempre en direcció contrària a 
la zona forestal i a les zones agrícoles amb conreu 
de cereal, i més si es demoren els treballs de la sega 
en aquests conreus.

El Decret 64/1995, de 7 de març, sobre mesures 
de prevenció d’incendis forestals estableix que està 
totalment prohibit fer focs d’esbarjo o llençar coets, 
globus, focs d’artifici, fanalets o altres artefactes que 
continguin foc en els terrenys forestals o agrícoles 
dins la franja de 500 metres que els envolta.

Novament un incendi a Torrent
pel llançament d’un coet per Sant Joan
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Entrevista a Rosa M. Masana Ribas,
infermera de Torrent (1992-2009)

La Rosa M. Masana exercia d’infermera a la Bisbal quan a 
causa d’un concurs de trasllat de professionals li va ser adjudi-
cada la seva tasca al partit sanitari de Pals, que tenia adscrits els 
municipis de Palau-Sator i Torrent. 

Al llarg de la seva trajectòria professional s’ha dedicat al tre-
ball hospitalari en la vessant assistencial, docent i de gestió, i té 
coneixements del món sanitari des de que tenia 19 anys, quan va 
entrar a treballar a la Mútua de Terrassa, primer d’auxiliar de 
clínica i desprès d’infermera. 

L’any 1985 el nou Hospital de Palamós buscava una directora  
d’infermeria  per la gestió del geriàtric i dels serveis infermers 
que en breu havien d’entrar en funcionament ja que se n’estava 
finalitzant la construcció, així doncs, aquest és el motiu pel que fa 
trenta cinc anys viu a terres gironines. 

Hem volgut demanar-li si ens podia explicar quelcom del seu 
treball degut que ha estat disset anys venint a Torrent, primer 
amb el doctor Vicente Leu i desprès amb la doctora Concepció 
Ribot, per passar visita al consultori i als domicilis del municipi. 
A més, ha estat una assídua col·laboradora de la revista El Llen-
tiscle de Torrent, amb diversos articles molt interessants així com 
d’altres publicacions que sabem ha fet. 

Ara li toca a ella que ens expliqui de les seves pròpies vivènci-
es mitjançant una entrevista que de ben segur hi trobarem forces 
curiositats.

Hola Rosa M., abans de res et vull agrair la teva aportació 
anual en la revista del poble.

De res, encantada.

Has estat una infermera motivada pel teu treball.

Sí molt, encara que de bon inici tenia bastant idealitzada la pro-
fessió potser degut que el meu germà Isidre per molt ben plantat 
i intel·ligent que era estava malalt. La mare sempre deia que els 
metges els havien desenganyat, o sigui que havien dit als pares 
que no tenia cura.  

Jo tenia vuit anys i no m’ho vaig creure aquella afirmació, creia 
que alguna cosa s’hi podia fer per curar-lo, si més no personal-
ment sí que ho faria. Es veu que de petita tenia més seguretat i 
convicció que no pas he tingut de gran.  Malauradament  la sen-
tència dels metges va tenir efecte i l’Isidre, per com va anar tot, 
no se’n va sortir. Diferent és ara que amb epilèpsia es pot fer una 
vida gairebé normal. Avui en dia també succeeixen fets semblants 
en pacients que tenen d’altres tipus de  malalties. 

Tristament no tots els malalts se’n surten tot i la intervenció 
dels metges.
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Quan treballava a urgències veia a persones que 
s’havien lesionat mentre treballaven o en altres 
llocs. Sí que n’hi havia que estaven greus però so-
vint ajudats pels metges i les infermeres se’n sortien 
bastant bé. Era fascinant observar com l’organisme 
reparava la pell i els ossos trencats amb només una 
intervenció quirúrgica i les posteriors cures.

Molt diferent és en l’actualitat amb la gran eclosió 
que han fet les malalties cròniques, en que trobarí-
em a poques persones que no s’hagin de medicar  de 
per vida. Aquest fet em va trencar en bona mesu-
ra l’idea de pensar que les malalties, totes, podien 
ser curades. Potser també ens vàrem encisar amb el 
lema que es va declarar ara fa 22 anys i que procla-
mava la Salut per a tots, sense pensar que aquesta 
paraula porta implícita la contrària. 

Coneixes aquesta matèria, altres persones no 
massa.

No en facis cas, s’ha de tenir confiança amb les per-
sones que professionalment es cuiden de la salut, ho 
fan amb la millor intenció. 

Tu has voltat molt.

Sí, força. Quan vaig arribar a Girona vaig passar el 
primer any a l’Hospital de Palamós i els 5 següents 
vaig fer suplències de com a mínim 3 mesos a diver-
sos pobles de la província; Caldes de Malavella, Lla-
gostera, Les Planes d’Hostoles, Amer, Bescanó, Vi-
labertran i Sant Feliu de Pallerols, fins que el 1991 
vaig fixar la meva residència a La Bisbal perquè 
em van adjudicar una plaça d’APD interina –Assis-
tència Pública Domiciliària–. Si m’hagués quedat a 
Terrassa amb la plaça guanyada per oposicions pot-
ser m’hagués avorrit, en canvi voltant com he vol-
tat cada dia vivia una cosa nova. És potser el fet de 
moure’m bastant que m’ha ajudat a fer una idea vers 
les maneres com actuem els professionals i de com 
són alguns pacients, com porten la malaltia.

Fer d’infermera de poble implica conèixer a gai-
rebé tothom.

Sí, és veritat. Sovint a la consulta venien més assídu-
ament unes persones, bé a causa de l’edat o del seu 
estat general de salut, que feia necessària la nostra 
intervenció. El contacte continuat durant bastants 
anys feia que augmentés la confiança i pel sol fet 
de parlar una estona amb els pacients em donava la 
impressió que els anava bé. Tot i que no està bé que 
ho digui reconec que no he estat una persona con-
tundent quan algú no feia el que l’havíem suggerit, 
de ben segur perquè li havia agafat estima, la com-
prenia i no em veia en cor de renyar-la.

Fa potser un any que quan ens vàrem veure vas 
dir que havies presentat un llibre de Dones Em-
prenedores a Palafrugell. Ens pots explicar al-
guna cosa de la teva afició a l’escriptura?

Degut al treball que feia d’infermera docent i tam-
bé de la gestió d’una escola d’infermeria a Terrassa 
havia hagut de preparar sovint dossiers explicant el 
treball realitzat, plans d’estudi, peticions a l’admi-
nistració, que  de primer anaven adreçades al ‘Mi-
nisterio de Educación y Ciencia’ i després al Depar-
tament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, 
i per tan m’havia acostumat a escriure. També ho 
vaig seguir fent en alguns dels municipis de Girona 
on hi vaig treballar.

Vaig confeccionar memòries vers els treballs rea-
litzats que desprès lliurava als ajuntaments, ho feia 
perquè el que es deixa escrit pot servir per comple-
mentar algunes parcel·les de la història de la profes-
sió. Potser degut  a això alguns dels municipis on he 
estat, coneixedors de la meva afició per l’escriptura, 
m’han demanat si volia col·laborar amb articles per 
la seva revista. Sempre els hi he dit que sí, perquè els 
malalts m’han aportat molta informació a més de les 
coses que també m’han agradat explicar. 

Has fet més d’un de llibre, veritat ?

Sí, encara que dos d’ells tenen poques pàgines, tam-
bé perquè la lletra és  petita. Si vols perquè no hagis 
d’escriure tant et lliuro les fotografia de les solapes 
del darrer llibre i allà hi consten, i també un breu 
currículum.

Dels darrers quatre llibres només n’he editat un mà-
xim de deu volums, només per donar a la família i a 
algun Arxiu històric o Biblioteca. De la majoria de 
llibres he incorporat els seus textos a Internet com 
a lectura lliure de qui n’estigui interessat. De vega-
des tens sorpreses, com la del Col·legi d’infermeria 
de Las Palmas de Gran Canaria, que em va demanar 
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permís per posar el llibre de l’Escola d’Infermeres de 
Terrassa a la seva pàgina.  

Els havia d’interessar. Te’ls finances tu mateixa?

Sí, menys el primer, el de Llevadores de Palafrugell, 
que vaig cedir l’edició a l’Associació de Suport a la 
Dona i es van encarregar d’editar-lo. En van fer una 
tirada de 500 i no els en queden cap. Va ser una forma 
de col·laborar per una associació sense ànim de lucre. 

Editar la resta de llibres ha anat a càrrec meu. Tot 
i que considero que es tracta d’una afició cara, en 
especial per la correcció lingüística, però d’aquesta 
manera té l’avantatge que el projecte tira endavant, 
no resta encallat a l’espera d’una resposta. 

Te mèrit això, perquè el què expliques en els 
teus llibres complementa la història d’alguns 
municipis. 

Gràcies per la consideració, de fet no només soc jo. 
Totes les persones que participem aportant articles 
en revistes locals ho fem només perquè ens agrada. 
Anem engrossint la història de moltes viles. Potser 
si ens retribuïssin el nostra treball i ens sentíssim 
mig obligats, qui sap si ho faríem. 

A la revista del nostre poble, El Llentiscle de 
Torrent, fa anys que també hi  col·labores.

Bastants, encara que no sempre de forma continu-
ada com per exemple faig amb la revista del Baix 
Empordà, que gairebé no em salto cap número.

Et va agradar venir a Torrent ?

Al principi va costar una mica perquè s’havia de 
comprar material i fer alguna modificació al consul-
tori que com saps bé estava situat a l’antiga casa de 
la mestra, on ara hi ha l’ajuntament. 

Vaig haver de molestar bastant a l’anterior batlle, 
el senyor Blanc, i amb sembla que el vaig atabalar 
perquè fins i tot un dia a fora de la consulta  ens 
vàrem discutir. L’anècdota d’aquell moment va ve-
nir de part d’en Sebastià Caner, que a l’entrar a la 
consulta va dir ‘Em pensava que les persones educades 
no cridàven’, i li vaig respondre ‘Sebastià, si que cridem 
i potser que ho deixem aquí’. És possible que personal-
ment encara havia de tenir una part de les suprare-
nals activades i en Sebastià no va dir res més, amb 
ell sempre vaig tenir una bona comunicació. 

Es pot dir que com a sanitaris coneixem bastant a 
les persones de la vila i Torrent encara més perquè 
és un poble petit. Et podria dir els noms de moltes 
de les famílies que vaig atendre bé fos a la consulta 
com al seu  domicili. Fruit d’aquestes relacions es-

tretes amb els veïns i veïnes també havíem tingut 
ocasió de fer alguna excursió, com anar a visitar el 
cementiri dels moros o pujar als Metges, a les Ga-
varres. Són diverses les vivències d’aquell temps que 
resten guardades dins d’una mateixa.  

Perquè el nom de col·lecció Nap Tardà ?

Perquè vaig ser la petita de sis germans i vaig néi-
xer quan la meva mare no s’esperava que pogués te-
nir cap més embaràs. El pare explicava que hi havia 
naps que sortien fora de temps i alguna vegada havia 
dit ‘on s’ha amagat el nap tardà’, me’n vaig recordar i 
vaig posar aquest nom.

Curiós, Rosa M. podríem seguir conversant però 
potser que en deixem per una altre ocasió.

Tens raó, no acabaríem mai. De vegades algú m’ha 
fet recordar que tenia molta corda i, ja que hi som 
et diré una anècdota 
que fa quatre dies un 
amic em va comentar 
tot xerrant. M’expli-
cava que fa molts anys 
va conèixer un doctor 
de Palafrugell que te-
nia per costum arribar 
tard a la consulta i un 
dia que la sala d’espe-
ra estava plena de pa-
cients els va pregun-
tar; ‘A veure, digueu-me 
quants  de vosaltres 
teniu reuma o dolor a 
les articulacions?’, van 
aixecar la mà tres o 
quatre persones i ell 
els respongué; ‘Doncs 
ja podeu marxar per-
què jo també en tinc de 
fa molt anys i no me l’he 
pogut curar’.

Molt bó, això lliga 
amb el que dèiem de 
curar o no curar. Un 
cop més moltes grà-
cies, de veritat.

A tu perquè és poc fre-
qüent que un batlle et 
proposi fer-te una en-
trevista.

jajajaja, sempre hi ha 
un primer cop. Salut.
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Festa Major
Després de dos anys de parèntesi obligat per la Covid-19 la festa major ha tornat a Torrent. Com ja és 

tradicional els actes van començar la tarda del dissabte amb el campionat de bitlles catalanes, amb cada cop 
més participació. A mitjanit ball a plaça amb els Genions fins ben entrada la matinada. Diumenge al matí ofici 
solemne amb la coral de Corçà, i a ben dinat sessió infantil amb xocolata amb melindros. Per finalitzar, i per 
no trencar la tradició, sardanes, amb la cobla Baix Empordà.
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Concert d’estiu amb Northern Cellos
La nit del divendres 2 de setembre el grup gi-

roní Northern Cellos, l’únic quartet de violoncels 
elèctrics de l’Estat i un dels pocs d’Europa, va oferir 
un concert a l’església de Sant Vicenç de Torrent 
en que van interpretar ‘Violoncels de pel·lícula’, un 
espectacle basat en una selecció de les millors ban-
des sonores de la història del cinema i de les sèries, 
en un format únic i innovador al nostre país: quatre 
violoncels i percussió.

Pensat per agradar a tota mena de públic, el re-
pertori combina estils de música diferents, ja sigui 
de música de cinema tradicional, de cinema musical, 
de tipus jazzístic o fins i tot música més moderna.

Sempre a través d’arranjaments propis, es po-
dran escoltar Medleys (popurris), temes principals 
i Openings de clàssics com Cinema Paradiso i La 
Vida és Bella, pel·lícules de gran repercussió medi-
àtica com El Senyor dels Anells o Pirates del Carib, 
de musicals que han fet història com La La Land, i 
fins i tot la música de sèries exitoses com Narcos o 
Game of Thrones. 

Northern Cellos  està format per  quatre joves 
violoncel·listes de les comarques gironines i un per-
cussionista/bateria  també empordanès. Tots ells 
amb formació clàssica - són graduats pels Conser-
vatoris del Liceu, de les Illes Balears i d’Utrecht - 
han apostat per la creació d’un projecte innovador 
que pretén acostar al gran públic la música, en ge-
neral, i el violoncel, en particular, tradicionalment 
considerat com l’instrument que més s’assembla a 
la veu humana.

Una component del grup és l’Anna Caner, veïna 
del municipi, que ja havia donat mostres de les seves 
habilitats amb el violoncel davant les dones del po-
ble en el popular sopar de les dones. 

I tot seguit ...

Al finalitzar el concert, a la mateixa plaça de l’es-
glésia, es va sorprendre als assistents amb un tastet 
de vins a càrrec del Mas Oller, celler del nostre mu-
nicipi, que desinteressadament va voler col·laborar 
en l’acte oferint una degustació de vi blanc i negre 
que va fer les delícies del centenar d’assistents.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Veu
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Aquest estiu l’Àngels Molina Gómez, ‘l’Angie’, 
o més coneguda per la gent del poble com ‘l’Angeli-
na petita’, ha treballat al nostre municipi realitzant 
tasques d’Agent Cívic. La seva família va viure a 
Torrent durant 12 anys, del 1961 al 1973, fins que 
es va traslladar a Palafrugell.

El seu pare, en Jerónimo Molina García, el co-
neixien com a ‘Jeroni del butano’ perquè treballava 
portant un camió de butà de cal Ràpid de Palafru-
gell. La seva mare, la Ángeles Gómez Hidalgo, era 
coneguda com ‘l’Angelina del butano’. Van tenir 4 
fills; en Paco, en Jeroni, en Salva i l’Àngels. Excepte 
ella, que va néixer el gener de 1974, al poc d’arribar 
a Palafrugell, els nois van anar a l’escola del poble.

A Torrent es guarda molt bon record d’ells i no 
cal dir que aquest estiu veïnes i veïns de tota la vida 
no han dubtat en intercanviar amb l’Àngels vivèn-
cies i anècdotes d’aquella època i de la seva família, 
i encara més quan ella va portar l’àlbum de fotos de 
casa seva per ensenya’l a la gent. De ben segur que 
aquest estiu l’àlbum de records va passar més temps 
dins del cotxe que no pas endreçat en el calaix.

Records d’un poble

‘L’Àngie’ davant el bar del seu avi, Salvador Pío, al Castell 
de Torrent.

L’Ángeles Gómez Hidalgo, coneguda 
com l’Angelina del “Butano”, amb el seu 
fill Salva a l’entrada del poble, davant 
del mas de Can Paré.

En Jeroni Molina García amb el seu fill 
Paco havent passat pel davant de can 
Berto mentre travessen la plaça Major 
en moto.

Salvador Pío Gómez Valenzuela, co-
negut com “el tío del sombrero”.

Els germans Paco i Jeroni Mo-
lina Gómez del “cal Sombrero” 
jugant a la Plaça Major

En Paco Molina dalt la moto del seu pare amb 
els seus cosins Sele i Salva Gómez, davant de 
la porta medieval del Castell de Torrent.

Comunió d’en Jeroni Molina Gómez. 
Fotografia amb la família davant la botiga 
de la Teresa de cal Flequer.
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Actualment l’Àngels segueix vivint a Palafrugell, 
mentre que a Torrent hi ha quedat la seva cosina, 
l’Emília Gómez Ruiz. El pare de l’Emília, en José An-
tonio, i la mare de l’Àngels, eren fills d’en Salvador 
Pío Gómez Valenzuela, originari de Granada, cone-
gut per tothom com ‘El tío del sombrero’. Les dues 
famílies vivien una al cantó de l’altre 
en el recinte del Castell de Torrent.

Els pares de l’Àngels ja es co-
neixien de ben petits ja que les se-
ves famílies eren veïnes a Mont-ras. 
El seu pare hi va arribar de Jaén per 
treballar a l’estació del Tren petit 
del mateix municipi. Anys més tard 
en Salvador Pío Gómez va comprar 
una casa a Llofriu, els fills també hi 
van viure fins que es van anar ca-
sant. Va ésser l’any 1961 quan en 
Jeroni va comprar l’edifici del cas-
tell, on la família hi va viure fins el 
1973. Amb ells també hi convivia 
el pare de l’Angelina, en Salvador, 
que va posar un bar en una estància 
del mateix castell.

L’Àngels guarda molt bons re-
cords de Torrent perquè tot i no 

néixer-hi va venir-hi molt sovint durant la seva in-
fància per visitar els tiets i jugar amb els cosins i 
d’altres nens i nenes pels carrers del poble. Tal com 
diu ella ha estat un plaer treballar-hi aquest estiu i 
conviure amb els veïns i veïnes coneguts de la seva 
infantesa. ‘Les voltes que dona la vida’.

L’Àngels en la façana de casa els seus 
pares que dona al carrer Església.

Les dues cosines de cal ‘sombrero’, 
l’Emília i l’Angelina.

En Jeroni Molina García amb el 
camió del butano de cal Ràpid.

Dolores Ruiz García, casada amb 
en José Antonio, fill d’en Salvador 
Pío Gomez.

L’Angelina i el seu amic Miquel, de Girona.

L’Angelina amb la Maria Josefa, la seva 
neboda, i la Carmen de cal Flequer.

En Jeroni, pare de l’Angelina “petita”, amb 
la seva moto a la plaça Major.

En Paco Molina el dia de la seva 
comunió, amb la mare, tia i cosins, 
en Salva i en Diego Gómez.
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Melmelada de llimona

Les confitures, les melmelades i gelees són con-
serves elaborades amb fruites, verdures, herbes aro-
màtiques, espècies...

El Museu de la Confitura de Torrent segueix 
la distinció que fan els anglesos, que també està 
aprovada per un decret de la Unió Europea de l’any 
1995: aquesta distinció anomena melmelada a l’ela-
boració que es fa amb cítrics i, en canvi, confitura la 
que es fa amb la resta de fruites i verdures.

D’altra banda, la gelea s’obté bullint el suc de 
fruites sucoses i riques en pectina juntament amb el 
sucre. Les gelees tenen un color brillant i una textu-
ra semblant a la mel.

La Teresa Millàs, responsable de producció del 
Museu de la Confitura, ens presenta la primera re-
cepta de melmelada que va fer la Georgina Regàs, 
inclosa en el llibre 70 confitures, i que és l’origen de 
tot el seu llegat, la de llimona, ideal per esmorzars, 
acompanyar postres i per maridar amb peix.
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37. LLIMONA

La llimona que s’afegeix en la majoria de les confitu-
res fa una melmelada extraordinària per si sola. No 
necessita cap companyia per demostrar i ressaltar 
les seves qualitats.

Ingredients: 

- Llimona i sucre de canya

Preparació: 

• Fregar amb un fregall d’alumini nou 2 kg. de llimo-
nes procurant que la pell sigui llisa i sense taques. 

• Tirar-les en una cassola en aigua bullent, coure 5 
minuts i escórrer. 

• Partir les llimones per la meitat, esprémer el suc i 
reservar-lo. 

• Tallar la pell de la llimona en juliana el més prim 
possible, descartar tots els trossos de pell bruta o 
tacada.

• Posar totes les llavors en una mussolina i lligar-la. 

• Posar la cassola al foc amb 2 litres d’aigua i el far-
cellet amb els pinyols. 

• Quan l’aigua bulli tirar-hi les pells tallades en juli-
ana i coure uns 20/25 minuts fins que estiguin toves 
i es desfacin amb els dits. 

• Llavors afegir-hi 1,6 kg. de sucre i remenar perquè 
es dissolgui. 

• Coure 20 minuts, tirar-hi el suc de les llimones re-
servat i coure uns 10 minuts fins aconseguir el punt, 
remenant sovint perquè no s’enganxi. 

• Escumar i deixar reposar un parell de minuts abans 
d’omplir el pots per llavors tapar-los i bullir-los al 
bany maria durant 20 minuts.

• Un cop freds els pots etiquetar-los amb el nom de 
la confitura i la data. 

• Una vegada s’obrin els pots s’han de guardar a la 
nevera.

Us la recomanem !!!!!!
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Georgina Regàs i Pagès, fundadora i 
promotora del Museu de la Confitura

Cuinera i escriptora catalana, ha estat una figura 
clau en la recuperació i divulgació de la cuina tra-
dicional catalana. Va dedicar bona part de la seva 
jubilació a investigar i crear nous gustos de melme-
lades a través del Museu de la Confitura, un espai 
creat per a descobrir tots els secrets que s’amaguen 
en un pot de confitura.

Es va iniciar en aquest món quan va decidir 
compaginar la feina de despatx amb la posada en 
marxa d’una cuina a la seva casa de Torrent, on 
confeccionava les confitures que inicialment desti-
nava a l’hotel Mas de Torrent, fins que l’any 2004 
va fundar el Museu de la Confitura, únic als Països 
Catalans, que va obrir a la plaça Major del mateix 
poble, i en que a l’obrador s’hi elaboren confitures, 
melmelades i gelees de més de 140 sabors. El 2010 
va rebre la medalla d’or al  Dalemain Marmalada 
Festival  a  Cúmbria  amb una creació seva a base 
de cumquat. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cuinera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escriptora
https://ca.wikipedia.org/wiki/Melmelades
https://ca.wikipedia.org/wiki/Melmelades
https://ca.wikipedia.org/wiki/Museu_de_la_Confitura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Confitura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Museu_de_la_Confitura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cumquat
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Autora d’una vintena de llibres de cuina va ven-
dre deu mil exemplars de 70 confitures, que va pu-
blicar el 2002 a l’edat de setanta anys. Aquest llibre 
va ser mereixedor d’una menció especial als Gour-
mand World Cookbook Awards que distingeixen els 
millors llibres de cuina del món. 

Tot va començar amb un llimoner…

Una treballadora incansable, dona emprenedo-
ra, sempre disposada a participar i col·laborar. 

Ha deixat un gran llegat; Les seves ensenyances, 
receptes, consells, distincions, llibres i molts bons 
records, però la seva estela segueix viva en els que 
la van conèixer i la van viure en projectes, en l’ense-
nyament tant a novells com a professionals, a esco-
les, en fòrums, … No tenia mai presa. De ben segur 
encara tenia moltes coses a dir i per ensenyar-nos.

‘Georgina, gràcies per deixar que forméssim part de 
la teva vida. Et trobarem a faltar’.

L’equip del Museu
La Georgina Regàs ens va deixar el 19 de juliol 
de 2022.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llibre_de_cuina
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Confitures amb molta química
Reportatge del Dominical

Un dels molts atractius que hi ha al Museu de 
la Confitura de Torrent (Baix Empordà) és una cu-
riosa taula periòdica que classifica les confitures en 
sis grans famílies en funció de les seves propietats: 
fruites àcides cítriques, fruites àcides d’altres grups, 
fruites de transició, herbes i verdures, estacionals i, 
(la millor de totes), melmelades rares. Dissenyada 
pel científic Pere Castells, la taula no només ret ho-
menatge a Dimitri Mendeleyev sinó a la química en 
general, una disciplina que està molt vinculada a la 
creació de confitures i altres tipus de conserves. Ja 
des de temps immemorials les societats han fet ús de 
tècniques per conservar aliments per no haver-los 
de llançar. Sense saber-ho, milions de famílies han 
convertit les seves llars en petits laboratoris on 
s’han sumit els aliments a diversos processos quí-
mics per aconseguir un producte totalment diferent 
i, en certa manera, aventatjós. En algun punt de la 
història, les conserves fins i tot han jugat un paper 
revolucionari, al mateix nivell que d’altres troba-
lles científiques que normalment gaudeixen de més 
reconeixement. Per exemple, durant la revolució 
francesa el pastisser parisenc Nicolas François Ap-
pert va provar de tancar els aliments en recipients i 
escalfar-los al bany maria, fent el primer gran pas 
cap al procés d’esterilització i, per tant, cap a la con-
serva de productes. Allò va suposar un avenç tècnic 

que permetria mantenir les tropes de Napoleó ben 
alimentades sense necessitat de carregar aliments 
frescos, i també fer el primer pas cap a futures inno-
vacions crucials per a l’ésser humà, com les que va 
portar a terme el científic Louis Pasteur. A la tau-
la periòdica del Museu de Torrent hi ha confitures 
per donar i per vendre. La de llimona és la número 
l’equivalent a l’hidrògen de la taula original. Però 
la cosa es complica a mesura que anem baixant. La 
és la confitura de cabell d’àngel; la és de glicina. La 
d’acerola, la de jínjol, etc. I aquestes són les «nor-
mals ». A l’apartat de les «rares» (que ocupen la part 
inferior de la taula, la zona on la majoria d’elements 
són radioactius) hi ha un parell de fileres de con-
fitures fascinants l’existència de les quals sembla 
més una llegenda urbana que una realitat: gengibre, 
castanya, colifolor, kumquat, alga nori, vi, chutney, 
cava, calèndula, xocolata, arròs, etc.

El «triangle màgic»
Segons Teresa Millàs, responsable de producció 

del Museu, malgrat les evidents diferències entre les 
varietats de confitura, totes elles tenen un element 
comú. Des que els àrabs el van portar a Europa a 
través de l’Àsia, el sucre ha estat l’ingredient bàsic 
per fer l’almíbar que serveix per coure la fruita (o 
el que calgui) i conservar l’aliment. El sucre forma 
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part del que Millàs anomena el «triangle màgic» de 
les confitures. Els altres dos elements són la pectina 
i l’acidesa. La pectina consisteix en una substància 
que segreguen segons quines fruites i ajuda a espes-
sir la confitura. I l’acidesa també és important per-
què, com el sucre, és vital per a conservar.

«Si el triangle màgic està proporcionat no hi ha 
d’haver problema, la confitura sortirà bé», diu Millàs.

La regla d’or de les confiures diu que totes han 
de ser dolces, però des del Museu de Torrent vo-
len trencar el mite que estableix que només servei-
xen per menjar amb torrades durant l’esmorzar. 
«Les confitures són ideals per maridar plats d’allò 
més diversos», subratlla Millàs. Es poden combinar 
amb peixos, carns, es poden servir per aperitiu o per 
acompanyar postres... Per exemple: la de cirera, ceba 
i pebre lliga de meravella amb un magret d’ànec. Les 
combinacions que es poden fer amb totes les confitu-
res de la taula periòdica es multipliquen.

El Museu va ser inaugurat el per la cuinera i es-
criptora Georgina Regàs (Barcelona, 1932). Estant ja 
jubilada, explica que es va fixar en un llimoner men-
tre restauraven la casa de Torrent un dia gris i plujós. 
Les llimones de l’arbre brillaven radiants i Regàs va 
decidir fer confitura de llimona a partir d’una recep-
ta de melmelada que li va donar una amiga anglesa. 
«Mai no havia fet una melmelada, ni una confitura, i 
vaig entrar en un món que desconeixia per complert 
i em va fascinar. Posteriorment, en un viatge a Biar-
ritz, vaig descobrir un petit museu de la xocolata i 
aleshores se’m va acudir crear-ne un dedicat al món 
de les confitures», explica a la seva pàgina web.

A partir d’aquí va anar creant un museu que no 
s’ha limitat a acollir i mostrar informació sobre les 
confitures, sinó que ha estat un pol actiu d’activitats, 
cursos, tallers, llibres i productes. Per exemple, el 
local compta amb un obrador que durant tot l’any 
(tanca durant dies de febrer) fa confitures de tempo-
rada. La cuina proveeix a diversos restaurants i sa-
tisfà el paladar dels nombrosos visitants del Museu, 
molts dels quals convertits posteriorment en clien-
tela fidel procedent de Girona, Barcelona, França, 
Regne Unit i els Estats Units. La innovació constant 
als fogons del Museu és la responsable que la taula 
periòdica de les confitures no pari de créixer. Millàs 
defineix el procés creatiu per fer una nova confitura: 
«és una qüestió de sentiment. És on thi agafes amb 
alguna cosa que t’agrada». Fer una nova confitura 
té molt d’experimentació. La responsable de pro-
ducció recorda el procés d’elaboració de la confitura 
d’ametlla tendra amb amaretto. «Després de fer-la 
la vam provar i no ens agradava gens. Jo era par-
tidària de llançar-la però la Georgina va dir: «no, 
deixem-la reposar un temps a veure què passa». Dos 
mesos després, ja ni me’n recordava, la vaig trobar 

gairebé per casualitat i la vaig tastar. Estava bonís-
sima. Li havia passat com el vi. Va madurar. Ara és 
una confitura excel·lent que maridada amb el foie és 
magnífica». La feina descomunal de Georgina Regàs 
amb les confitures ha donat els seus fruits. En els 
últims anys el Museu s’ha convertit en un habitual 
de concursos internacionals com el reconegut Dale-
main Marmalade Festival del Regne Unit. Les seves 
participacions des del han estat premiades amb tres 
medalles d’or (per la melmelada de cumquat, per la 
gelea de taronja amarga i per la melmelada de ta-
ronja amarga) a més d’altres distincions de plata i 
bronze per altres de les seves creacions. La de cum-
quat, a més, va cridar l’atenció de Fornum&Mason 
(la centenària botiga de productes de luxe de Picadi-
lly Circus, proveidora de delicatessena l’alta societat 
britànica i europea, inclosa la família reial anglesa) 
que la va posar al catàleg d’aliments per comerci-
alitzar. Els reconeixements que surten del Regne 
Unit són especialment importants, comenta Millàs, 
perquè els britànics són una gran potència en la pro-
ducció de confitures i melmelades. Però el Museu i 
la seva fundadora poden presumir d’altres guardons: 
el premi Gourmand per l’edició castellana del llibre 
confitures; el premi Timó d’Argent a Georgina Re-
gàs atorgat per la Unió d’Empresaris d’Hostaleria 
i Turisme de la Costa Brava; el premi Mercader a 
Georgina Regàs atorgat pel Fòrum Gastronòmic de 
Girona, o el Segell de Qualitat Girona Excel·lent per 
la conserva de tomàquet, formatge d’ovella de Mas 
Marcè i flor d’orenga. El món de la restauració té el 
Museu com un punt de referència i els restaurants 
hi recorren sovint quan necessiten la dolça conser-
va per maridar algun dels seus plats. Mentrestant, 
el Museu segueix ampliant la seva taula periòdica i 
convertintse en una enciclopèdia viva en matèria de 
confitures, capaç de donar resposta a temes profunds 
i desconeguts que envolten aquestes conserves, però 
també a preguntes tan senzilles com ara la clàssica 
pregunta de què es diferencien una melmelada i una 
confutra. Segons el Museu, no hi ha una única res-
posta: una corrent diu que la melmelada sol tenir 
més sucre; una altra, que es fa amb fruita triturada. I 
després hi ha els anglesos, que anomenen «marma-
lade» a la conserva feta amb cítrics.
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Aplec de Santa Llúcia a l’ermita 
de Sant Llop
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L’interior de l’església
de Sant Vicenç 
de Torrent
Rosa M. Masana Ribas

Sobre l’origen, arquitectura i trajectòria que ha 
seguit l’església de Sant Vicenç de Torrent hi ha au-
tors que n’han parlat com Josep M. Marquès (1996) 
i Ramon Ripoll (2009), i de ben segur en trobaríem 
d’altres, però ara en aquestes pàgines només volem 
presentar algunes imatges de l’interior del temple, 
potser com a manera de fer-ne un petit inventari.

Algunes dades d’interès

A títol introductori comentar que Josep M. 
Marquès explicava que l’església de Sant Vicenç de 
Torrent se n’havia parlat l’any 1279 i que al 1367 va 
rebre algunes visites pastorals. Des de l’any 1401 
al 1517 consta que l’església era sufragània de la de 
Sant Feliu de Boada i a partir de l’any 1520 tornà a 
ser autòctona.

L’altar de la Mare de Déu del Roser va ser eri-
git l’any 1588, coexistint en aquell dues confraries, 
la de Sant Vicenç i la del Roser. L’any 1645 es va 
obtenir permís per canviar de lloc l’altar major i els 
altars de la Mare de Déu i de Sant Isidre. Pel que fa 
a les campanes se’n te notícia de l’any 1599 i també 
del 1694.

En base a la informació lliurada per Ramon Ri-
poll sabem que la nova església va ser construïda 
degut que l’anterior s’havia quedat petita, el que 
obligava a una part dels feligresos a escoltar la mis-
sa des de fora. El disseny va anar a càrrec de l’arqui-
tecte Agustí Soriano de Girona i l’obra fou executa-
da pel mestre d’obres Francesc Ferrer, domiciliat a 
Bordils. En la construcció de l’església hi van parti-
cipar 55 veïns voluntaris de Torrent. La col·locació 
de la primera pedra per l’edificació del temple va ser 
posada el dia 13 d’agost de l’any 1724, i l’acte el va 
presidir el reverent Emanuel Oller i Colom. 

La inauguració de l’església va tenir lloc el 
1734, deu anys després de l’inici de la construcció; 
els treballs d’acabat, però, van continuar durant 3 
anys més. En el seu moment es va considerar que les 
obres de l’església s’havien efectuat en poc temps, 
qui sap si en un principi no havien comptat amb el 
treball personal que varen aportar els torrentins per 
tal d’accelerar el procés. 

L’església de Sant Vicenç (inclosa a l’Inventari 
del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya), segueix 
el model d’edifici català barroc clarament funciona-
lista de la primera meitat del segle XVIII; un tipus 
de temple en què cal destacar el sentit unitari de 
l’espai, que es concreta en un edifici de nau única 
de forma rectangular que configura una gran sala 
central totalment lliure amb capelles laterals, la cap-
çalera a llevant i el cor a ponent.

L’any 1740 es va beneir una part del terreny que 
estava situat prop de l’antic cementiri a fi que pogu-
és servir per ampliar-lo degut que la demografia del 
poble també augmentava. Imatge de l’altar des de dalt del cor

https://ca.wikipedia.org/wiki/Inventari_del_Patrimoni_Arquitect%C3%B2nic_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Inventari_del_Patrimoni_Arquitect%C3%B2nic_de_Catalunya
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Referent a Vicenç, el sant patró de l’església de 
Torrent, en sabem que era natural d’ Osca i fill d’Eu-
tricio i d’Enola. D’adult va ser diaca del bisbe Valeri 
a Saragossa i quan va entrar a governar l’empera-
dor Dioclecià aquest declarà la persecució contra els 
cristians i donà l’ordre que fossin empresonats tan el 
bisbe Valeri com el diaca Vicenç, a partir de llavors 
la vida d’aquest últim es va convertir en un suplici 
fins que finalment va morir a València el dia 22 de 
gener de l’any 303. Deu anys desprès, l‘any 313, el 
cristianisme va ser legalitzat, moment que van ser 
recuperades i enterrades les seves despulles. 

Sant Vicenç també rebia el sobrenom de Sant 
Vicenç de la Roda, degut que a les seves imatges so-
vint se’l representava acompanyat amb una roda de 
molí i d’altres elements del seu sacrifici com les gre-
lles, la creu en forma de ‘X’ i una branca de palmera, 
element comú de tots els sants màrtirs. 

Els sants i alguns elements litúrgics

Després de l’exigida quarantena vàrem tenir 
ocasió de visitar l’església de Torrent. En el mateix 
moment d’entrar al recinte ja ens vam adonar que 
el temple feia temps que estava en dessús, de com si 
hagués perdut la seva funcionalitat i ens haguéssim 
transportat un temps més enllà del 2022. Aquesta es-
tranya sensació va provocar que féssim un bon nom-
bre de fotografies, com si haguessin de servir per re-
cordar la història. És curiós!. Cal recordar però, que 
des de 2015 es va deixar de celebrar les misses que 
des de feia anys s’oficiaven un cop al mes al poble, i 
només s’obrien les portes de l’església per funerals 
o per la missa de la festa major, que amb l’arribada 
de l’epidèmia del Covid-19 tampoc es va poder fer. 
Mentrestant, per qüestions de seguretat, les esglési-
es només estan obertes quan s’hi celebra una missa 
o d’altres cultes. Succeeix doncs que quan algú visita 
una vila és fàcil que l’església estigui tancada.

Per evitar omplir excessivament d’imatges 
aquestes pàgines les hem  agrupat en tres muntatges 
que corresponen a:  Imatges de culte, on hi podem 
veure el Sant Crist a la Creu, la Puríssima Concep-
ció i Sant Vicenç que presideix l’altar. Just al davant 
hi trobem la creu de Crist, el Sagrat cor, la mare de 
Déu del Roser i dos angelets, un d’ells assenyalant 
amb el dit índex cap amunt.

Objectes per l’administració de sagra-
ments i d’altres

Hi trobem la pica d’aigua beneïda per persig-
nar-se al entrar a l’església, la pica baptismal que 
està feta de pedra artificial i és de configuració cir-
cular i protegida per una tapa metàl·lica de forma 
octogonal i amb una creu al capdamunt que li manca 
un braç, el sagrari o lloc on es guarda el cos de Crist 
que es diu està relacionat amb el tabernacle, el Sanc-
ta Sanctorum i amb l’Arca de l’Aliança, el Sagrari, 
que està format per una caixa metàl·lica daurada i 
decorada amb anagrames religiosos, que es troba 
a sobre d’una pedra circular a l’espai d’una capella 
lateral dreta de l’església, i al darrera hi havia unes 
cortines de color vermell. 

Imatges de culte
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D’altres elements 

Observem el símbol de l’Esperit Sant que està 
situat a la part superior del altar, per sobre de Sant 
Vicenç. Està representat per un triangle encerclat 
per quelcom semblant a una boira on en el seu in-
terior hi ha escrita la paraula ‘Deus’. Tot el conjunt 
està circumdat per la representació del que serien 
els raigs del sol. Veiem també un anagrama que po-
dria representar el nom de Maria, diversos canelo-
bres sense espelmes, un d’ells està molt treballat i 
disposa  de tres elements verticals on la part distal 
forma una espiral, també hi han dues banquetes fe-
tes de fusta i de vímec amb nanses, i penjats al sostre 

observem uns suports per sostenir els llums que ens 
recorden a algun animal mitològic.

També adjuntem la imatge de la butaca presi-
dencial del clergue que celebra la missa, on al capçal 
s’hi veu la imatge d’un colom amb una fulla d’olivera 
al bec que ens pot recordar a l’Esperit Sant i també a 
l’Arca de Noé, quan el colom va trobar terra.

També veiem quadres de les quinze estacions 
del Via crucis -camí a la creu- de Jesucrist, que mos-
tren cada una de les circumstàncies que va passar 
Jesucrist des de la seva condemna fins a la seva re-
surrecció. Un d’aquests passos està situat sobre d’un 
petit altar de pedra que hi ha al costat esquerra de 
prop de l’altar. 

Elements per l’administració dels sagraments

Elements diversos

Petit altar on hi ha sobreposada 
una estació del Via crucis 

Butaca del clergue
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La  reineta meridional  (Hyla meridionalis) és 
una granota del gènere Hyla dins de la família Hylidae, 
i és un dels amfibis més petits d’Europa. 

Es distribueix per l’oest d’Itàlia, sud 
de  França, sud de  Portugal,  estat espanyol  (des 
de  Catalunya  fins a  Andalusia) i nord d’Àfrica; 
també per Menorca, Madeira i a l’arxipèlag canari, 
on va ser introduïda. A Torrent en trobarem amb 
gran número a les closes d’en Serra, tot i que n’hi ha 
arreu del municipi.

Viu uns 6 anys i arriba a la maduresa sexual als 
3  anys. Una sola posta pot ser de 300 a 400 ous. 
Els capgrossos són fàcils d’identificar, ja que són 
els únics que tenen els ulls situats als laterals. Quan 
surten de l’aigua (estat metamòrfic) mesuren uns 
2  cm i quan són adults uns 6  cm. La seva cua és 
fràgil, per tant cal manipular-los amb cura.

La podem trobar prop de basses, rius i rieres, 
amagada en plantes i canyissars on es passa bona 
part del dia quieta. Principalment nocturna, és 
un exemplar típicament arborícola i trepador que 
s’alimenta de petits insectes. Una de les plantes que 
li agraden més són els esbarzers. 

Els adults se situen a prop de les basses a la 
primavera i és la granota que canta més fort de 
tot Catalunya. El cant consisteix en una única 
nota intensa, nasal, monòtona i que es repeteix 
en intervals llargs i irregulars, i és un reclam que 
utilitzen els anurs per a comunicar-se i transmetre 
informació als seus congèneres, bàsicament per 
destacar entre els altres mascles i ser triats per les 
femelles. Com a norma general aquestes prefereixen 
els mascles amb cants més greus i potents. Això 
probablement es deu a que els mascles més grans 
(que generalment tenen les veus més greus) són 
els més forts i els més vells, indicant que han sigut 
capaços de sobreviure més temps i que per tant tenen 
millors gens per transmetre a la descendència.

La Reineta té la pell molt llisa, llevat del ventre, 
i brillant, i pot presentar tons verds, groguencs 
i marrons. S’observa una ratlla negra que va des 
dels orificis nasals, passant pels ulls, les glàndules 
del verí fins a les axil·les de les potes davanteres. 
Per sota és de to blanquinós. Té unes llargues potes 
amb ventoses a la punta dels dits que li donen la 
capacitat de grimpar amb facilitat per la vegetació, 
ja siguin fulles o branques dels arbustos que troba 
en el seu hàbitat, per la qual cosa és una granota 
arborícola. Els seus ulls són prominents i de pupil·la 
horitzontal. 

De forma poc freqüent podem trobar-ne 
exemplars de color blau. Això és degut a una 
mutació en els gens que determinen la pigmentació 
de la pell. Aquestes granotes fabriquen dos pigments 
diferents, el pigment blau i el pigment groc, que 
normalment estan presents de forma conjunta, 
donant la coloració verda a la pell. De vegades, a 
causa de la mutació esmentada, alguns exemplars 
no fabriquen el pigment groc i, per tant, mostren 
només la coloració blava.

Reineta meridional

https://ca.wikipedia.org/wiki/Granota
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hyla
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hylidae
https://ca.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ca.wikipedia.org/wiki/It%C3%A0lia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://ca.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://ca.wikipedia.org/wiki/Espanya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Andalusia
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80frica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Menorca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arxip%C3%A8lag_canari
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Fets i gent
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Llista de difusió de l’Ajuntament
de Torrent

Aquest 2022 l’ajuntament ha creat una llista de 
difusió de Whatsapp perquè els veïns i veïnes puguin 
estar al corrent d’avisos i informacions, per part del 
consistori, referents al nostre municipi; com la co-
municació de talls en el subministrament elèctric 
per part de companyies de la llum, talls o fuites d’ai-
gua, fenòmens meteorològics rellevants, incendis 
forestals o en camps agrícoles, festes i activitats del 
poble, modificacions d’altres serveis, obres, ... 

Què és una llista de difusió de Whatsapp?

Actualment gairebé tothom coneix l’aplicació 
Whatsapp. El que potser no es coneix tan és una 
de les seves funcionalitats:  la llista de difusió, una 
llista de contactes guardats als que pots difondre 
missatges. Usant una Llista de difusió pots tornar a 
difondre un missatge a la mateixa llista de contactes 
sense haver de seleccionar els contactes un per un. 

I quina diferència hi ha entre un grup i una 
llista de difusió? 

Doncs molt fàcil, la diferència està en que quan 
crees un grup i envies un missatge, tots els mem-
bres del grup reben el mateix missatge, i quan es 
contesta en el grup, tots els membres del grup lle-
geixen aquesta resposta. En canvi, quan crees una 
llista de difusió, pots enviar el mateix missatge a di-
versos contactes a la vegada, però ho reben de forma 
individual, igual que quan responguin, ho faran de 
forma independent i sense saber el que la resta de 
la llista ha contestat. Només el creador de la llista 
rebrà tots els missatges. Una bona proposta si ne-
cessites contactar amb un grup de persones però no 
cal que ells s’interrelacionin.

Qui pot demanar ésser en la llista de difusió 
de l’Ajuntament de Torrent?.

Tothom que resideixi en el poble, ja sigui durant 
tot l’any o temporalment. 

Què s’ha de fer per estar dins d’aquesta llista 
de difusió?

S’ha de contactar amb l’ajuntament per tal 
d’emplenar un document on hi ha de constar la in-
formació relativa a la persona sol·licitant, a més de 
signar-lo després d’haver llegit i estar conforme 

amb tot el referent a la llei de protecció de dades. 
Més endavant l’Ajuntament, prèvia revisió del full 
d’inscripció, es posarà en contacte amb la persona 
sol·licitant per comunicar-li si ha estat o no inclós 
dins la llista.

S’hi poden enviar missatges a la llista difusió 
o bé contestar els avisos que ens arriben?. 

Al ésser una llista de difusió merament informa-
tiva, per part del consistori, no es fa cap seguiment 
dels comentaris individuals. És un canal on només 
s’hi penja informació i no es contesta cap missat-
ge. Recordar que ja hi ha establertes unes vies de 
contacte amb el l’Ajuntament de Torrent, com per 
exemple les instàncies.

Es pot donar de baixa de la llista?. 

Si, en qualsevol moment informant-ho per escrit 
a l’ajuntament. Un cop revisada la petició es proce-
dirà a eliminar el contacte de la llista de difusió. 

Si l’Ajuntament te constància que un contacte 
no resideix al poble o que ja no hi guarda cap rela-
ció la podrà donar automàticament de baixa. Abans 
però, intentarà comunicar-li.

Avantatges

El contacte pot rebre una informació al mateix 
moment en que està succeint independentment del 
lloc on es trobi. La divulgació d’actes, incidències, 
fets, ... ja no es realitza en paper, el que suposa un 
estalvi econòmic i energètic.
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POUM
El 2013 es va iniciar un llarg i laboriós camí 

cap a la consecució d’un Pla d’Ordenació Urbanísti-
ca Municipal amb dos objectius prioritaris; primer, 
aconseguir una correcta reordenació del municipi, 
ja que calia actualitzar les Normes Subsidiàries de 
Planejament que regeixen el nostre poble des del 
22 de desembre de 1998, i en segon terme, tot i que 
molt complicat d’assolir per falta de sòl públic, tro-
bar la manera més encertada de fer realitat que hi 
hagi joves que puguin viure a Torrent per donar 
continuïtat a d’altres generacions que formin part 
del nostre territori, la seva gent i les seves costums. 
En definitiva, el POUM hauria d’estar a l’alçada de 
les necessitats reals del municipi, hi ha d’ésser l’ins-
trument que ens ajudi a dissenyar el present i futur 
del nostre poble en els propers 20 anys.

El setembre de 2015 l’equip redactor va expo-
sar, al públic que va assistir al local polivalent, les 
línies bàsiques a seguir en la seva elaboració. Acte 
seguit es va aprovar el Programa de Participació 
Ciutadana (PPC) a aplicar durant el procés de tra-
mitació del Pla d’Ordenació urbanística Municipal 
de Torrent, per tal de garantir els drets d’iniciati-
va, informació i participació, perquè totes aquelles 
persones interessades poguessin presentar sugge-
riments, al·legacions, alternatives i propostes que 
consideressin oportunes. 

En el transcurs de les setmanes posteriors els 
membres de l’equip redactor van atendre a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament totes aquelles persones que 
van sol. licitar informació o bé per qualsevol consul-
ta sobre el POUM. 

El 21 de juny de 2016 el POUM de Torrent va 
ser aprovat inicialment pel Ple de la corporació. La 
informació pública es va perllongar durant uns sis 

mesos, en què es va recollir els 
informes dels organismes i les 
al·legacions dels veïns i propie-
taris del municipi. 

L’equip de Govern, juntament amb l’equip re-
dactor, va estudiar els informes i al. legacions, per 
tal de que el resultat final fos el consens de la majo-
ria dels veïns. Per aquest motiu, es va plantejar un 
model de creixement més reduït i més ajustat a les 
necessitats reals del municipi, pel que va ésser ob-
jecte d’un nou període d’informació pública, perquè 
tothom pogués aportar les seves consideracions. 

L’Abril de 2017 es va aprovar inicialment, per 
segona vegada, el Pla d’Ordenació urbanística Mu-
nicipal (POUM) de Torrent, i es va exposar a in-
formació pública perquè totes aquelles persones in-
teressades poguessin presentar les al·legacions que 
trobessin oportunes sobre el contingut del Pla d’or-
denació urbanística Municipal i l’Estudi Ambiental 
Estratègic de Torrent. 

El 2019 el Pla d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal, en la seva segona versió, va ésser tramès a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per 
tal de donar el seu vistiplau i les correccions que 
Urbanisme i Medi Ambient estimessin que s’havien 
d’incorporar. 

El 2021 vam rebre a Torrent la visita del senyor 
Agustí Serra Monté, Director General d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme, amb qui es van tractar 
detalls que la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona havia indicat prèviament. 

El POUM de Torrent es va sotmetre dues vega-
des a informació pública i a informe dels organismes 
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amb competències, com ara l’Agència Catalana de 
l’Aigua i la Comissió Territorial d’Urbanisme a Gi-
rona, i s’ha tingut reunions amb la Direcció Gene-
ral d’Ordenació del Territori i Urbanisme, amb qui 
s’està tancant els detalls finals. 

Ha sigut un llarg viatge, amb dos aprovacions 
inicials i dos fases d’informació pública, però que ha 
valgut la pena ja que al final el document ha sigut 
el fruit de la participació de tots junts, veïns i ajun-
tament, per trobar el model de municipi que ha de 
definir el futur del nostre poble.

Tot i haver treballat conjuntament amb la Ge-
neralitat des del primer moment i havent adaptat el 
document a totes les indicacions dels seus diferents 
organismes, l’Ajuntament s’ha trobat en el darrer 
moment amb que la Comissió Territorial d’Urba-
nisme de Girona (CTUG), li ha retornat l’expedient 
argumentant que la Declaració Ambiental Estratè-
gica (document ambiental associat al POUM), havia 
caducat. Curiosament ho ha comunicat sis mesos 
després d’haver enviat el POUM a la CTUG.

Al marge de que l’Ajuntament creu que ha estat 
un cas de falta de lleialtat institucional no ha deixat 
de treballar en cap moment i ho ha fet en diverses 
actuacions.

Aquest novembre, l’Ajuntament ha presentat un 
requeriment previ (recurs administratiu) davant la 
CTUG exposant la desproporció de la seva decisió 
i la indefensió que ha creat, no tant sols a l’ajunta-
ment sinó a tot el municipi, El consistori argumenta 
que no es pot considerar caducat un procediment 
administratiu si no es declara expressament la cadu-

citat prèvia audiència a l’Ajuntament, i per tan con-
sidera que el requeriment previ ha d’ésser acceptat 
o indemnitzat.

Cal tenir en compte que a la CTUG els havia ca-
ducat els terminis perquè només es podia demanar 
més documentació una vegada, i des de març a juny 
la van demanar a l’Ajuntament en tres ocasions.

Paral·lelament l’Ajuntament de Torrent ha en-
carregat una sèrie de modificacions puntuals que 
resolguin els problemes tècnics més urgents i que 
provoquen que hi hagi situacions encallades prin-
cipalment en el nucli urbà del poble. Aquestes mo-
dificacions s’esperen aprovar inicialment abans de 
finals d’any i que entre el febrer i març  ja es puguin 
enviar de nou a la CTUG per a la seva aprovació 
definitiva.
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El 27 de setembre representats del Consell Co-
marcal del Baix Empordà i alcaldes de la comarca 
van visitar Osona. Primer ho van fer a l’edifici del 
Consell Comarcal d’Osona per assistir a una xerra-
da informativa sobre els serveis relacionats amb la 
transició energètica a la comarca que presta l’Agèn-
cia Local de l’Energia d’Osona, i més tard van fer 
una visita a la central tèrmica de Sant Pere de To-
relló. També es van reunir amb dues veïnes de Sant 
Pere de Torelló, la presidenta i vicepresidenta d’una 
comunitat energètica, per explicar-nos el seu funci-
onament.

L’ALEO 

L’Agència Local de l’Energia d’Osona va co-
mençar a recórrer les seves primeres passes a Osona 
l’any 2002 com un departament del Consell Comar-
cal d’Osona amb la missió d’oferir assessorament 
i col·laboració en la comptabilitat energètica dels 
ajuntaments de la comarca. Si bé als seus inicis va 
començar donant servei a 12 ajuntaments, ara, 20 
anys després, ja té conveni signat amb els 50 ajun-
taments d’Osona, així com també col·labora amb els 
diferents Consorcis, la Mancomunitat La Plana i 
amb centres educatius de la Generalitat.

Principalment s’ocupa de l’assessorament i la 
gestió de projectes relacionats amb el sector ener-
gètic. Treballa cercant els objectius de l’eficiència i 
l’estalvi energètics, la promoció de les energies re-

Visita a la comarca d’Osona



novables i assessora a nivell tècnic als consistoris. 
Amb aquesta tasca d’orientació, l’ALEO ha generat 
un benefici econòmic als ajuntaments de la comarca 
de més de 5.500.000€ en els últims 12 anys, grà-
cies a les optimitzacions de contractació dels sub-
ministraments (electricitat, gas...) i a les subvenci-
ons obtingudes. De la mateixa manera, gràcies a la 
col·laboració de l’ALEO, els ajuntaments d’Osona 
han obtingut una subvenció de 21.172.881,81€ per 
implementar la transició energètica als municipis 
durant els anys 2022, 2023 i 2024 provinent de la 
Diputació de Barcelona.

Una de les altres funcions de l’agència és també 
la tasca de difusió i sensibilització a través de cam-
panyes, ponències, xerrades, seccions divulgatives 
en mitjans de comunicació i participació en fires.

LA CENTRAL TÈRMICA 
DE SANT PERE DE TORELLÓ

El servei municipal de calefacció de Sant Pere 
de Torelló funciona per mitjà d’una central tèrmica 
alimentada per biomassa forestal i una xarxa de ca-
lor que alimenta tres quartes parts del nucli de Sant 
Pere, inclòs el polígon industrial. 

Amb els seus 660 abonats, aquesta infraestruc-
tura, els orígens de la qual es remunten a 1985. 
Actualment constitueix un dels pilars del Pla de 
Transició Energètica engegat per l’Ajuntament de 
Sant Pere de Torelló i evita anualment l’emissió de 
prop de 3.000 tones de CO2.

La xarxa, a través del circuit secundari arrenca 
de la central i circula fins a l’estació de bombament. 
En aquest punt, un sistema de bombes i bescanvi-
adors permet distribuir la xarxa vers els diferents 
sectors del poble. En aquests circuits l’aigua hi cir-
cula a uns 70º. A la derivació vers cada abonat s’hi 
instal·la un petit bescanviador –segons la potència 
contractada- i un comptador d’energia.

En el context català, Sant Pere té la xarxa de ca-
lor més antiga, entre les existents i l’única que abas-
ta quasi tot un municipi. La major part de les xarxes 
de calor existents a Catalunya han estat construïdes 
a partir de l’any 2000. A més, és l’única de gestió di-
rectament municipal, ja que la resta són gestionades 
per empreses privades o empreses públiques.

COMUNITATS ENERGÈTIQUES

Un dels punts forts de la transició energètica a 
Osona és la creació de comunitats energètiques ciu-
tadanes - en forma de cooperatives de consum - per 
articular projectes i impulsar la participació i em-
poderament de la ciutadania. És un model pioner i 
propi que, a setembre de 2022, deixa a Osona 14 co-
munitats energètiques constituïdes, 7 més en procés 
de creació, i està treballant en 6 municipis més. S’es-
tà impulsant també una cooperativa de segon grau. 

REDUCCIÓ D’EMISIONS DE CO2

Osona també està desenvolupant Nova Energia 
d’Osona, un projecte reconegut per European City 
Facility i aprovat pels 50 ajuntaments de la comarca 
que en menys d’una dècada pretén reduir el 42% de 
les emissions de CO2, a través d’un conjunt ampli de 
609 actuacions en tots els segments de consum ener-
gètic i en tots els sectors d’activitat pública i privada.
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Aprofitament de l’aigua

La falta de pluja aquest 2022 ha deixat les re-
serves dels nostres pantans tocades. Aquest passat 
novembre es va fer efectiva l’ampliació de l’alerta 
per sequera a la conca Ter-Llobregat  i a Darnius-
Boadella. D›aquesta manera, les restriccions d›aigua 
ja arriba a 514 poblacions, entre elles Torrent, i 
afectaran 6,7 milions de ciutadans.

Les restriccions d’aigua se centren en usos com 
ara el reg agrícola (s’ha de reduir en un 25%), l’ai-
gua per a usos ramaders (10%), industrials (5%)  i 
usos recreatius que impliquin reg (30%), com ara el 
golf i altres (5%). No afecten, però, el consum do-
mèstic.

Davant una situació com l’actual, els  experts 
han fixat com a reptes pendents, la millora de les 
xarxes  de distribució, la  recuperació d›aqüífers, 
l’impuls a les dessaladores o la  reutilització de les 
aigües grises, tant per al reg com, fins i tot, per a ús 
de boca, així com redissenyar les ciutats per adap-
tar-les a la crisi climàtica.

Xarxa de subministrament

La sequera d’enguany, una de les pitjors dels úl-
tims anys, ha provocat que molts municipis revisin 
la xarxa de subministrament per millorar-ne la ges-
tió. Les pèrdues a la xarxa són una situació habitual 
en molts municipis, fins i tot els que tenen  bones 
reserves d’aigua.

Des de 2010 fins el 2020 Torrent ha estat re-
novant gairebé tota la xarxa d’aigua, un bé bàsic, 
el què ha permès passar d’un rendiment d’aigua de 
menys del 50% al més del 90% actual, un dels més 
elevats entre les poblacions gironines. Això vol dir 
que, de cada 100 litres d’aigua que s’injecten a la 
xarxa n’arriben més de 90 a les aixetes, quan anteri-
orment n’eren uns 50. Els litres restants es perdien 
pel camí per les contínues fuites d’aigua a causa de 
l’envelliment de les canonades, un problema comú a 
molts municipis.

Al llarg d’aquests anys els treballs de millora 
de la xarxa de subministrament de Torrent van 

consistir en eliminar, en diferents fases, la vella ca-
nonada existent de fibrociment i substituir-la per 
dues de noves, una de fundició dúctil, que impulsa 
l’aigua que surt de planta fins els dipòsits d’emma-
gatzematge de Sant Llop, i l’altre de polietilè, la que 
distribueix l’aigua per els habitatges.

Cal tenir en compte també que al aprofitar la 
majoria dels litres que surten de l’estació de tracta-
ment d’aigua potable (ETAP) suposa també un im-
portant estalvi econòmic pel fet d’utilitzar la major 
part d’aigua que surt de planta. 

https://www.ccma.cat/324/les-reserves-dels-pantans-orientals-sestabilitzen-pero-cauen-en-picat-les-de-lebre/noticia/3180682/
https://www.ccma.cat/324/les-reserves-dels-pantans-orientals-sestabilitzen-pero-cauen-en-picat-les-de-lebre/noticia/3180682/
https://www.ccma.cat/324/les-restriccions-daigua-per-la-sequera-sampliaran-a-barcelona-i-larea-metropolitana/noticia/3197235/
https://www.ccma.cat/324/les-restriccions-daigua-per-la-sequera-sampliaran-a-barcelona-i-larea-metropolitana/noticia/3197235/
https://www.ccma.cat/324/la-llista-de-reptes-pendents-per-gestionar-laigua-i-fer-front-a-la-sequera/noticia/3180657/
https://www.ccma.cat/324/la-llista-de-reptes-pendents-per-gestionar-laigua-i-fer-front-a-la-sequera/noticia/3180657/


Butlletí informatiu i cultural

 37

La reutilització de l’aigua, l’alternativa 
per a un futur amb menys recursos hídrics

A Catalunya, la majoria de l’aigua neta que surt 
de les depuradores s’aboca majoritàriament al mar o 
als rius i només un 8,6% de l’aigua depurada es va 
reutilitzar, sobretot, a reomplir rius i aqüífers. Amb 
una previsió de davallada dels recursos hidrològics a 
causa de la crisi climàtica, regenerar l›aigua passarà 
a ser una necessitat bàsica.

Els deures pendents en la reutilització de l›aigua 
passen, sobretot, per  les estacions depuradores. 
L’aigua és un bé escàs, però aplicant un tracta-
ment avançat a l’aigua ja depurada es pot pràctica-
ment allargar infinitament la vida d’aquest recurs.

Actualment ja existeixen ordenances que obli-
guen a molts habitatges de nova construcció, so-
bretot edificis de grans ciutats, a tenir un  sistema 
d’aprofitament d’aigües grises. Per exemple, tota 
l’aigua de la dutxa que es recull es tracta en una de-
puradora instal·lada al mateix edifici i, un cop neta, 
es bombeja cap amunt per omplir les cisternes dels 
vàters de les cases, el que permet un estalvi molt 
important de litres d’aigua cada dia. Només el vàter 
suposa el 20% del consum d›aigua d›una casa.

A autonomies com Múrcia, on l’aigua és un bé 
molt escàs, pràcticament tota l’aigua depurada que 
es reutilitza  es destina al reg agrícola, i també es 
rega amb aigua dessalinitzada, per deixar tota l’ai-
gua natural per a l’ús de boca.

A Catalunya, en canvi, gairebé el 70% es fa ser-
vir per a usos ambientals, com ara recarregar els 
aqüífers o millorar els cabals dels rius. Poc més del 
10% es destina a reg agrícola, un dels sectors que 
més aigua consumeix.

Els usos industrials o recreatius -- per exemple, 
regar camps de golf--  suposen aproximadament el 
10%. L’aigua regenerada que es fa servir per netejar 
carrers o regar parcs i jardins no arriba a l’1%.

L’últim pas de la reutilització seria que arribés 
també a l’aigua que bevem. Els experts asseguren 
que la tecnologia ja permet aquesta opció amb ga-
ranties, però encara hi ha dos obstacles: modificar la 
legislació, que ara mateix prohibeix explícitament 
reutilitzar aigua per al consum humà i, segon, con-
vèncer la població que l›aigua regenerada és segura 
també per beure›n.

L’estalvi de l’aprofitament d’aigües grises enca-
ra no es nota a la butxaca, però no costa més diners 
que no tenir-lo. L’estalvi el nota, sobretot, el medi 
ambient.
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Compromís amb la lluita 
davant el canvi climàtic 
i la transició energètica

Actualment el canvi climàtic i la transició ener-
gètica són els reptes més importants i prioritaris 
que tenim, no només els governs i les institucions si 
no que tots nosaltres. L’Ajuntament de Torrent ja 
fa temps es va comprometre amb l’estalvi energètic 
i el medi ambient.

L’aprovació el 2017, amb la col·laboració de la 
Diputació de Girona, del Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible ja va permetre durant uns anys dur a 
terme un seguit d’actuacions destinades a reduir el 
consum energètic i les emissions de CO2 mitjançant 
el canvi de lluminàries de l’enllumenat públic.

El 2021 l’Ajuntament de Torrent va signar el 
Pacte d’Alcaldes per a l’energia i el clima, en el que 
es va adoptar el compromís de reduir les emissions 
de CO

2 (d’altres gasos d’efecte hivernacle) en el seu 
territori com a mínim un 40% al 2030 mitjançant la 
millora de l’eficiència energètica i un major ús de les 
energies renovables, que alhora permetrà augmen-
tar la seva resiliència amb els impactes dels canvi 
climàtic.

En aquest marc la Diputació de Girona va inici-
ar, juntament amb els municipis, la redacció del Pla 
d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), 
que ben aviat estarà disponible en la seva totalitat i 
ens permetrà desenvolupar un seguit d’actuacions 
per corregir les situacions en les que es pugui millo-
rar l’acció municipal envers el medi ambient.

D’altra banda s’ha presentat al Programa 
DUS5000 dels Fons Next Generation, un projecte 
integral per completar tot un seguit d’inversions 
compromeses amb la lluita contra el canvi climàtic i 
la transició energètica, com per exemple:

• En els edificis municipals (ajuntament, consul-
tori - polivalent) per millorar la seva eficiència 
energètica com ara l’aïllament en cobertes, fa-
çanes, finestres i la substitució d’elements d’il-
luminació per làmpades LED de major rendi-
ment i menor consum.

• En l’enllumenat públic substituint les llumi-
nàries actuals per altres amb làmpades LED, 
renovació de les línies elèctriques municipals on 
estiguin malmeses i obsoletes, millores i substi-
tució dels quadres elèctrics, etc.

Algunes d’aquestes actuacions ja han començat 
o ho faran aviat i d’altres resten a l’espera de l’ad-
judicació de la corresponent subvenció. Pel que fa 
a l’enllumenat públic també s’ha realitzat una au-
ditoria del seu estat actual a fi de poder constatar 
quines són les seves deficiències i poder actuar amb 
la millor eficiència. 

Però al marge del projecte presentat als Next 
Generation l’Ajuntament de Torrent està impulsant 
altres actuacions que beneficiïn a la resta dels veïns 
més directament, com per exemple la creació d’una 
comunitat energètica local, una fórmula que permet 
que la energia verda generada per una superfície 
amb plaques fotovoltaiques serveixi, a més d’abas-
tir energèticament els edificis municipals, perquè es 
pugui compartir amb els veïns de l’entorn a fi que el 
consum d’energia procedent de la xarxa de les com-
panyies elèctriques es redueixi per tal d’abaratir-ne 
el consum. De moment la Diputació de Girona està 
fent els estudis previs per determinar quina pot ser 
la millor ubicació d’aquesta instal·lació, camp solar, 
per obtenir el millor rendiment.
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L’Estatut dels municipis rurals

D’acord amb les darreres dades oficials de po-
blació, del total de 947 municipis de Catalunya, 
més del 62,6% tenen una població que no supera els 
2.000 habitants i, dins aquest percentatge, un 35% 
no supera el llindar de població de 500 habitants.

Dos de cada tres municipis catalans tenen 
menys de 100 hab/km2, més de la meitat dels quals 
no arriben als 20 hab/km2. Així mateix, hi ha 336 
municipis de menys de 500 habitants, que ocupen 
una superfície del 35% del país, però que represen-
ten l’1% de la població.

Unes de les grans lloses que han de patir avui 
els ajuntaments petits –la gran majoria al país–, que 
acaba repercutint negativament en la seva gestió 
i capacitat d’impulsar accions en bé del poble, són 
normatives que tenen poc sentit en l’àmbit rural i 
l’excés de burocràcia que sovint suporten per com-
pletar qualsevol tràmit, la mateixa que una ciutat 
amb tots els recursos. No és el mateix Barcelona que 
Torrent. Quan es fan lleis no es pot legislar igual 
per a tothom, no es necessiten legislacions unifor-
mes. S’ha de tractar diferent el que és diferent.

Actualment s’està generant una “bola burocràti-
ca” que fa que els administratius d’ajuntaments pe-
tits dediquin el 80% del seu horari a atendre deman-
des que arriben d’altres administracions, com la Ge-
neralitat, la Diputació o el Consell Comarcal, amb 
la qual cosa no els queda gairebé temps per dedicar 
al ciutadà. Se’n parla poc però potser és el principal 
problema. Aquest mateix excés de requisits fa tam-
bé que sovint els sigui impossible concórrer a ajuts 
a què podrien optar, i que per tant s’acaben perdent. 

L’Estatut del Municipi Rural ha de ser l’eina 
que protegeixi als petits municipis, una eina que es 
concep com una norma transversal superior que ve 
a reformar l’actual estructura administrativa. És 
un element ambiciós però l’única eina per intentar 
equilibrar el país. L’Estatut ha d’ésser un nou marc 
normatiu que reguli un estatut específic per als mu-
nicipis rurals, per adequar-lo a les seves peculiari-
tats i donar resposta a les demandes i necessitats 
dels seus habitants. De reptes, n’hi ha molts. En 
l’àmbit educatiu, cultural, ambiental, empresarial… 

Amb la nova llei sobre l’Estatut dels municipis 
rurals, el Govern vol superar les problemàtiques 

associades amb els municipis rurals. La població 
del medi rural ha de tenir garantit l’accés en condi-
cions d’igualtat a béns i serveis si es vol fer front al 
desafiament demogràfic i reduir la bretxa existent 
entre els nuclis urbans i rurals en l’accés als meca-
nismes de desenvolupament i qualitat de vida.

L’Agenda Rural de Catalunya identifica les ne-
cessitats i reptes del territori rural per garantir-ne 
les condicions de vida i de desenvolupament i ha 
d’esdevenir un element clau per planificar les po-
lítiques d’equilibri i cohesió territorial del país. 
Segueix el marc de referència de la iniciativa del 
Parlament Europeu per elaborar una Agenda Rural 
Europea que fomenti el desenvolupament socioeco-
nòmic, el creixement i la diversificació econòmica, 
el benestar social, la protecció de la natura i la coo-
peració i interconnexió amb les àrees urbanes.

El procés d’elaboració de l’estatut dels muni-
cipis rurals ja està en marxa a través del grup de 
redacció amb juristes de diferent procedència co-
ordinats per la UB (Fundació Bosch Gimpera) i 
el grup de treball per a l’Estatut amb les entitats 
municipalistes (Micropobles, ACM, FCM), Eines 
de Repoblament i diversos departaments de la Ge-
neralitat. S’aprofitarà també l’experiència i el co-
neixement acumulat del procés de l’Agenda Rural 
del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural. El document és previst que s’aprovi 
la primavera de l’any que ve.
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Associació de micropobles 
de Catalunya

A l’abril passat es va aprovar per unanimitat al 
Ple l’adhesió de L’Ajuntament de Torrent a l’As-
sociació de Micropobles de Catalunya (MdC) com 
a membre de la mateixa, i passar a formar-ne part 
com a soci de ple dret.

L’Associació de Micropobles de Catalunya és 
una entitat sense afany de lucre que es va crear el 
2008, i reuneix municipis de Catalunya de menys de 
500 habitants. Al nostre país els micropobles cobrei-
xen un 35% del territori tot i representar només un 
1,2% de la població (unes 80.000 persones). El 2018 
hi havia 337 municipis amb menys de cinc-cents ha-
bitants. 

L’associació insisteix en el paper dels petits po-
bles en la gestió del territori: boscs, medi ambient, 
patrimoni, transició energètica… una tasca que no 
es pot finançar amb els pocs recursos i els pocs ha-
bitants que tenen. Segons MdC, moltes lleis d’ur-
banisme i d’organització del territori es conceben 
d’una perspectiva urbana si no metropolitana, tot 
obviant les particularitats del món rural. 

Pretén també fer entendre als governs, legisla-
dors, grans companyies de serveis i altres instàn-
cies diverses que  el principi de subsidiarietat on 
més adequadament s’ha d’aplicar és precisament en 
els micropobles. I s’ha d’aplicar amb rigor perquè 
la gent que hi viu pugui tenir garantida la igualtat 
d’oportunitats. Una acció doncs, que ha de servir per 
a millorar la capacitat de gestió dels ajuntaments i 
per a millorar la qualitat de vida dels seus habitants.

L’entitat  no té com a propòsit prestar serveis 
directes o complementaris  als que ja propicien al-
tres entitats municipalistes o les administracions 
supralocals, pretén en canvi comunicar i posar en 
evidència totes aquelles dificultats que comporta el 
fet d’haver de gestionar un ajuntament amb tots els 
deures però amb mitjans escassos.

L’associació estimula els poders per prendre ini-
ciatives per ajudar els micropobles a crear habitatge 
de lloguer, atreure nous veïns permanents, desenvo-
lupar activitats econòmiques i sensibilitzar els po-

ders públics. Reclama un estatut propi per garantir 
el futur i crear un equilibri territorial. 

El món rural reivindica formar part de les deci-
sions sobre desenvolupament territorial, socioeco-
nòmic i ambiental, com a peça fonamental que és per 
al desenvolupament sostenible del planeta.

L’ideari fundacional de MdC es concreta en les 
següents línies: el municipalisme, la igualtat entre 
persones i l’equilibri territorial.

El municipalisme perquè és el nivell fonamental 
d’organització política i social en un marc democràtic.

La igualtat entre les persones, perquè el respec-
te dels drets i deures de tothom i l’acció compensa-
tòria de dèficits i carències han de tenir una clara 
expressió arreu, però especialment en aquelles so-
cietats com són els ‘micropobles’ en els que per la 
seva naturalesa geogràfica i social l’assoliment de la 
igualtat d’oportunitats és especialment necessària, 
tant pel que fa a la ciutadania com a la gestió dels 
ajuntaments.

L’equilibri territorial perquè entén que les polí-
tiques públiques han de garantir el desenvolupament 
del territori d’acord amb les seves característiques, 
generar la seva energia i promoure els productes, la 
cultura, el patrimoni de forma que el repoblament 
de l’àmbit rural sigui una realitat.
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Eines de repoblament rural

L’últim gran moviment que s’ha creat per lluitar 
contra el despoblament és Eines de Repoblament 
Rural, una plataforma de pressió mitjançant la qual 
es vol aconseguir delimitar un Estatut dels Muni-
cipis Rurals treballant colze a colze amb el govern 
català. ERR va néixer el juny de 2021 i està format 
exclusivament per alcaldesses i alcaldes, entre ells 
el de Torrent. Actualment en formen part 524 de 
nuclis rurals de Catalunya de menys de 2.000 habi-
tants, assolint gairebé el 90% dels nuclis rurals de 
Catalunya.

En  Jaume Gilabert, alcalde de Montgai (Llei-
da) i coordinador de la plataforma esmenta dos dels 
objectius clars amb els quals fila la plataforma. Un 
d’ells rau a aplicar l’Estatut dels Municipis Rurals - 
redactat per la mateixa - el qual pugui funcionar com 
una llei per emparar els municipis rurals de les lleis 
que es declaren sense tenir-los en compte, ja sigui 
des d’Europa, l’Estat o la Generalitat i així facilitar 
als ajuntaments rurals i el ciutadà mateix una admi-
nistració tècnica més factible i adaptada a les seves 
capacitats. D’altra banda, el grup també pretén cen-
trar al debat polític català la realitat d’aquests petits 
nuclis rurals de menys de 2.000 habitants que con-
viuen amb la ruralitat i el despoblament.

Gilabert  assenyala algunes de les causes que 
fomenten el despoblament en  aquestes zones com 
la rigidesa en la llei urbanística actual o la falta de 
llocs de treball en les zones rurals: “Des del Parla-
ment de Catalunya no es té en compte als municipis rurals 
a l’hora de decretar una llei, sinó que prioritzen i gene-
ralitzen la legislatura de les grans ciutats”, esmenta el 
responsable. Tanmateix, parla sobre els avantatges 
i els atractius  que té viure en aquestes petites lo-
calitzacions, com la connectivitat amb la natura, la 
proximitat amb la gent, la qualitat de vida, la convi-
vència i la tranquil·litat, entre altres.

Així,  Eines de Repoblament Rural  no para de 
pedalar per aconseguir pal·liar els efectes del despo-
blament rural i enfortir la legislatura dels municipis 
de menys de 2.000 habitants, que son els que patei-
xen més la ruralitat.

La plataforma considera que és important l’exis-
tència d’un grup de pressió que aproximi la proble-
màtica del despoblament rural a la Generalitat de 
Catalunya i al Parlament català, avançant amb un 

objectiu fix, el de posar en el centre del debat polític 
la ruralitat per tal de promoure l’equilibri i l’equitat 
territorial, la igualtat d’oportunitats i frenar el des-
poblament dels municipis rurals, que en l’actualitat 
representen el 63% dels municipis de Catalunya.

Aquest grup té com a principal finalitat trobar 
eines per a solucionar les principals problemàtiques 
que pateixen els municipis rurals; especialment to-
tes aquelles que afecten directament el desenvolu-
pament, el funcionament i la continuïtat de la vida 
en el món rural, així com del seu estat de benestar.

Entre finals de 2021 i principis de 2022 el grup 
ha canalitzat les seves principals demandes al go-
vern de la Generalitat de Catalunya amb la petició 
de creació i aprovació de l’Estatut del Municipi Ru-
ral; i que actualment es troba ja en procés d’elabo-
ració per part del Departament de Presidència. Una 
llei, que ha de ser el paraigua per la protecció legal 
dels municipis rurals davant qualsevol canvi legis-
latiu que pugui afectar negativament aquests muni-
cipis, a més de promoure la modificació, derogació i 
aprovació de lleis que reverteixin la situació de de-
sequilibri i desigualtat territorial actual.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Departament_de_la_Presid%C3%A8ncia_de_la_Generalitat_de_Catalunya
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FEBRER
- S’Aprova inicialment el Pressupost General Únic 
d’aquesta Entitat per a l’exercici de 2022, juntament 
amb les seves bases d’execució i els annexes corres-
ponents, la plantilla de personal i la relació de llocs 
de treball.

- Declarar la senyora R. M. Z. C. responsable d’una 
infracció molt greu de l’ordenança de policia, bon 
govern i via pública del municipi de Torrent, a l’ha-
ver embrutat amb oli que perdia el motor del vehi-
cle de la seva propietat 150 metres lineals de pavi-
ment del carrer Tomàs Coll d’aquest municipi. Se 
l’imposa una sanció de 1.500,01 €. i se li reclama el 
pagament de  1.161,60 €, import corresponent als 
treballs de neteja i reparació de la via pública a causa 
de l’oli vessat del motor del seu vehicle al llarg de 
150 m.l. del carrer Tomàs Coll. Destacar que no va 
donar l’avís al 112 ni a l’Ajuntament de Torrent del 
vessament d’oli a la via pública.

- S’aprova provisionalment el Pla d’ordenació urba-
nística municipal de Torrent, amb l’Estudi Ambiental 
Estratègic (EAE)  que en forma part,  amb les incor-
poracions que són el resultat de les prescripcions dels 
informes emesos per les administracions i organismes, 
de les al·legacions estimades, totalment o parcialment, 
i que han estat recollides i que no suposen modifica-
cions substancials, així com de les determinacions de 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, de 17 de desembre de 2019 i de la resolució 
de l’Oficina Tècnica d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Girona de data 10 de desembre de 2019.

- S’aprova definitivament el projecte de les obres de 
“Urbanització de la Plaça de l’Ajuntament i cober-
tura de la Riera”, redactat per l’enginyer de camins, 
canals i ports Xavier Frigola Mercader. 

ABRIL
- S’aprova l’adhesió de L’Ajuntament de MUNICI-
PI l’entitat anomenada “Associació de Micropobles 
de Catalunya” (MdC) com a membre de la mateixa, 
i passar a formar-ne part com a soci de ple dret a 
partir de la notificació d’aquest acord.

- S’aprova definitivament la modificació de l’orde-
nança fiscal núm. 9 reguladora de l’impost sobre 
l’increment dels terrenys de naturalesa urbana.

JUNY
- S’aprova les certificacions 1a (A,B,C i D), de les 
obres de Urbanització de la Plaça de l’Ajuntament 
i cobertura de la riera, emeses per la direcció tècni-
ca de les obres, a favor del contractista adjudicatari 
Massachs Obres i Paisatge SLU, pels imports indi-
cats respectivament i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries indicades. 

- S’aprova la  liquidació del  Pressupost General Únic 
d’aquest ens local corresponent a l’exercici de 2021.

- Es proposa com a festes locals per a l’any 2023 al 
municipi de Torrent:

•  Divendres 1 de setembre de 2023. 
•  Dimecres 13 de desembre de 2023. 

- Manifestar el suport a 
la tasca que realitzen els 
jutges i jutjats de pau de 
forma eficient i eficaç a fa-
vor de la proximitat de la 
justícia al territori i a les 
persones en la resolució dels conflictes.

JULIOL
- La Sra. Maria Josep Porta de Lafuente, Directora 
dels Serveis Territorials de la Presidència a Girona, 
juntament amb l’Alcade visiten diferents indrets del 
poble per conèixer de primera mà els projectes de-
senvolupats. S’informa de l’estat de les subvencions 
corresponents al món local concedides a Torrent.

Informació general d’acords del ple, 
comunicacions, propostes i reunions
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AGOST
- Canviar la denominació actual de la plaça de da-
vant de l’edifici del consistori per la de PLAÇA DE 
L’AJUNTAMENT.

- Es deleguen en l’Alcalde-President de la corpora-
ció municipal les competències i facultats necessàries 
per tal d’aprovar la documentació necessària per ac-
cedir a les successives convocatòries de subvencions 
dels Fons Next Generation de la Unió Europea, i en 
concret al Programa DUS 5000, aprovat per Reial 
Decret 692/2021, de 3 d’agost, pel qual es regula la 
concessió directa d’ajudes per a inversions a projectes 
singulars locals d’energia neta a municipis de repte 
demogràfic (PROGRAMA DUS 5000), en el marc 
del Programa de Regeneració i Repte Demogràfic 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
així com per sol·licitar els ajuts corresponents.

OCTUBRE
- S’aprova la certificació primera de les obres del 
Projecte tècnic de Telecomunicacions de les instal-
lacions de la xarxa FTTH GPON a Torrent, per un 
import de 49.131,86 €, lliurada per la direcció tècnica 
de les obres a favor del contractista Mantenimiento 
y Operación de Infraestructuras, SL amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2022.01.459.62300.

- Es dona la conformitat als treballs d’arranjament 
dels trams de la C-66 pels que es va demanar per 
acord del Ple de l’Ajuntament de 1 de juny de 2022.

- Es sol·licita al Servei Territorial de Carreteres a Gi-
rona del Departament de Vicepresidència i de Políti-
ques Digitals i Territori, la cessió dels següents trams:

o Tram 1: Tram antic de carretera, entre els 
PK 2+425 i 2+659 de la C-66 al marge dret

o Tram 2: Tram antic de carretera, entre els 
PK 2+659 i 2+757 de la C-66 al marge es-
querre

o Tram 3: Tram antic de carretera, entre els 
PK 2+757 i 3+082 de la C-66 al marge dret

o Tram 4: Tram antic de carretera, entre els 
PK 3+082 i 3+432 de la C-66 al marge es-
querre

- Es dona compte al Ple de l’Informe de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya dels comptes generals de 
2020.

- S’aprova el Compte General de l’Ajuntament de 
Torrent corresponent a l’exercici de 2021.

NOVEMBRE
- S’aprova la certificació 6a (A,B,C i D), de les obres 
de Urbanització de la Plaça de l’Ajuntament i cober-
tura de la riera, emesa per la direcció tècnica de les 
obres, a favor del contractista adjudicatari Massachs 
Obres i Paisatge SLU, pels imports indicats respecti-
vament i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
indicades. 

- Donar suport a les associacions destinades a l’acom-
panyament durant el dol perinatal i neonatal, i s’insta 
al Govern de la Generalitat de Catalunya a incremen-
tar els recursos destinats a desenvolupar l’Estratègia 
nacional de drets sexuals i reproductius. 

- S’acorda la imposició de la taxa per utilització pri-
vativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a fa-
vor d’empreses explotadores de serveis de subminis-
traments que resultin d’interès general o afectin a la 
generalitat o a una part important del veïnat.

- S’aprova provisionalment la modificació de l’orde-
nança fiscal núm. 9 reguladora de l’impost sobre l’in-
crement dels terrenys de naturalesa urbana, d’acord 
amb la proposta reproduïda.

- Delegar en el Consell Comarcal del Baix Empordà el 
servei de recollida de residus fracció resta municipal.

- S’aprova inicialment el Pressupost General Únic 
d’aquesta Entitat per a l’exercici de 2023, juntament 
amb les seves bases d’execució i els annexes corres-
ponents, la plantilla de personal i la relació de llocs 
de treball.

- S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Torrent al 
Pla de serveis d’assistència i cooperació als municipis 
de la comarca del Baix Empordà. 

- S’aprova les bases reguladores per a la concessió 
d’ajuts als veïns de Torrent, destinats a cobrir la dife-
rència entre la prestació reconeguda pels anys ante-
rior i l’import que estan percebent durant l’any 2021.
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Obres, manteniment i d’altres millores
PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, PUOSC 2020-2024

El 2021 es va realitzar l’obra de millora del drenatge del camí del Pla, inclosa dins el PUOSC. Aquest any 
s’ha executat la resta d’obres incloses dins el PUOSC 2020-2024.

En el Ple d’agost es va canviar la denominació actual del davant de l’edifici del consistori, que formava 
part de la plaça Major, per la de plaça de l’Ajuntament, que amb la cobertura del tram de riera del davant n’ha 
resultat una plaça molt àmplia i sense barreres arquitectòniques. En aquest nou espai no es permet l’accés als 
vehicles motoritzats, tot i que s’hi pot accedir retirant unes pilones mòbils.

Les obres que s’han portat a terme en aquest punt representen una gran millora, tant estètica com de 
mobilitat, a més s’ha eliminat la zona de terra que donava accés al parc infantil i a la sala de Plens. S’ha retirat 
l’antiga marquesina del parc infantil i s’ha redistribuït els diferents elements de joc per tal que l’espai quedi 
més obert i alhora permeti, des de la carretera de Sant Feliu de Boada, tenir una millor visió de la façana de 
pedra del castell de Torrent, del S. XIV.

Tot el mur que envolta l’ajuntament s’ha refet de pedra, igualment que la base de la font del parc. S’ha 
traslladat de façana els aires condicionats i se’ls ha cobert amb un tancat de fusta per reduir-ne l’impacte 
visual. 

S’ha desplaçat la zona de les bústies de correus i l’àrea de contenidors de rebuig de la plaça Major a la 
plaça 1 d’Octubre, en què s’hi pot accedir amb el vehicle motoritzat sense haver de realitzar cap maniobra que 
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impliqui perill. També s’ha creat una segona àrea 
de contenidors de reciclatge en la urbanització de 
Els Trullars. Amb aquestes nova àrees, que l’ajun-
tament preveu que l’1 de novembre de 2023 siguin 
totalment funcionals i d’accés exclusiu als residents 
del municipi, es vol incentivar la separació correcta 
alhora d’abocar els diferents tipus de residus. 

L’Ajuntament ha aprofitat aquest canvi d’ubica-
ció per retirar les bústies antigues, algunes d’elles 
molt deteriorades per l’abandonament dels seus pro-

pietaris. Les bústies son ara de titularitat municipal. 

Davant del Museu de la Confitura s’ha adequat 
una zona d’estacionament per a bicicletes, on poden 
anar fixades amb cadenat per evitar-ne el robatori. 
S’ha col·locat dues llumeneres més en dues façanes 
de l’edifici consistorial, i també s’ha aprofitat per 
fer noves canalitzacions i millorar les existents per 
passar-hi més cablejat de fibra òptica, redistribuir 
l’enllumenat públic i les connexions existents de la 
companyia de la llum.

COBRIMENT DEL TRAM DE LA RIERA DEL DAVANT DE L’AJUNTAMENT
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URBANITzACIó DE LA PLAçA DE L’AJUNTAMENT
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PARC INFANTIL

ESTACIONAMENT PER A BICICLETES
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BÚSTIES

CARREGADOR PER A VEhICLES ELèCTRICS

ÀREES DE CONTENIDORS DE RECICLATGE
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ALTRES MILLORES
Rehabilitació del mur de la plaça Major

Amb les obres de millora del voltant de la nova plaça de l’ajuntament l’equip de govern va considerar 
rehabilitar el mur existent que separa els dos nivells de la plaça Major, per tal que quedés integrat amb el nou 
mur de pedra que envolta l’edifici consistorial.

Càmeres de videovigilància
A finals d’aquest any s’ha instal·lat la primera càmera de videovigilància a una de les faroles de la rotonda 

ubicada a la C66 i que enfoca als vehicles que entren i surten per la GI-652. El control d’aquesta càmera és 
responsabilitat del cos dels Mossos d’Esquadra, i va connectada directament a la seva central. A principis del 
2023 es col·locaran la resta de càmeres per la perifèria del nostra municipi.
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Enjardinament a l’entrada del poble per la rotonda GI-652
A tocar de la rotonda de l’entrada del nucli hi ha una zona de terra que quan plou deixa fet un fangar el 

voltant del giratori. A finals d’aquest 2022 ja s’hi ha dipositat una part de la terra que hi ha d’anar. El que es 
farà a principis del proper any serà adequar aquest espai enjardinant-lo per tal que les plantes fixin la terra a 
més de donar-hi color.

Il·luminació del 
campanar 
de l’església

Aquest any s’ha col·locat 
un focus dins el campanar 
per tal de il·lumina’l. La llum 
que dóna és de de color dau-
rat per mantenir una sem-
blança amb les bombetes de 
sodi que hi ha en la façana 
del castell de Torrent i en la 
porta medieval.

Manteniment de pistes de bitlles catalanes
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Endesa, a instàncies de l’Ajuntament de Torrent, 
ha protegit el cablejat d’una torre elèctrica instal-
lada en un camp a tocar de la urbanització del Mas 
Rostoll per evitar l’electrocució d’ocells. L’objectiu 
d’aquesta actuació és evitar que els ocells, sobretot 
d’espècies protegides i amenaçades, hi puguin xocar 
o electrocutar-se i, a la vegada, millorar la qualitat i 
la continuïtat del servei als clients.

En aquesta torre l’any passat hi va quedar elec-
trocutats una parella de xoriguers en època de cria 
i l’ajuntament va dirigir un escrit a la companyia 
perquè hi col·loquessin proteccions. Aquest any un 
altre xoriguer hi va morir i l’ajuntament novament 
va tornar a enviar un escrit reclamant una mesura 
d’urgència perquè cap més ocell s’electrocutés per 
el contacte amb el cable aeri de corrent. Finalment 
aquest estiu Endesa hi ha col·locat unes proteccions.

Aquests dispositius aïllants redueixen el risc 
elèctric en el moment en què un ocell que reposa en 
una torre aixeca el vol, ja que a l’estendre les ales 
pot haver-hi contacte amb un cable i produir-se una 
electrocució. Així mateix, en alguns casos, s’instal-
len uns elements anomenats salva ocells que con-
sisteixen en unes balises en forma d’ocell que eviten 
que aquests s’hi apropin, així com elements anticol-
lisió, en el cas de les línies d’alta tensió. També s’han 
doblat la distància entre el cap del recolzament i les 
parts en tensió per evitar que els ocells hi toquin 
quan s’enlairen.

A Catalunya, transcorren un total de 98.127 
quilòmetres de línies elèctriques d’Endesa, més de 
la meitat aèries (52.681 quilòmetres) i, per tant, sub-
jectes d’alguna manera a interaccions amb l’entorn 
i amb l’avifauna.

Protecció del cablejat elèctric



El Llentiscle de Torrent
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Panells informatius
L’Ajuntament de Torrent està ultimant tres 

grans panells informatius per el 2023, i els po-
drem trobar en 4 idiomes; Català, castellà, anglès 
i francès.

El més gros ens mostrarà els llocs més emble-
màtics i d’interès del nostre municipi, i substitui-
rà  a l’actual, ubicat a l’entrada de la plaça Major. 
Un segon panell el trobarem a peu de l’edifici de 
l’antiga estació de tren, i ens explicarà la història i 
evolució del Tren Petit i la seva relació amb l’esta-
ció de Torrent. El tercer farà referència al llentis-
cle declarat arbre monumental l’any 1991, que es 
troba a peu de la carretera vella, dins dels revolts 
de Torrent, i que dona nom a la revista del poble. 
Aquest panell també substituirà al cartell de peu 
que hi ha al davant del llentiscle.

Dels dos últims panells el redactat ja està fi-
nalitzat i la seva composició pràcticament està en-
llestida, per tan en podem mostrar el seu contin-
gut, mentre que el referent als llocs d’interès està 
en procés de finalitzar els textos i la composició, i 
per tan la imatge que us presentem només és una 
proposta provisional.
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Tramvia del Baix Empordà 
1887-1956 Palamós-Flaçà-Girona-Banyoles

EL TREN PETIT - 
ESTACIó DE TORRENT

Inici

L’origen d’aquest ferrocarril es remunta a mit-
jan segle xix, quan la indústria surera al Baix Em-
pordà  estava en el seu punt àlgid. Fou per aquest 
motiu que van sorgir diverses propostes per tal de 
comunicar les poblacions del territori amb Giro-
na, la capital de província, ja que l’únic sistema de 
transport què es disposava aleshores eren les tarta-
nes (petits carros o carruatges de tracció animal).

Projectes

Dels diversos projectes que es van dissenyar fou 
el del senyor August Pagès i Ortiz el que va ésser 
aprovat pel Govern Civil de Girona el 1884, any en 
què també es constituí la societat TRANVÍA DEL 
BAJO AMPURDÁN, i consistia en connectar Pala-
mós amb Flaçà, per tal d’enllaçar amb el ferrocarril 
que comunicava Barcelona i França, conegut com a 

Tren Gros. Un any més tard el govern els va ator-
gar la concessió. 

El diumenge 7 de novembre de 1886 arriben a 
Flaçà les tres primeres locomotores del Tramvia del 
Baix Empordà. Han estat fabricades a Gant, Bèlgica, 
als tallers dels germans Carels. Es tracta del model 
030WT, d’un pes de 18 tones cadascuna d’elles. La 
locomotora número 1 es diu “Torrent”.

Viatges

El 23 de març de 1887 el tramvia va fer el seu 
primer viatge oficial inaugurant la línia de  Pala-
mós a Flaçà, amb vuit trens diaris de mercaderies i 
passatgers, poc més d’una quinzena de persones per 
trajecte, i amb un recorregut de 34 quilòmetres que 
realitzava entre dues i tres hores, si tot anava bé. 
Es va establir un primer recorregut pels següents 
municipis; Palamós, Sant Joan de Palamós, Vall-llo-
brega, Mont-ras, Palafrugell, Llofriu, Torrent, Sant 
Climent de Peralta, Vulpellac, la Bisbal, Corçà, la 
Pera-Púbol-Rupià i Flaçà.

TRAMVIA DEL BAIX EMPORDÀ  
TRANVÍA DEL BAIX EMPORDÀ / TRANVÍA DEL BAIX EMPORDÀ / TRANVÍA DEL BAIX EMPORDÀ1887-1956 Palamós - Flaçà - Girona - Banyoles

L’origen d'aquest ferrocarril es remunta a mitjan segle XIX, quan la indústria surera al Baix Empordà estava en el seu punt 
àlgid. Fou per aquest mo�u que van sorgir diverses propostes per tal de comunicar les poblacions amb Girona, la capital de 
província, ja que l'únic sistema de transport què es disposava aleshores eren les tartanes (pe�ts carros o carruatges de 
tracció animal).
L’origen d'aquest ferrocarril es remunta a 
mitjan segle XIX, quan la indústria surera al 
Baix Empordà estava en el seu punt àlgid. Fou 
per aquest mo�u que van sorgir diverses 
propostes per tal de comunicar les poblacions 
amb Girona, la capital de província, ja que 
l'únic sistema de transport què es disposava 
aleshores eren les tartanes (pe�ts carros o 
carruatges de tracció animal).

L’origen d'aquest ferrocarril es remunta a 
mitjan segle XIX, quan la indústria surera al 
Baix Empordà estava en el seu punt àlgid. Fou 
per aquest motiu que van sorgir diverses 
propostes per tal de comunicar les poblacions 
amb Girona, la capital de província, ja que 
l'únic sistema de transport què es disposava 
aleshores eren les tartanes (petits carros o 
carruatges de tracció animal).

L’origen d'aquest ferrocarril es remunta a 
mitjan segle XIX, quan la indústria surera al Baix 
Empordà estava en el seu punt àlgid. Fou per 
aquest mo�u que van sorgir diverses propostes 
per tal de comunicar les poblacions amb 
Girona, la capital de província, ja que l'únic 
sistema de transport què es disposava 
aleshores eren les tartanes (pe�ts carros o 
carruatges de tracció animal).

Inici/ Inicio / Start / Début

Al llarg de la seva història el tramvia del Baix Empordà va anar canviant de propietaris per problemes econòmics, els seus operaris van fer vagues per reclamar 
impagaments, va pa�r sabotatges, robatoris, descarrilaments i accidents, l’origen de molts d’ells era per l’atropellament d’animals embogits pel pas del tren. 
També n’hi va haver amb pèrdues de vides humanes. El 7 de setembre de 1938 en va tenir lloc un de terrible quan al seu pas per Sarrià de Ter un tren de viatgers 
va xocar amb un camió ple de combus�ble provocant una forta explosió i posterior incendi que va causar la mort de 15 persones i ferint-ne més de trenta. 
Durant la Guerra Civil el servei fou requisat per l'autoritat militar. En acabar la guerra el tren estava completament en ruïnes, amb estacions i ponts destruïts i el 
material mòbil abandonat, impossibilitant la con�nuïtat del servei del tren de l’Empordà, fins que el 30 de juny de 1941 es reprèn el servei de mercaderies, i un 
any més tard, el 24 de juny de 1942, es restableix el servei de viatgers del ferrocarrils de la línia de Palamós a Girona. En l’acte oficial de la inauguració va sor�r 
un tren especial de Palamós en el que viatjaven autoritats provincials i locals. Els trens de viatgers d’aquesta línia tenen aturada a les estacions de Palafrugell, 
Torrent, La Bisbal, Flaçà i Pont Major.
A par�r de 1945 es van iniciar accions per modernitzar la línia però l'Estat no hi tenia cap interès i inicià les ges�ons per clausurar-lo. No va ajudar que el Tren 
Pe�t circulés per la carretera compar�nt calçada amb vehicles i vianants, així com l’aparició d’autocars per fer el transport de passatgers. Per evitar la seva 
desaparició es desencadenà una gran campanya a nivell ins�tucional, però la decisió ja estava presa. El 29 de febrer de 1956 la locomotora número 8 va sor�r de 
Girona en des�nació a Palamós en el que va ésser el darrer viatge del Tramvia del Baix Empordà després de prop de 70 anys d’ac�vitat.
Al llarg de la seva història el tramvia del Baix Empordà va 
anar canviant de propietaris per problemes econòmics, 
els seus operaris van fer vagues per reclamar 
impagaments, va pa�r sabotatges, robatoris, 
descarrilaments i accidents, l’origen de molts d’ells era 
per l’atropellament d’animals embogits pel pas del tren. 
També n’hi va haver amb pèrdues de vides humanes. El 7 
de setembre de 1938 en va tenir lloc un de terrible quan 
al seu pas per Sarrià de Ter un tren de viatgers va xocar 
amb un camió ple de combus�ble provocant una forta 
explosió i posterior incendi que va causar la mort de 15 
persones i ferint-ne més de trenta. 
Durant la Guerra Civil el servei fou requisat per l'autoritat 
militar. En acabar la guerra el tren estava completament 
en ruïnes, amb estacions i ponts destruïts i el material 
mòbil abandonat, impossibilitant la con�nuïtat del servei 
del tren de l’Empordà, fins que el 30 de juny de 1941 es 
reprèn el servei de mercaderies, i un any més tard, el 24 
de juny de 1942, es restableix el servei de viatgers del 
ferrocarrils de la línia de Palamós a Girona. En l’acte 
oficial de la inauguració va sor�r un tren especial de 
Palamós en el que viatjaven autoritats provincials i locals. 
Els trens de viatgers d’aquesta línia tenen aturada a les 
estacions de Palafrugell, Torrent, La Bisbal, Flaçà i Pont 
Major.
A par�r de 1945 es van iniciar accions per modernitzar la 
línia però l'Estat no hi tenia cap interès i inicià les ges�ons 
per clausurar-lo. No va ajudar que el Tren Pe�t circulés 
per la carretera compar�nt calçada amb vehicles i 
vianants, així com l’aparició d’autocars per fer el transport 
de passatgers. Per evitar la seva desaparició es 
desencadenà una gran campanya a nivell ins�tucional, 
però la decisió ja estava presa. El 29 de febrer de 1956 la 
locomotora número 8 va sor�r de Girona en des�nació a 
Palamós en el que va ésser el darrer viatge del Tramvia 
del Baix Empordà després de prop de 70 anys d’ac�vitat.

Al llarg de la seva història el tramvia del Baix Empordà va 
anar canviant de propietaris per problemes econòmics, els 
seus operaris van fer vagues per reclamar impagaments, 
va patir sabotatges, robatoris, descarrilaments i 
accidents, l’origen de molts d’ells era per l’atropellament 
d’animals embogits pel pas del tren. També n’hi va haver 
amb pèrdues de vides humanes. El 7 de setembre de 1938 
en va tenir lloc un de terrible quan al seu pas per Sarrià de 
Ter un tren de viatgers va xocar amb un camió ple de 
combustible provocant una forta explosió i posterior 
incendi que va causar la mort de 15 persones i ferint-ne 
més de trenta. 
Durant la Guerra Civil el servei fou requisat per l'autoritat 
militar. En acabar la guerra el tren estava completament 
en ruïnes, amb estacions i ponts destruïts i el material 
mòbil abandonat, impossibilitant la continuïtat del servei 
del tren de l’Empordà, fins que el 30 de juny de 1941 es 
reprèn el servei de mercaderies, i un any més tard, el 24 
de juny de 1942, es restableix el servei de viatgers del 
ferrocarrils de la línia de Palamós a Girona. En l’acte 
oficial de la inauguració va sortir un tren especial de 
Palamós en el que viatjaven autoritats provincials i locals. 
Els trens de viatgers d’aquesta línia tenen aturada a les 
estacions de Palafrugell, Torrent, La Bisbal, Flaçà i Pont 
Major.
A partir de 1945 es van iniciar accions per modernitzar la 
línia però l'Estat no hi tenia cap interès i inicià les gestions 
per clausurar-lo. No va ajudar que el Tren Petit circulés 
per la carretera compartint calçada amb vehicles i 
vianants, així com l’aparició d’autocars per fer el transport 
de passatgers. Per evitar la seva desaparició es 
desencadenà una gran campanya a nivell institucional, 
però la decisió ja estava presa. El 29 de febrer de 1956 la 
locomotora número 8 va sortir de Girona en destinació a 
Palamós en el que va ésser el darrer viatge del Tramvia 
del Baix Empordà després de prop de 70 anys d’activitat.

Al llarg de la seva història el tramvia del Baix Empordà va 
anar canviant de propietaris per problemes econòmics, els 
seus operaris van fer vagues per reclamar impagaments, 
va pa�r sabotatges, robatoris, descarrilaments i accidents, 
l’origen de molts d’ells era per l’atropellament d’animals 
embogits pel pas del tren. També n’hi va haver amb 
pèrdues de vides humanes. El 7 de setembre de 1938 en 
va tenir lloc un de terrible quan al seu pas per Sarrià de Ter 
un tren de viatgers va xocar amb un camió ple de 
combus�ble provocant una forta explosió i posterior 
incendi que va causar la mort de 15 persones i ferint-ne 
més de trenta. 
Durant la Guerra Civil el servei fou requisat per l'autoritat 
militar. En acabar la guerra el tren estava completament 
en ruïnes, amb estacions i ponts destruïts i el material 
mòbil abandonat, impossibilitant la con�nuïtat del servei 
del tren de l’Empordà, fins que el 30 de juny de 1941 es 
reprèn el servei de mercaderies, i un any més tard, el 24 
de juny de 1942, es restableix el servei de viatgers del 
ferrocarrils de la línia de Palamós a Girona. En l’acte oficial 
de la inauguració va sor�r un tren especial de Palamós en 
el que viatjaven autoritats provincials i locals. Els trens de 
viatgers d’aquesta línia tenen aturada a les estacions de 
Palafrugell, Torrent, La Bisbal, Flaçà i Pont Major.
A par�r de 1945 es van iniciar accions per modernitzar la 
línia però l'Estat no hi tenia cap interès i inicià les ges�ons 
per clausurar-lo. No va ajudar que el Tren Pe�t circulés per 
la carretera compar�nt calçada amb vehicles i vianants, 
així com l’aparició d’autocars per fer el transport de 
passatgers. Per evitar la seva desaparició es desencadenà 
una gran campanya a nivell ins�tucional, però la decisió ja 
estava presa. El 29 de febrer de 1956 la locomotora 
número 8 va sor�r de Girona en des�nació a Palamós en 
el que va ésser el darrer viatge del Tramvia del Baix 
Empordà després de prop de 70 anys d’ac�vitat.

Adversitats i la seva fi / Adversidades y su fin / Adversities and their end / Les adversités et leur fin

Tot i que la qualitat del servei era dubtosa, era evident la comoditat que representava el fet de poder anar amb tren i no amb tartana. Del Tren Pe�t conservem 
un munt d’històries i anècdotes que van passant de generació en generació del que va ésser un bucòlic tren de fum amb els seus pe�ts i atro�nats vagons de 
fusta portant la gent arreu del territori; a la capital, als pobles, als mercats,... prestant un servei de rodalies que mai abans havia exis�t en la comarca.
Tot i que la qualitat del servei era dubtosa, era evident la 
comoditat que representava el fet de poder anar amb 
tren i no amb tartana. Del Tren Pe�t conservem un munt 
d’històries i anècdotes que van passant de generació en 
generació del que va ésser un bucòlic tren de fum amb els 
seus pe�ts i atro�nats vagons de fusta portant la gent 
arreu del territori; a la capital, als pobles, als mercats,... 
prestant un servei de rodalies que mai abans havia exis�t 
en la comarca.

Tot i que la qualitat del servei era dubtosa, era evident la 
comoditat que representava el fet de poder anar amb tren 
i no amb tartana. Del Tren Petit conservem un munt 
d’històries i anècdotes que van passant de generació en 
generació del que va ésser un bucòlic tren de fum amb els 
seus petits i atrotinats vagons de fusta portant la gent 
arreu del territori; a la capital, als pobles, als mercats,... 
prestant un servei de rodalies que mai abans havia existit 
en la comarca.

Tot i que la qualitat del servei era dubtosa, era evident la 
comoditat que representava el fet de poder anar amb tren 
i no amb tartana. Del Tren Pe�t conservem un munt 
d’històries i anècdotes que van passant de generació en 
generació del que va ésser un bucòlic tren de fum amb els 
seus pe�ts i atro�nats vagons de fusta portant la gent 
arreu del territori; a la capital, als pobles, als mercats,... 
prestant un servei de rodalies que mai abans havia exis�t 
en la comarca.

Més que un pe�t tramvia / Más que un pequeño tranvía / More than a small tram / Plus qu'un pe�t tram

L’abril de 2009 el Consell Comarcal del Baix Empordà va 
elaborar un estudi previ per la construcció d’una via 
verda entre Flaçà i Palafrugell. Una de les actuacions més 
importants a realitzar era la de rehabilitar l’an�c edifici de 
l’estació de tren de Torrent com a punt d’informació 
d’aquesta via.

L’abril de 2009 el Consell Comarcal del Baix Empordà va 
elaborar un estudi previ per la construcció d’una via verda 
entre Flaçà i Palafrugell. Una de les actuacions més 
importants a realitzar era la de rehabilitar l’antic edifici de 
l’estació de tren de Torrent com a punt d’informació 
d’aquesta via.

L’abril de 2009 el Consell Comarcal del Baix Empordà va 
elaborar un estudi previ per la construcció d’una via verda 
entre Flaçà i Palafrugell. Una de les actuacions més 
importants a realitzar era la de rehabilitar l’an�c edifici de 
l’estació de tren de Torrent com a punt d’informació 
d’aquesta via.

El 23 de març de 1887 el tramvia va fer el seu primer viatge oficial inaugurant la línia de Palamós a Flaçà, amb vuit trens diaris de 
mercaderies i passatgers, poc més d’una quinzena per trajecte, i amb un recorregut de 34 quilòmetres que realitzava entre dues i 
tres hores, si tot anava bé. Es va establir un primer recorregut pels següents municipis; Palamós, Sant Joan de Palamós, 
Vall-llobrega, Mont-ras, Palafrugell, Llofriu, Torrent, Sant Climent de Peralta, Vulpellac, la Bisbal, Corçà, la Pera-Púbol-Rupià i Flaçà.
El 26 de juny de 1921 s’allarga el trajecte original amb la inauguració d’un ramal que connecta Flaçà amb Girona, a l’alçada del Pont 
Major. El 16 de març de 1928 s’ampliaria la línia fins a Banyoles, amb el que finalment seria l’úl�m tram. Es va intentar que el tren 
con�nués fins a Olot però la manca de mitjans econòmics va impedir construir la línia, perdent-se així una hipotè�ca possibilitat de supervivència d’una xarxa ferroviària de les comarques gironines. 
El tramvia del Baix Empordà era popularment conegut en el tram entre Palamós i Girona com a Tren Pe�t, i com a Tren Pinxo a Banyoles. Conduït per una locomotora de vapor arrossegava uns vagons 
minúsculs, amb una velocitat mitja d’uns quinze quilòmetres per hora. Va ésser el primer ferrocarril de l’Estat que u�litzava un ample de via estreta de 75 cm., �pic dels trens de muntanya alemanys, 
que perme�a un traçat amb corbes molt tancades, evitant la construcció de túnels (la línia no en tenia cap).
Al seu pas pel nostre municipi el Tren Pe�t parava a l’estació, ubicada prop del mas Rostoll, i pocs metres més endavant carregava aigua abans de travessar el paratge dels revolts de Torrent, un dels 
indrets més bells del trajecte, tot envoltat de bosc. En aquest tram li suposava un gran esforç remuntar la pronunciada pujada, moment en que els passatgers baixaven a es�rar les cames, fer les seves 
necessitats, collir espàrrecs, bolets,... i en ocasions a ajudar a empènyer el tramvia per superar la forta pendent.
El 23 de març de 1887 el tramvia va fer el seu primer viatge oficial 
inaugurant la línia de Palamós a Flaçà, amb vuit trens diaris de 
mercaderies i passatgers, poc més d’una quinzena per trajecte, i amb un 
recorregut de 34 quilòmetres que realitzava entre dues i tres hores, si 
tot anava bé. Es va establir un primer recorregut pels següents 
municipis; Palamós, Sant Joan de Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras, 
Palafrugell, Llofriu, Torrent, Sant Climent de Peralta, Vulpellac, la Bisbal, 
Corçà, la Pera-Púbol-Rupià i Flaçà.
El 26 de juny de 1921 s’allarga el trajecte original amb la inauguració 
d’un ramal que connecta Flaçà amb Girona, a l’alçada del Pont Major. El 
16 de març de 1928 s’ampliaria la línia fins a Banyoles, amb el que 
finalment seria l’úl�m tram. Es va intentar que el tren con�nués fins a 
Olot però la manca de mitjans econòmics va impedir construir la línia, 
perdent-se així una hipotè�ca possibilitat de supervivència d’una xarxa 
ferroviària de les comarques gironines. 
El tramvia del Baix Empordà era popularment conegut en el tram entre 
Palamós i Girona com a Tren Pe�t, i com a Tren Pinxo a Banyoles. 
Conduït per una locomotora de vapor arrossegava uns vagons minúsculs, 
amb una velocitat mitja d’uns quinze quilòmetres per hora. Va ésser el 
primer ferrocarril de l’Estat que u�litzava un ample de via estreta de 75 
cm., �pic dels trens de muntanya alemanys, que perme�a un traçat amb 
corbes molt tancades, evitant la construcció de túnels (la línia no en 
tenia cap).
Al seu pas pel nostre municipi el Tren Pe�t parava a l’estació, ubicada 
prop del mas Rostoll, i pocs metres més endavant carregava aigua abans 
de travessar el paratge dels revolts de Torrent, un dels indrets més bells 
del trajecte, tot envoltat de bosc. En aquest tram li suposava un gran 
esforç remuntar la pronunciada pujada, moment en que els passatgers 
baixaven a es�rar les cames, fer les seves necessitats, collir espàrrecs, 
bolets,... i en ocasions a ajudar a empènyer el tramvia per superar la 
forta pendent.

El 23 de març de 1887 el tramvia va fer el seu primer viatge oficial 
inaugurant la línia de Palamós a Flaçà, amb vuit trens diaris de 
mercaderies i passatgers, poc més d’una quinzena per trajecte, i amb un 
recorregut de 34 quilòmetres que realitzava entre dues i tres hores, si tot 
anava bé. Es va establir un primer recorregut pels següents municipis; 
Palamós, Sant Joan de Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras, Palafrugell, 
Llofriu, Torrent, Sant Climent de Peralta, Vulpellac, la Bisbal, Corçà, la 
Pera-Púbol-Rupià i Flaçà.
El 26 de juny de 1921 s’allarga el trajecte original amb la inauguració 
d’un ramal que connecta Flaçà amb Girona, a l’alçada del Pont Major. El 
16 de març de 1928 s’ampliaria la línia fins a Banyoles, amb el que 
finalment seria l’últim tram. Es va intentar que el tren continués fins a 
Olot però la manca de mitjans econòmics va impedir construir la línia, 
perdent-se així una hipotètica possibilitat de supervivència d’una xarxa 
ferroviària de les comarques gironines. 
El tramvia del Baix Empordà era popularment conegut en el tram entre 
Palamós i Girona com a Tren Petit, i com a Tren Pinxo a Banyoles. 
Conduït per una locomotora de vapor arrossegava uns vagons minúsculs, 
amb una velocitat mitja d’uns quinze quilòmetres per hora. Va ésser el 
primer ferrocarril de l’Estat que utilitzava un ample de via estreta de 75 
cm., típic dels trens de muntanya alemanys, que permetia un traçat amb 
corbes molt tancades, evitant la construcció de túnels (la línia no en tenia 
cap).
Al seu pas pel nostre municipi el Tren Petit parava a l’estació, ubicada 
prop del mas Rostoll, i pocs metres més endavant carregava aigua abans 
de travessar el paratge dels revolts de Torrent, un dels indrets més bells 
del trajecte, tot envoltat de bosc. En aquest tram li suposava un gran 
esforç remuntar la pronunciada pujada, moment en que els passatgers 
baixaven a estirar les cames, fer les seves necessitats, collir espàrrecs, 
bolets,... i en ocasions a ajudar a empènyer el tramvia per superar la 
forta pendent.

El 23 de març de 1887 el tramvia va fer el seu primer viatge oficial 
inaugurant la línia de Palamós a Flaçà, amb vuit trens diaris de 
mercaderies i passatgers, poc més d’una quinzena per trajecte, i amb un 
recorregut de 34 quilòmetres que realitzava entre dues i tres hores, si tot 
anava bé. Es va establir un primer recorregut pels següents municipis; 
Palamós, Sant Joan de Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras, Palafrugell, 
Llofriu, Torrent, Sant Climent de Peralta, Vulpellac, la Bisbal, Corçà, la 
Pera-Púbol-Rupià i Flaçà.
El 26 de juny de 1921 s’allarga el trajecte original amb la inauguració d’un 
ramal que connecta Flaçà amb Girona, a l’alçada del Pont Major. El 16 de 
març de 1928 s’ampliaria la línia fins a Banyoles, amb el que finalment 
seria l’úl�m tram. Es va intentar que el tren con�nués fins a Olot però la 
manca de mitjans econòmics va impedir construir la línia, perdent-se així 
una hipotè�ca possibilitat de supervivència d’una xarxa ferroviària de les 
comarques gironines. 
El tramvia del Baix Empordà era popularment conegut en el tram entre 
Palamós i Girona com a Tren Pe�t, i com a Tren Pinxo a Banyoles. Conduït 
per una locomotora de vapor arrossegava uns vagons minúsculs, amb una 
velocitat mitja d’uns quinze quilòmetres per hora. Va ésser el primer 
ferrocarril de l’Estat que u�litzava un ample de via estreta de 75 cm., �pic 
dels trens de muntanya alemanys, que perme�a un traçat amb corbes 
molt tancades, evitant la construcció de túnels (la línia no en tenia cap).
Al seu pas pel nostre municipi el Tren Pe�t parava a l’estació, ubicada 
prop del mas Rostoll, i pocs metres més endavant carregava aigua abans 
de travessar el paratge dels revolts de Torrent, un dels indrets més bells 
del trajecte, tot envoltat de bosc. En aquest tram li suposava un gran 
esforç remuntar la pronunciada pujada, moment en que els passatgers 
baixaven a es�rar les cames, fer les seves necessitats, collir espàrrecs, 
bolets,... i en ocasions a ajudar a empènyer el tramvia per superar la forta 
pendent.

Viatges / Viajes / Trips / Voyages

El Tren Petit - Estació de Torrent / El Pequeño Tren - Estación de Torrent / Little Train - Torrent station / Petit Train - Station de Torrents

Dels diversos projectes que es van dissenyar fou el del senyor August Pagès i Or�z el que va ésser aprovat pel Govern Civil de 
Girona el 1884, any en què també es cons�tuí la societat TRANVÍA DEL BAJO AMPURDÁN, i consis�a en connectar Palamós amb 
Flaçà, per tal d’enllaçar amb el ferrocarril que comunicava Barcelona i França, conegut com a Tren Gros. Un any més tard el 
govern els va atorgar la concessió. 
El diumenge 7 de novembre de 1886 arriben a Flaçà les tres primeres locomotores del Tramvia del Baix Empordà. Han estat 
fabricades a Gant, Bèlgica, als tallers dels germans Carels. Es tracta del model 030WT, d’un pes de 18 tones cadascuna d’elles. La 
locomotora número 1 es diu “Torrent”.
Dels diversos projectes que es van dissenyar 
fou el del senyor August Pagès i Or�z el que va 
ésser aprovat pel Govern Civil de Girona el 
1884, any en què també es cons�tuí la 
societat TRANVÍA DEL BAJO AMPURDÁN, i 
consis�a en connectar Palamós amb Flaçà, per 
tal d’enllaçar amb el ferrocarril que 
comunicava Barcelona i França, conegut com a 
Tren Gros. Un any més tard el govern els va 
atorgar la concessió. 
El diumenge 7 de novembre de 1886 arriben a 
Flaçà les tres primeres locomotores del 
Tramvia del Baix Empordà. Han estat 
fabricades a Gant, Bèlgica, als tallers dels 
germans Carels. Es tracta del model 030WT, 
d’un pes de 18 tones cadascuna d’elles. La 
locomotora número 1 es diu “Torrent”.

Dels diversos projectes que es van dissenyar 
fou el del senyor August Pagès i Ortiz el que va 
ésser aprovat pel Govern Civil de Girona el 
1884, any en què també es constituí la societat 
TRANVÍA DEL BAJO AMPURDÁN, i consistia en 
connectar Palamós amb Flaçà, per tal 
d’enllaçar amb el ferrocarril que comunicava 
Barcelona i França, conegut com a Tren Gros. 
Un any més tard el govern els va atorgar la 
concessió. 
El diumenge 7 de novembre de 1886 arriben a 
Flaçà les tres primeres locomotores del 
Tramvia del Baix Empordà. Han estat 
fabricades a Gant, Bèlgica, als tallers dels 
germans Carels. Es tracta del model 030WT, 
d’un pes de 18 tones cadascuna d’elles. La 
locomotora número 1 es diu “Torrent”.

Dels diversos projectes que es van dissenyar 
fou el del senyor August Pagès i Or�z el que va 
ésser aprovat pel Govern Civil de Girona el 
1884, any en què també es cons�tuí la societat 
TRANVÍA DEL BAJO AMPURDÁN, i consis�a en 
connectar Palamós amb Flaçà, per tal d’enllaçar 
amb el ferrocarril que comunicava Barcelona i 
França, conegut com a Tren Gros. Un any més 
tard el govern els va atorgar la concessió. 
El diumenge 7 de novembre de 1886 arriben a 
Flaçà les tres primeres locomotores del Tramvia 
del Baix Empordà. Han estat fabricades a Gant, 
Bèlgica, als tallers dels germans Carels. Es 
tracta del model 030WT, d’un pes de 18 tones 
cadascuna d’elles. La locomotora número 1 es 
diu “Torrent”.

Projectes / Proyectos / Projects / Projets

L’abril de 2009 el Consell Comarcal del Baix Empordà va elaborar un estudi previ per la construcció d’una via verda entre Flaçà i Palafrugell.
Una de les actuacions més importants a realitzar era la de rehabilitar l’an�c edifici de l’estació de tren de Torrent com a punt d’informació d’aquesta via.
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El 26 de juny de 1921 s’allarga el trajecte ori-
ginal amb la inauguració d’un ramal que connecta 
Flaçà amb Girona, a l’alçada del Pont Major. El 16 
de març de 1928 s’ampliaria la línia fins a Banyo-
les, amb el que finalment seria l’últim tram. Es va 
intentar que el tren continués fins a Olot però la 
manca de mitjans econòmics va impedir construir 
la línia, perdent-se així una hipotètica possibilitat de 
supervivència d’una xarxa ferroviària a les comar-
ques gironines. 

El tramvia del Baix Empordà era popularment 
conegut en el tram entre Palamós i Girona com a 
Tren Petit, i com a Tren Pinxo a Banyoles. Conduït 
per una locomotora de vapor arrossegava uns vagons 
minúsculs, amb una velocitat mitja d’uns quinze qui-
lòmetres per hora. Va ésser el primer ferrocarril de 
l’Estat que utilitzava un ample de via estreta de 75 
cm., típic dels trens de muntanya alemanys, que per-
metia un traçat amb corbes molt tancades, evitant la 
construcció de túnels (la línia no en tenia cap).

Al seu pas pel nostre municipi el Tren Petit pa-
rava a l’estació ubicada prop del mas Rostoll, i pocs 
metres més endavant carregava aigua abans de tra-
vessar per un dels indrets més bells del trajecte, tot 
envoltat de bosc, el paratge conegut com els revolts 
de Torrent. En aquest tram li suposava un gran 
esforç remuntar la pronunciada pujada, moment en 
que els passatgers baixaven a estirar les cames, fer 
les seves necessitats, collir espàrrecs, bolets,... i en 
moltes ocasions a ajudar a empènyer el tramvia per 
superar la forta pendent.

Adversitats. La seva fi

Al llarg de la seva història el tramvia del Baix 
Empordà va anar canviant de propietaris per proble-
mes econòmics, els seus operaris van fer vagues per 
reclamar impagaments, va patir sabotatges, roba-
toris, descarrilaments i accidents, l’origen de molts 
d’ells era per l’atropellament d’animals embogits pel 
pas del tren. També n’hi va haver amb pèrdues de 
vides humanes. El 7 de setembre de 1938 en va tenir 
lloc un de terrible quan al seu pas per Sarrià de Ter 
un tren de viatgers va xocar amb un camió ple de 
combustible provocant una forta explosió i poste-
rior incendi que va causar la mort de 15 persones i 
ferint-ne més de trenta. 

Durant la Guerra Civil el servei fou requisat per 
l’autoritat militar. En acabar la guerra el tren estava 
completament en ruïnes, amb estacions i ponts des-
truïts i el material mòbil abandonat, impossibilitant 
la continuïtat del servei del tren de l’Empordà, fins 
que el 30 de juny de 1941 es reprèn el servei de mer-

caderies, i un any més tard, el 24 de juny de 1942, 
es restableix el servei de viatgers del ferrocarrils de 
la línia de Palamós a Girona. En l’acte oficial de la 
inauguració va sortir un tren especial de Palamós en 
el que viatjaven autoritats provincials i locals. Els 
trens de viatgers d’aquesta línia tenien aturada a les 
estacions de Palafrugell, Torrent, La Bisbal, Flaçà 
i Pont Major.

A partir de 1945 es van iniciar accions per mo-
dernitzar la línia però l’Estat no hi tenia cap interès 
i inicià les gestions per clausurar-lo. No va ajudar 
que el Tren Petit circulés per la carretera compar-
tint calçada amb vehicles i vianants, així com l’apa-
rició d’autocars per fer el transport de passatgers. 
Per evitar la seva desaparició es desencadenà una 
gran campanya a nivell institucional, però la deci-
sió ja estava presa. El 29 de febrer de 1956 la loco-
motora número 8 va sortir de Girona en destinació 
a Palamós en el que va ésser el darrer viatge del 
Tramvia del Baix Empordà després de prop de 70 
anys d’activitat. 

Més que un petit tramvia

Tot i que la qualitat del servei era dubtosa, la 
comoditat que representava el fet de poder anar amb 
tren i no amb tartana era evident. Del Tren Petit 
conservem un munt d’històries i anècdotes que van 
passant de generació en generació del que va ésser 
un bucòlic tren de fum amb els seus petits i atroti-
nats vagons de fusta, portant la gent arreu del ter-
ritori; a la capital, als pobles, als mercats, a veure el 
mar,... prestant un servei de rodalies que mai abans 
havia existit en la comarca.

L’abril de 2009 el Consell Comarcal del Baix 
Empordà va elaborar un estudi previ per la cons-
trucció d’una via verda entre Flaçà i Palafrugell. 
Una de les actuacions més importants a realitzar era 
la de rehabilitar l’antic edifici de l’estació de tren de 
Torrent com a punt d’informació d’aquesta via. 

TRAMVIA DEL BAIX EMPORDÀ  
TRANVÍA DEL BAIX EMPORDÀ / TRANVÍA DEL BAIX EMPORDÀ / TRANVÍA DEL BAIX EMPORDÀ1887-1956 Palamós - Flaçà - Girona - Banyoles

L’origen d'aquest ferrocarril es remunta a mitjan segle XIX, quan la indústria surera al Baix Empordà estava en el seu punt 
àlgid. Fou per aquest mo�u que van sorgir diverses propostes per tal de comunicar les poblacions amb Girona, la capital de 
província, ja que l'únic sistema de transport què es disposava aleshores eren les tartanes (pe�ts carros o carruatges de 
tracció animal).
L’origen d'aquest ferrocarril es remunta a 
mitjan segle XIX, quan la indústria surera al 
Baix Empordà estava en el seu punt àlgid. Fou 
per aquest mo�u que van sorgir diverses 
propostes per tal de comunicar les poblacions 
amb Girona, la capital de província, ja que 
l'únic sistema de transport què es disposava 
aleshores eren les tartanes (pe�ts carros o 
carruatges de tracció animal).

L’origen d'aquest ferrocarril es remunta a 
mitjan segle XIX, quan la indústria surera al 
Baix Empordà estava en el seu punt àlgid. Fou 
per aquest motiu que van sorgir diverses 
propostes per tal de comunicar les poblacions 
amb Girona, la capital de província, ja que 
l'únic sistema de transport què es disposava 
aleshores eren les tartanes (petits carros o 
carruatges de tracció animal).

L’origen d'aquest ferrocarril es remunta a 
mitjan segle XIX, quan la indústria surera al Baix 
Empordà estava en el seu punt àlgid. Fou per 
aquest mo�u que van sorgir diverses propostes 
per tal de comunicar les poblacions amb 
Girona, la capital de província, ja que l'únic 
sistema de transport què es disposava 
aleshores eren les tartanes (pe�ts carros o 
carruatges de tracció animal).

Inici/ Inicio / Start / Début

Al llarg de la seva història el tramvia del Baix Empordà va anar canviant de propietaris per problemes econòmics, els seus operaris van fer vagues per reclamar 
impagaments, va pa�r sabotatges, robatoris, descarrilaments i accidents, l’origen de molts d’ells era per l’atropellament d’animals embogits pel pas del tren. 
També n’hi va haver amb pèrdues de vides humanes. El 7 de setembre de 1938 en va tenir lloc un de terrible quan al seu pas per Sarrià de Ter un tren de viatgers 
va xocar amb un camió ple de combus�ble provocant una forta explosió i posterior incendi que va causar la mort de 15 persones i ferint-ne més de trenta. 
Durant la Guerra Civil el servei fou requisat per l'autoritat militar. En acabar la guerra el tren estava completament en ruïnes, amb estacions i ponts destruïts i el 
material mòbil abandonat, impossibilitant la con�nuïtat del servei del tren de l’Empordà, fins que el 30 de juny de 1941 es reprèn el servei de mercaderies, i un 
any més tard, el 24 de juny de 1942, es restableix el servei de viatgers del ferrocarrils de la línia de Palamós a Girona. En l’acte oficial de la inauguració va sor�r 
un tren especial de Palamós en el que viatjaven autoritats provincials i locals. Els trens de viatgers d’aquesta línia tenen aturada a les estacions de Palafrugell, 
Torrent, La Bisbal, Flaçà i Pont Major.
A par�r de 1945 es van iniciar accions per modernitzar la línia però l'Estat no hi tenia cap interès i inicià les ges�ons per clausurar-lo. No va ajudar que el Tren 
Pe�t circulés per la carretera compar�nt calçada amb vehicles i vianants, així com l’aparició d’autocars per fer el transport de passatgers. Per evitar la seva 
desaparició es desencadenà una gran campanya a nivell ins�tucional, però la decisió ja estava presa. El 29 de febrer de 1956 la locomotora número 8 va sor�r de 
Girona en des�nació a Palamós en el que va ésser el darrer viatge del Tramvia del Baix Empordà després de prop de 70 anys d’ac�vitat.
Al llarg de la seva història el tramvia del Baix Empordà va 
anar canviant de propietaris per problemes econòmics, 
els seus operaris van fer vagues per reclamar 
impagaments, va pa�r sabotatges, robatoris, 
descarrilaments i accidents, l’origen de molts d’ells era 
per l’atropellament d’animals embogits pel pas del tren. 
També n’hi va haver amb pèrdues de vides humanes. El 7 
de setembre de 1938 en va tenir lloc un de terrible quan 
al seu pas per Sarrià de Ter un tren de viatgers va xocar 
amb un camió ple de combus�ble provocant una forta 
explosió i posterior incendi que va causar la mort de 15 
persones i ferint-ne més de trenta. 
Durant la Guerra Civil el servei fou requisat per l'autoritat 
militar. En acabar la guerra el tren estava completament 
en ruïnes, amb estacions i ponts destruïts i el material 
mòbil abandonat, impossibilitant la con�nuïtat del servei 
del tren de l’Empordà, fins que el 30 de juny de 1941 es 
reprèn el servei de mercaderies, i un any més tard, el 24 
de juny de 1942, es restableix el servei de viatgers del 
ferrocarrils de la línia de Palamós a Girona. En l’acte 
oficial de la inauguració va sor�r un tren especial de 
Palamós en el que viatjaven autoritats provincials i locals. 
Els trens de viatgers d’aquesta línia tenen aturada a les 
estacions de Palafrugell, Torrent, La Bisbal, Flaçà i Pont 
Major.
A par�r de 1945 es van iniciar accions per modernitzar la 
línia però l'Estat no hi tenia cap interès i inicià les ges�ons 
per clausurar-lo. No va ajudar que el Tren Pe�t circulés 
per la carretera compar�nt calçada amb vehicles i 
vianants, així com l’aparició d’autocars per fer el transport 
de passatgers. Per evitar la seva desaparició es 
desencadenà una gran campanya a nivell ins�tucional, 
però la decisió ja estava presa. El 29 de febrer de 1956 la 
locomotora número 8 va sor�r de Girona en des�nació a 
Palamós en el que va ésser el darrer viatge del Tramvia 
del Baix Empordà després de prop de 70 anys d’ac�vitat.

Al llarg de la seva història el tramvia del Baix Empordà va 
anar canviant de propietaris per problemes econòmics, els 
seus operaris van fer vagues per reclamar impagaments, 
va patir sabotatges, robatoris, descarrilaments i 
accidents, l’origen de molts d’ells era per l’atropellament 
d’animals embogits pel pas del tren. També n’hi va haver 
amb pèrdues de vides humanes. El 7 de setembre de 1938 
en va tenir lloc un de terrible quan al seu pas per Sarrià de 
Ter un tren de viatgers va xocar amb un camió ple de 
combustible provocant una forta explosió i posterior 
incendi que va causar la mort de 15 persones i ferint-ne 
més de trenta. 
Durant la Guerra Civil el servei fou requisat per l'autoritat 
militar. En acabar la guerra el tren estava completament 
en ruïnes, amb estacions i ponts destruïts i el material 
mòbil abandonat, impossibilitant la continuïtat del servei 
del tren de l’Empordà, fins que el 30 de juny de 1941 es 
reprèn el servei de mercaderies, i un any més tard, el 24 
de juny de 1942, es restableix el servei de viatgers del 
ferrocarrils de la línia de Palamós a Girona. En l’acte 
oficial de la inauguració va sortir un tren especial de 
Palamós en el que viatjaven autoritats provincials i locals. 
Els trens de viatgers d’aquesta línia tenen aturada a les 
estacions de Palafrugell, Torrent, La Bisbal, Flaçà i Pont 
Major.
A partir de 1945 es van iniciar accions per modernitzar la 
línia però l'Estat no hi tenia cap interès i inicià les gestions 
per clausurar-lo. No va ajudar que el Tren Petit circulés 
per la carretera compartint calçada amb vehicles i 
vianants, així com l’aparició d’autocars per fer el transport 
de passatgers. Per evitar la seva desaparició es 
desencadenà una gran campanya a nivell institucional, 
però la decisió ja estava presa. El 29 de febrer de 1956 la 
locomotora número 8 va sortir de Girona en destinació a 
Palamós en el que va ésser el darrer viatge del Tramvia 
del Baix Empordà després de prop de 70 anys d’activitat.

Al llarg de la seva història el tramvia del Baix Empordà va 
anar canviant de propietaris per problemes econòmics, els 
seus operaris van fer vagues per reclamar impagaments, 
va pa�r sabotatges, robatoris, descarrilaments i accidents, 
l’origen de molts d’ells era per l’atropellament d’animals 
embogits pel pas del tren. També n’hi va haver amb 
pèrdues de vides humanes. El 7 de setembre de 1938 en 
va tenir lloc un de terrible quan al seu pas per Sarrià de Ter 
un tren de viatgers va xocar amb un camió ple de 
combus�ble provocant una forta explosió i posterior 
incendi que va causar la mort de 15 persones i ferint-ne 
més de trenta. 
Durant la Guerra Civil el servei fou requisat per l'autoritat 
militar. En acabar la guerra el tren estava completament 
en ruïnes, amb estacions i ponts destruïts i el material 
mòbil abandonat, impossibilitant la con�nuïtat del servei 
del tren de l’Empordà, fins que el 30 de juny de 1941 es 
reprèn el servei de mercaderies, i un any més tard, el 24 
de juny de 1942, es restableix el servei de viatgers del 
ferrocarrils de la línia de Palamós a Girona. En l’acte oficial 
de la inauguració va sor�r un tren especial de Palamós en 
el que viatjaven autoritats provincials i locals. Els trens de 
viatgers d’aquesta línia tenen aturada a les estacions de 
Palafrugell, Torrent, La Bisbal, Flaçà i Pont Major.
A par�r de 1945 es van iniciar accions per modernitzar la 
línia però l'Estat no hi tenia cap interès i inicià les ges�ons 
per clausurar-lo. No va ajudar que el Tren Pe�t circulés per 
la carretera compar�nt calçada amb vehicles i vianants, 
així com l’aparició d’autocars per fer el transport de 
passatgers. Per evitar la seva desaparició es desencadenà 
una gran campanya a nivell ins�tucional, però la decisió ja 
estava presa. El 29 de febrer de 1956 la locomotora 
número 8 va sor�r de Girona en des�nació a Palamós en 
el que va ésser el darrer viatge del Tramvia del Baix 
Empordà després de prop de 70 anys d’ac�vitat.

Adversitats i la seva fi / Adversidades y su fin / Adversities and their end / Les adversités et leur fin

Tot i que la qualitat del servei era dubtosa, era evident la comoditat que representava el fet de poder anar amb tren i no amb tartana. Del Tren Pe�t conservem 
un munt d’històries i anècdotes que van passant de generació en generació del que va ésser un bucòlic tren de fum amb els seus pe�ts i atro�nats vagons de 
fusta portant la gent arreu del territori; a la capital, als pobles, als mercats,... prestant un servei de rodalies que mai abans havia exis�t en la comarca.
Tot i que la qualitat del servei era dubtosa, era evident la 
comoditat que representava el fet de poder anar amb 
tren i no amb tartana. Del Tren Pe�t conservem un munt 
d’històries i anècdotes que van passant de generació en 
generació del que va ésser un bucòlic tren de fum amb els 
seus pe�ts i atro�nats vagons de fusta portant la gent 
arreu del territori; a la capital, als pobles, als mercats,... 
prestant un servei de rodalies que mai abans havia exis�t 
en la comarca.

Tot i que la qualitat del servei era dubtosa, era evident la 
comoditat que representava el fet de poder anar amb tren 
i no amb tartana. Del Tren Petit conservem un munt 
d’històries i anècdotes que van passant de generació en 
generació del que va ésser un bucòlic tren de fum amb els 
seus petits i atrotinats vagons de fusta portant la gent 
arreu del territori; a la capital, als pobles, als mercats,... 
prestant un servei de rodalies que mai abans havia existit 
en la comarca.

Tot i que la qualitat del servei era dubtosa, era evident la 
comoditat que representava el fet de poder anar amb tren 
i no amb tartana. Del Tren Pe�t conservem un munt 
d’històries i anècdotes que van passant de generació en 
generació del que va ésser un bucòlic tren de fum amb els 
seus pe�ts i atro�nats vagons de fusta portant la gent 
arreu del territori; a la capital, als pobles, als mercats,... 
prestant un servei de rodalies que mai abans havia exis�t 
en la comarca.

Més que un pe�t tramvia / Más que un pequeño tranvía / More than a small tram / Plus qu'un pe�t tram

L’abril de 2009 el Consell Comarcal del Baix Empordà va 
elaborar un estudi previ per la construcció d’una via 
verda entre Flaçà i Palafrugell. Una de les actuacions més 
importants a realitzar era la de rehabilitar l’an�c edifici de 
l’estació de tren de Torrent com a punt d’informació 
d’aquesta via.

L’abril de 2009 el Consell Comarcal del Baix Empordà va 
elaborar un estudi previ per la construcció d’una via verda 
entre Flaçà i Palafrugell. Una de les actuacions més 
importants a realitzar era la de rehabilitar l’antic edifici de 
l’estació de tren de Torrent com a punt d’informació 
d’aquesta via.

L’abril de 2009 el Consell Comarcal del Baix Empordà va 
elaborar un estudi previ per la construcció d’una via verda 
entre Flaçà i Palafrugell. Una de les actuacions més 
importants a realitzar era la de rehabilitar l’an�c edifici de 
l’estació de tren de Torrent com a punt d’informació 
d’aquesta via.

El 23 de març de 1887 el tramvia va fer el seu primer viatge oficial inaugurant la línia de Palamós a Flaçà, amb vuit trens diaris de 
mercaderies i passatgers, poc més d’una quinzena per trajecte, i amb un recorregut de 34 quilòmetres que realitzava entre dues i 
tres hores, si tot anava bé. Es va establir un primer recorregut pels següents municipis; Palamós, Sant Joan de Palamós, 
Vall-llobrega, Mont-ras, Palafrugell, Llofriu, Torrent, Sant Climent de Peralta, Vulpellac, la Bisbal, Corçà, la Pera-Púbol-Rupià i Flaçà.
El 26 de juny de 1921 s’allarga el trajecte original amb la inauguració d’un ramal que connecta Flaçà amb Girona, a l’alçada del Pont 
Major. El 16 de març de 1928 s’ampliaria la línia fins a Banyoles, amb el que finalment seria l’úl�m tram. Es va intentar que el tren 
con�nués fins a Olot però la manca de mitjans econòmics va impedir construir la línia, perdent-se així una hipotè�ca possibilitat de supervivència d’una xarxa ferroviària de les comarques gironines. 
El tramvia del Baix Empordà era popularment conegut en el tram entre Palamós i Girona com a Tren Pe�t, i com a Tren Pinxo a Banyoles. Conduït per una locomotora de vapor arrossegava uns vagons 
minúsculs, amb una velocitat mitja d’uns quinze quilòmetres per hora. Va ésser el primer ferrocarril de l’Estat que u�litzava un ample de via estreta de 75 cm., �pic dels trens de muntanya alemanys, 
que perme�a un traçat amb corbes molt tancades, evitant la construcció de túnels (la línia no en tenia cap).
Al seu pas pel nostre municipi el Tren Pe�t parava a l’estació, ubicada prop del mas Rostoll, i pocs metres més endavant carregava aigua abans de travessar el paratge dels revolts de Torrent, un dels 
indrets més bells del trajecte, tot envoltat de bosc. En aquest tram li suposava un gran esforç remuntar la pronunciada pujada, moment en que els passatgers baixaven a es�rar les cames, fer les seves 
necessitats, collir espàrrecs, bolets,... i en ocasions a ajudar a empènyer el tramvia per superar la forta pendent.
El 23 de març de 1887 el tramvia va fer el seu primer viatge oficial 
inaugurant la línia de Palamós a Flaçà, amb vuit trens diaris de 
mercaderies i passatgers, poc més d’una quinzena per trajecte, i amb un 
recorregut de 34 quilòmetres que realitzava entre dues i tres hores, si 
tot anava bé. Es va establir un primer recorregut pels següents 
municipis; Palamós, Sant Joan de Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras, 
Palafrugell, Llofriu, Torrent, Sant Climent de Peralta, Vulpellac, la Bisbal, 
Corçà, la Pera-Púbol-Rupià i Flaçà.
El 26 de juny de 1921 s’allarga el trajecte original amb la inauguració 
d’un ramal que connecta Flaçà amb Girona, a l’alçada del Pont Major. El 
16 de març de 1928 s’ampliaria la línia fins a Banyoles, amb el que 
finalment seria l’úl�m tram. Es va intentar que el tren con�nués fins a 
Olot però la manca de mitjans econòmics va impedir construir la línia, 
perdent-se així una hipotè�ca possibilitat de supervivència d’una xarxa 
ferroviària de les comarques gironines. 
El tramvia del Baix Empordà era popularment conegut en el tram entre 
Palamós i Girona com a Tren Pe�t, i com a Tren Pinxo a Banyoles. 
Conduït per una locomotora de vapor arrossegava uns vagons minúsculs, 
amb una velocitat mitja d’uns quinze quilòmetres per hora. Va ésser el 
primer ferrocarril de l’Estat que u�litzava un ample de via estreta de 75 
cm., �pic dels trens de muntanya alemanys, que perme�a un traçat amb 
corbes molt tancades, evitant la construcció de túnels (la línia no en 
tenia cap).
Al seu pas pel nostre municipi el Tren Pe�t parava a l’estació, ubicada 
prop del mas Rostoll, i pocs metres més endavant carregava aigua abans 
de travessar el paratge dels revolts de Torrent, un dels indrets més bells 
del trajecte, tot envoltat de bosc. En aquest tram li suposava un gran 
esforç remuntar la pronunciada pujada, moment en que els passatgers 
baixaven a es�rar les cames, fer les seves necessitats, collir espàrrecs, 
bolets,... i en ocasions a ajudar a empènyer el tramvia per superar la 
forta pendent.

El 23 de març de 1887 el tramvia va fer el seu primer viatge oficial 
inaugurant la línia de Palamós a Flaçà, amb vuit trens diaris de 
mercaderies i passatgers, poc més d’una quinzena per trajecte, i amb un 
recorregut de 34 quilòmetres que realitzava entre dues i tres hores, si tot 
anava bé. Es va establir un primer recorregut pels següents municipis; 
Palamós, Sant Joan de Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras, Palafrugell, 
Llofriu, Torrent, Sant Climent de Peralta, Vulpellac, la Bisbal, Corçà, la 
Pera-Púbol-Rupià i Flaçà.
El 26 de juny de 1921 s’allarga el trajecte original amb la inauguració 
d’un ramal que connecta Flaçà amb Girona, a l’alçada del Pont Major. El 
16 de març de 1928 s’ampliaria la línia fins a Banyoles, amb el que 
finalment seria l’últim tram. Es va intentar que el tren continués fins a 
Olot però la manca de mitjans econòmics va impedir construir la línia, 
perdent-se així una hipotètica possibilitat de supervivència d’una xarxa 
ferroviària de les comarques gironines. 
El tramvia del Baix Empordà era popularment conegut en el tram entre 
Palamós i Girona com a Tren Petit, i com a Tren Pinxo a Banyoles. 
Conduït per una locomotora de vapor arrossegava uns vagons minúsculs, 
amb una velocitat mitja d’uns quinze quilòmetres per hora. Va ésser el 
primer ferrocarril de l’Estat que utilitzava un ample de via estreta de 75 
cm., típic dels trens de muntanya alemanys, que permetia un traçat amb 
corbes molt tancades, evitant la construcció de túnels (la línia no en tenia 
cap).
Al seu pas pel nostre municipi el Tren Petit parava a l’estació, ubicada 
prop del mas Rostoll, i pocs metres més endavant carregava aigua abans 
de travessar el paratge dels revolts de Torrent, un dels indrets més bells 
del trajecte, tot envoltat de bosc. En aquest tram li suposava un gran 
esforç remuntar la pronunciada pujada, moment en que els passatgers 
baixaven a estirar les cames, fer les seves necessitats, collir espàrrecs, 
bolets,... i en ocasions a ajudar a empènyer el tramvia per superar la 
forta pendent.

El 23 de març de 1887 el tramvia va fer el seu primer viatge oficial 
inaugurant la línia de Palamós a Flaçà, amb vuit trens diaris de 
mercaderies i passatgers, poc més d’una quinzena per trajecte, i amb un 
recorregut de 34 quilòmetres que realitzava entre dues i tres hores, si tot 
anava bé. Es va establir un primer recorregut pels següents municipis; 
Palamós, Sant Joan de Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras, Palafrugell, 
Llofriu, Torrent, Sant Climent de Peralta, Vulpellac, la Bisbal, Corçà, la 
Pera-Púbol-Rupià i Flaçà.
El 26 de juny de 1921 s’allarga el trajecte original amb la inauguració d’un 
ramal que connecta Flaçà amb Girona, a l’alçada del Pont Major. El 16 de 
març de 1928 s’ampliaria la línia fins a Banyoles, amb el que finalment 
seria l’úl�m tram. Es va intentar que el tren con�nués fins a Olot però la 
manca de mitjans econòmics va impedir construir la línia, perdent-se així 
una hipotè�ca possibilitat de supervivència d’una xarxa ferroviària de les 
comarques gironines. 
El tramvia del Baix Empordà era popularment conegut en el tram entre 
Palamós i Girona com a Tren Pe�t, i com a Tren Pinxo a Banyoles. Conduït 
per una locomotora de vapor arrossegava uns vagons minúsculs, amb una 
velocitat mitja d’uns quinze quilòmetres per hora. Va ésser el primer 
ferrocarril de l’Estat que u�litzava un ample de via estreta de 75 cm., �pic 
dels trens de muntanya alemanys, que perme�a un traçat amb corbes 
molt tancades, evitant la construcció de túnels (la línia no en tenia cap).
Al seu pas pel nostre municipi el Tren Pe�t parava a l’estació, ubicada 
prop del mas Rostoll, i pocs metres més endavant carregava aigua abans 
de travessar el paratge dels revolts de Torrent, un dels indrets més bells 
del trajecte, tot envoltat de bosc. En aquest tram li suposava un gran 
esforç remuntar la pronunciada pujada, moment en que els passatgers 
baixaven a es�rar les cames, fer les seves necessitats, collir espàrrecs, 
bolets,... i en ocasions a ajudar a empènyer el tramvia per superar la forta 
pendent.

Viatges / Viajes / Trips / Voyages

El Tren Petit - Estació de Torrent / El Pequeño Tren - Estación de Torrent / Little Train - Torrent station / Petit Train - Station de Torrents

Dels diversos projectes que es van dissenyar fou el del senyor August Pagès i Or�z el que va ésser aprovat pel Govern Civil de 
Girona el 1884, any en què també es cons�tuí la societat TRANVÍA DEL BAJO AMPURDÁN, i consis�a en connectar Palamós amb 
Flaçà, per tal d’enllaçar amb el ferrocarril que comunicava Barcelona i França, conegut com a Tren Gros. Un any més tard el 
govern els va atorgar la concessió. 
El diumenge 7 de novembre de 1886 arriben a Flaçà les tres primeres locomotores del Tramvia del Baix Empordà. Han estat 
fabricades a Gant, Bèlgica, als tallers dels germans Carels. Es tracta del model 030WT, d’un pes de 18 tones cadascuna d’elles. La 
locomotora número 1 es diu “Torrent”.
Dels diversos projectes que es van dissenyar 
fou el del senyor August Pagès i Or�z el que va 
ésser aprovat pel Govern Civil de Girona el 
1884, any en què també es cons�tuí la 
societat TRANVÍA DEL BAJO AMPURDÁN, i 
consis�a en connectar Palamós amb Flaçà, per 
tal d’enllaçar amb el ferrocarril que 
comunicava Barcelona i França, conegut com a 
Tren Gros. Un any més tard el govern els va 
atorgar la concessió. 
El diumenge 7 de novembre de 1886 arriben a 
Flaçà les tres primeres locomotores del 
Tramvia del Baix Empordà. Han estat 
fabricades a Gant, Bèlgica, als tallers dels 
germans Carels. Es tracta del model 030WT, 
d’un pes de 18 tones cadascuna d’elles. La 
locomotora número 1 es diu “Torrent”.

Dels diversos projectes que es van dissenyar 
fou el del senyor August Pagès i Ortiz el que va 
ésser aprovat pel Govern Civil de Girona el 
1884, any en què també es constituí la societat 
TRANVÍA DEL BAJO AMPURDÁN, i consistia en 
connectar Palamós amb Flaçà, per tal 
d’enllaçar amb el ferrocarril que comunicava 
Barcelona i França, conegut com a Tren Gros. 
Un any més tard el govern els va atorgar la 
concessió. 
El diumenge 7 de novembre de 1886 arriben a 
Flaçà les tres primeres locomotores del 
Tramvia del Baix Empordà. Han estat 
fabricades a Gant, Bèlgica, als tallers dels 
germans Carels. Es tracta del model 030WT, 
d’un pes de 18 tones cadascuna d’elles. La 
locomotora número 1 es diu “Torrent”.

Dels diversos projectes que es van dissenyar 
fou el del senyor August Pagès i Or�z el que va 
ésser aprovat pel Govern Civil de Girona el 
1884, any en què també es cons�tuí la societat 
TRANVÍA DEL BAJO AMPURDÁN, i consis�a en 
connectar Palamós amb Flaçà, per tal d’enllaçar 
amb el ferrocarril que comunicava Barcelona i 
França, conegut com a Tren Gros. Un any més 
tard el govern els va atorgar la concessió. 
El diumenge 7 de novembre de 1886 arriben a 
Flaçà les tres primeres locomotores del Tramvia 
del Baix Empordà. Han estat fabricades a Gant, 
Bèlgica, als tallers dels germans Carels. Es 
tracta del model 030WT, d’un pes de 18 tones 
cadascuna d’elles. La locomotora número 1 es 
diu “Torrent”.

Projectes / Proyectos / Projects / Projets

L’abril de 2009 el Consell Comarcal del Baix Empordà va elaborar un estudi previ per la construcció d’una via verda entre Flaçà i Palafrugell.
Una de les actuacions més importants a realitzar era la de rehabilitar l’an�c edifici de l’estació de tren de Torrent com a punt d’informació d’aquesta via.
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1887-1956”; El Tren Palamós-Girona-Banyoles; Pedres de Girona, Serveis Video Empordà, S.A. (Youtube), “El punt Avui”; Arxiu. “La Vanguardia”; Hemeroteca, “El Periódico de Catalunya”; Arxiu, Viquipèdia.

Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons família Bassa-Rocas.

Ajuntament de Torrent. Família Pannon.

Serveis Video Empordà, S.A. (vídeo youtube)

Fotos: Josep Maria Ros (2022)
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El Llentiscle de Torrent

Arbre Monumental
Declarat arbre Monumental: l’any 1991.
Matrícula: AM 10.197.01
Estat actual: En procés de decandiment. 
Terme municipal: Torrent (Baix Empordà).
Propietat: Ajuntament de Torrent.
Mesures: 

- Alçària total (h): 5.5m
- Volt de canó (c): 1.90m
- Capçada mitjana: 8.0 cm

Es troba dins l’Espai d’Interès Natural de les 
Gavarres, en el paratge conegut com els Revolts de 
Torrent, a pocs metres de l’antiga estació de Torrent 
del Tren Petit. És un arbret molt vell i ja fa temps 
que va entrar en fase de senescència. Té la capçada 
mig seca i amb poca vitalitat, tot i que en anys de 
bona pluja revifa una mica.

Des de 1993 s’ha hagut de podar per compensar 
la capçada, reduint-la i afavorir així el procés natural 
de l’arbre. Fa anys es va instal·lar suports a les 
branques principals per evitar-ne el trencament.

És un dels quatre arbres monumentals catalo-
gats per la Generalitat de Catalunya al Baix Empor-
dà, i juntament amb l’Arboç de can Genoer, ubicat al 
terme municipal de  Cruïlles, Monells i Sant Sadur-
ní de l’Heura, els únics que es conserven perquè dels 
altres dos, l’Alzina del Mas Salelles i el Pi Gros d’en 
Cama (Pi de Romanyà), el primer va morir el 2005 
per envelliment i atac del banyarriquer del roure, i el 
segon va caure el 2015 per una forta tramuntanada.

Arbres monumentals

Els arbres han tingut sempre un valor rellevant 
per a la societat per la seva funció ecològica, cul-
tural, econòmica i simbòlica, entre d’altres. El co-
neixement científic continua aportant noves dades 
sobre la rellevància de la seva funció en múltiples 
aspectes, com la fixació del CO2, els serveis ecosis-
tèmics o la seva interacció amb altres éssers vius.

Per tal de donar protecció legal a determinats 
arbres i arbredes considerats singulars, la Genera-
litat de Catalunya va elaborar una normativa que 
permet declara’ls com a arbres o arbredes d’interès 
local, comarcal o monumentals.

Els arbres monumentals de Catalunya són 
aquells que es conserven i protegeixen per la seva 
particularitat i espècie arbòria, gràcies a un decret 
aprovat el 1987.

Des de llavors s’han declarat més de dos-cents 
setanta arbres que es troben repartits pel territori. 
Els primers en acollir-se a aquesta protecció van ser 
el Pi de les tres branques (Berguedà) i el roure de 
Can Codorniu (Alt Penedès).

Cada un dels arbres catalogats són diversos i 
diferents en molts aspectes i presenten la seva prò-
pia història com a monuments que són considerats, 
formant part de les tradicions populars. Per això, el 
fet de conservar-los va més enllà de protegir-los fí-
sicament, i també contribueix a mantenir vives unes 
històries, unes paraules, uns moments...

Alguns es troben propers a un camí, d’altres al 
mig del prat o inclús formen part d’alguna plaça, tot 
i que la majoria els localitzen en zones rurals.

Els arbres declarats monumentals es troben se-
nyalitzats amb un rètol informatiu i poden ser de 
propietat pública o privada.

EL LLENTISCLE DE TORRENT
LENTISCO DE TORRENT / MASTIC TREE OF TORRENT / MASTIC ARBRE DE TORRENT
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Els arbres han �ngut sempre un valor rellevant per a la societat per la seva funció ecològica, cultural, econòmica, simbòlica. El coneixement cien�fic con�nua aportant noves dades sobre la rellevància de la seva 
funció en múl�ples aspectes, com la fixació del CO2, els serveis ecosistèmics o la seva interacció amb altres éssers vius.
Per tal de donar protecció legal a determinats arbres i arbredes considerats singulars, la Generalitat de Catalunya va elaborar una norma�va que permet declarar’ls com a arbres o arbredes d’interès local, 
comarcal o monumental.
Els arbres monumentals de Catalunya són aquells que es conserven i protegeixen per la seva par�cularitat i espècie arbòria, gràcies a un decret aprovat el 1987.
Des de llavors s'han declarat més de dos-cents setanta arbres que es troben repar�ts pel territori. Els primers a acollir-se a aquesta protecció van ser el Pi de les tres branques (Berguedà) i el roure de Can 
Codorniu (Alt Penedès).
Cada un dels arbres catalogats són diversos i diferents, en molts aspectes, i presenten la seva pròpia història com a monuments que són considerats i formen part de les tradicions populars. Per això, el fet de 
conservar-los va més enllà de protegir-los �sicament sinó que contribueix a mantenir viva, també, unes històries, unes paraules, uns moments...
Alguns es troben propers a un camí, d'altres al mig del prat o inclús formen part d'alguna plaça. Destaca, però, el nombre d'arbres situats en zones rurals.
Els arbres declarats monumentals es troben senyalitzats amb un rètol informa�u i poden ser de propietat pública o privada.
Els arbres han �ngut sempre un valor rellevant per a la societat per la seva 
funció ecològica, cultural, econòmica, simbòlica. El coneixement cien�fic 
con�nua aportant noves dades sobre la rellevància de la seva funció en 
múl�ples aspectes, com la fixació del CO2, els serveis ecosistèmics o la seva 
interacció amb altres éssers vius.
Per tal de donar protecció legal a determinats arbres i arbredes considerats 
singulars, la Generalitat de Catalunya va elaborar una norma�va que permet 
declarar’ls com a arbres o arbredes d’interès local, comarcal o monumental.
Els arbres monumentals de Catalunya són aquells que es conserven i 
protegeixen per la seva par�cularitat i espècie arbòria, gràcies a un decret 
aprovat el 1987.
Des de llavors s'han declarat més de dos-cents setanta arbres que es troben 
repar�ts pel territori. Els primers a acollir-se a aquesta protecció van ser el Pi de 
les tres branques (Berguedà) i el roure de Can Codorniu (Alt Penedès).
Cada un dels arbres catalogats són diversos i diferents, en molts aspectes, i 
presenten la seva pròpia història com a monuments que són considerats i 
formen part de les tradicions populars. Per això, el fet de conservar-los va més 
enllà de protegir-los �sicament sinó que contribueix a mantenir viva, també, 
unes històries, unes paraules, uns moments...
Alguns es troben propers a un camí, d'altres al mig del prat o inclús formen part 
d'alguna plaça. Destaca, però, el nombre d'arbres situats en zones rurals.
Els arbres declarats monumentals es troben senyalitzats amb un rètol 
informa�u i poden ser de propietat pública o privada.

Els arbres han tingut sempre un valor rellevant per a la societat per la seva 
funció ecològica, cultural, econòmica, simbòlica. El coneixement científic 
continua aportant noves dades sobre la rellevància de la seva funció en múltiples 
aspectes, com la fixació del CO2, els serveis ecosistèmics o la seva interacció amb 
altres éssers vius.
Per tal de donar protecció legal a determinats arbres i arbredes considerats 
singulars, la Generalitat de Catalunya va elaborar una normativa que permet 
declarar’ls com a arbres o arbredes d’interès local, comarcal o monumental.
Els arbres monumentals de Catalunya són aquells que es conserven i protegeixen 
per la seva particularitat i espècie arbòria, gràcies a un decret aprovat el 1987.
Els arbres monumentals de Catalunya són aquells que es conserven i protegeixen 
per la seva particularitat i espècie arbòria, gràcies a un decret aprovat el 1987.
Des de llavors s'han declarat més de dos-cents setanta arbres que es troben 
repartits pel territori. Els primers a acollir-se a aquesta protecció van ser el Pi de 
les tres branques (Berguedà) i el roure de Can Codorniu (Alt Penedès).
Cada un dels arbres catalogats són diversos i diferents, en molts aspectes, i 
presenten la seva pròpia història com a monuments que són considerats i 
formen part de les tradicions populars. Per això, el fet de conservar-los va més 
enllà de protegir-los físicament sinó que contribueix a mantenir viva, també, unes 
històries, unes paraules, uns moments...
Alguns es troben propers a un camí, d'altres al mig del prat o inclús formen part 
d'alguna plaça. Destaca, però, el nombre d'arbres situats en zones rurals.
Els arbres declarats monumentals es troben senyalitzats amb un rètol informatiu 
i poden ser de propietat pública o privada.

Els arbres han �ngut sempre un valor rellevant per a la societat per la seva funció 
ecològica, cultural, econòmica, simbòlica. El coneixement cien�fic con�nua 
aportant noves dades sobre la rellevància de la seva funció en múl�ples aspectes, 
com la fixació del CO2, els serveis ecosistèmics o la seva interacció amb altres 
éssers vius.
Per tal de donar protecció legal a determinats arbres i arbredes considerats 
singulars, la Generalitat de Catalunya va elaborar una norma�va que permet 
declarar’ls com a arbres o arbredes d’interès local, comarcal o monumental.
Els arbres monumentals de Catalunya són aquells que es conserven i protegeixen 
per la seva par�cularitat i espècie arbòria, gràcies a un decret aprovat el 1987.
Els arbres monumentals de Catalunya són aquells que es conserven i protegeixen 
per la seva par�cularitat i espècie arbòria, gràcies a un decret aprovat el 1987.
Des de llavors s'han declarat més de dos-cents setanta arbres que es troben 
repar�ts pel territori. Els primers a acollir-se a aquesta protecció van ser el Pi de 
les tres branques (Berguedà) i el roure de Can Codorniu (Alt Penedès).
Cada un dels arbres catalogats són diversos i diferents, en molts aspectes, i 
presenten la seva pròpia història com a monuments que són considerats i 
formen part de les tradicions populars. Per això, el fet de conservar-los va més 
enllà de protegir-los �sicament sinó que contribueix a mantenir viva, també, unes 
històries, unes paraules, uns moments...
Alguns es troben propers a un camí, d'altres al mig del prat o inclús formen part 
d'alguna plaça. Destaca, però, el nombre d'arbres situats en zones rurals.
Els arbres declarats monumentals es troben senyalitzats amb un rètol informa�u 
i poden ser de propietat pública o privada.

Arbres monumentals /Árboles monumentales / Monumental trees / Arbres monumentaux

Declarat arbre Monumental: l’any 1991.
Matrícula: AM 10.197.01
Estat actual : En procés de decandiment. 
Terme municipal: Torrent (Baix Empordà).
Propietat: Ajuntament de Torrent.

Es troba dins l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres, en el paratge conegut com els 
Revolts de Torrent, a pocs metres de l’an�ga estació de Torrent del Tren Pe�t. És un 
arbret molt vell i ja fa temps que va entrar en fase de senescència. Té la capçada 
mig seca i amb poca vitalitat, tot i que en anys de bona pluja revifa una mica.
Des de 1993 s’ha hagut de podar per compensar la capçada, reduint-la per afavorir 
el procés natural de l’arbre. Fa anys es va instal·lar suports a les branques principals 
per evitar-ne el trencament.
És un dels quatre arbres monumentals catalogats per la Generalitat de Catalunya al 
Baix Empordà, i juntament amb l’Arboç de can Genoer, ubicat al terme municipal de  
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, els únics que es conserven perquè dels 
altres dos, l’Alzina del Mas Salelles i el Pi Gros d’en Cama (Pi de Romanyà), el primer 
va morir el 2005 per envelliment i atac del banyarriquer del roure, i el segon va 
caure el 2015 per una forta tramuntanada.
Declarat arbre Monumental: l’any 1991.
Matrícula: AM 10.197.01
Estat actual : En procés de decandiment. 
Terme municipal: Torrent ( Baix Empordà).
Propietat : Ajuntament de Torrent.

Es troba dins l’Espai d’Interès Natural de les 
Gavarres, en el paratge conegut com els 
Revolts de Torrent, a pocs metres de l’an�ga 
estació de Torrent del Tren Pe�t. És un arbret 
molt vell i ja fa temps que va entrar en fase de 
senescència. Té la capçada mig seca i amb 
poca vitalitat, tot i que en anys de bona pluja 
revifa una mica.
Des de 1993 s’ha hagut de podar per 
compensar la capçada, reduint-la per afavorir 
el procés natural de l’arbre. Fa anys es va 
instal·lar suports a les branques principals per 
evitar-ne el trencament.
És un dels quatre arbres monumentals 
catalogats per la Generalitat de Catalunya al 
Baix Empordà, i juntament amb l’Arboç de can 
Genoer, ubicat al terme municipal de  Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l'Heura, els únics 
que es conserven perquè dels altres dos, 
l’Alzina del Mas Salelles i el Pi Gros d’en Cama 
(Pi de Romanyà), el primer va morir el 2005 
per envelliment i atac del banyarriquer del 
roure, i el segon va caure el 2015 per una forta 
tramuntanada.

Declarat arbre Monumental: l’any 1991.
Matrícula: AM 10.197.01
Estat actual : En procés de decandiment. 
Terme municipal: Torrent ( Baix Empordà).
Propietat : Ajuntament de Torrent.

Es troba dins l’Espai d’Interès Natural de les 
Gavarres, en el paratge conegut com els 
Revolts de Torrent, a pocs metres de l’antiga 
estació de Torrent del Tren Petit. És un arbret 
molt vell i ja fa temps que va entrar en fase de 
senescència. Té la capçada mig seca i amb 
poca vitalitat, tot i que en anys de bona pluja 
revifa una mica.
Des de 1993 s’ha hagut de podar per 
compensar la capçada, reduint-la per afavorir 
el procés natural de l’arbre. Fa anys es va 
instal·lar suports a les branques principals per 
evitar-ne el trencament.
És un dels quatre arbres monumentals 
catalogats per la Generalitat de Catalunya al 
Baix Empordà, i juntament amb l’Arboç de can 
Genoer, ubicat al terme municipal de  Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l'Heura, els únics que 
es conserven perquè dels altres dos, l’Alzina del 
Mas Salelles i el Pi Gros d’en Cama (Pi de 
Romanyà), el primer va morir el 2005 per 
envelliment i atac del banyarriquer del roure, i 
el segon va caure el 2015 per una forta 
tramuntanada.

Declarat arbre Monumental: l’any 1991.
Matrícula: AM 10.197.01
Estat actual : En procés de decandiment. 
Terme municipal: Torrent ( Baix Empordà).
Propietat : Ajuntament de Torrent.

Es troba dins l’Espai d’Interès Natural de les 
Gavarres, en el paratge conegut com els 
Revolts de Torrent, a pocs metres de l’an�ga 
estació de Torrent del Tren Pe�t. És un arbret 
molt vell i ja fa temps que va entrar en fase de 
senescència. Té la capçada mig seca i amb poca 
vitalitat, tot i que en anys de bona pluja revifa 
una mica.
Des de 1993 s’ha hagut de podar per 
compensar la capçada, reduint-la per afavorir 
el procés natural de l’arbre. Fa anys es va 
instal·lar suports a les branques principals per 
evitar-ne el trencament.
És un dels quatre arbres monumentals 
catalogats per la Generalitat de Catalunya al 
Baix Empordà, i juntament amb l’Arboç de can 
Genoer, ubicat al terme municipal de  Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l'Heura, els únics que 
es conserven perquè dels altres dos, l’Alzina del 
Mas Salelles i el Pi Gros d’en Cama (Pi de 
Romanyà), el primer va morir el 2005 per 
envelliment i atac del banyarriquer del roure, i 
el segon va caure el 2015 per una forta 
tramuntanada.
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 - Pistacia lentiscus -
Es tracta d'un arbust de la família de les anacardiàcies, amb una forta olor a resina, que creix en els matolls secs i 
pedregosos de l'Europa mediterrània, nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. A Catalunya en podem trobar entre els 0 i els 800 
metres d'al�tud i més rarament fins als 1.000.
Resisteix poc les fortes gelades. Creix en forma de mata i a mesura que envelleix desenvolupa troncs corpulents i gran 
quan�tat de branques gruixudes i llargues, amb una alçada d’entre 1 a 5 metres. En àrees apropiades, quan se li deixa 
créixer lliurement i es fa vell, sol conver�r-se en un arbre de fins a 7 metres. 
Les fulles són perennes (mantenen el verd tot l’any), compostes, paripinnades i tenen un nombre parell de folíols. El fruit és 
una drupa, primer verda, llavors vermella i més tard negra en madurar, d'uns 5 mil·límetres de diàmetre, no comes�ble per 
a les persones però sí per a les aus. Quan fa fred les fulles dels llen�scle agafen tonalitats blaves i vermelles produïdes per la 
síntesi d'antocians. El llen�scle floreix de març a maig.
Es tracta d'un arbust de la família de les 
anacardiàcies, amb una forta olor a resina, que 
creix en els matolls secs i pedregosos de 
l'Europa mediterrània, nord d'Àfrica i el Pròxim 
Orient. A Catalunya en podem trobar entre els 
0 i els 800 metres d'al�tud i més rarament fins 
als 1.000.
Resisteix poc les fortes gelades. Creix en forma 
de mata i a mesura que envelleix desenvolupa 
troncs corpulents i gran quan�tat de branques 
gruixudes i llargues, amb una alçada d’entre 1 
a 5 metres. En àrees apropiades, quan se li 
deixa créixer lliurement i es fa vell, sol 
conver�r-se en un arbre de fins a 7 metres. 
Les fulles són perennes (mantenen el verd tot 
l’any), compostes, paripinnades i tenen un 
nombre parell de folíols. El fruit és una drupa, 
primer verda, llavors vermella i més tard negra 
en madurar, d'uns 5 mil·límetres de diàmetre, 
no comes�ble per a les persones però sí per a 
les aus. Quan fa fred les fulles dels llen�scle 
agafen tonalitats blaves i vermelles produïdes 
per la síntesi d'antocians. El llen�scle floreix de 
març a maig.

Es tracta d'un arbust de la família de les 
anacardiàcies, amb una forta olor a resina, que 
creix en els matolls secs i pedregosos de 
l'Europa mediterrània, nord d'Àfrica i el Pròxim 
Orient. A Catalunya en podem trobar entre els 
0 i els 800 metres d'altitud i més rarament fins 
als 1.000.
Resisteix poc les fortes gelades. Creix en forma 
de mata i a mesura que envelleix desenvolupa 
troncs corpulents i gran quantitat de branques 
gruixudes i llargues, amb una alçada d’entre 1 
a 5 metres. En àrees apropiades, quan se li 
deixa créixer lliurement i es fa vell, sol 
convertir-se en un arbre de fins a 7 metres. 
Les fulles són perennes (mantenen el verd tot 
l’any), compostes, paripinnades i tenen un 
nombre parell de folíols. El fruit és una drupa, 
primer verda, llavors vermella i més tard negra 
en madurar, d'uns 5 mil·límetres de diàmetre, 
no comestible per a les persones però sí per a 
les aus. Quan fa fred les fulles dels llentiscle 
agafen tonalitats blaves i vermelles produïdes 
per la síntesi d'antocians. El llentiscle floreix de 
març a maig.

Es tracta d'un arbust de la família de les 
anacardiàcies, amb una forta olor a resina, que 
creix en els matolls secs i pedregosos de 
l'Europa mediterrània, nord d'Àfrica i el Pròxim 
Orient. A Catalunya en podem trobar entre els 
0 i els 800 metres d'al�tud i més rarament fins 
als 1.000.
Resisteix poc les fortes gelades. Creix en forma 
de mata i a mesura que envelleix desenvolupa 
troncs corpulents i gran quan�tat de branques 
gruixudes i llargues, amb una alçada d’entre 1 a 
5 metres. En àrees apropiades, quan se li deixa 
créixer lliurement i es fa vell, sol conver�r-se en 
un arbre de fins a 7 metres. 
Les fulles són perennes (mantenen el verd tot 
l’any), compostes, paripinnades i tenen un 
nombre parell de folíols. El fruit és una drupa, 
primer verda, llavors vermella i més tard negra 
en madurar, d'uns 5 mil·límetres de diàmetre, 
no comes�ble per a les persones però sí per a 
les aus. Quan fa fred les fulles dels llen�scle 
agafen tonalitats blaves i vermelles produïdes 
per la síntesi d'antocians. El llen�scle floreix de 
març a maig.

Espècie / Especie / Species / Espèces

El llen�scle o mata se sol u�litzar per a fer-ne garlandes vegetals perquè té la propietat de conservar la fulla verda molt de 
temps després d'haver estat tallada i per l'aroma que desprèn. La fusta és de color rosa o ocre, amb venes grogues. S'usa en 
ebenisteria i fusteria. Com a llenya també és un bon combus�ble. La saba s'anomena màs�c i s'u�litza per a produir una 
goma o làtex molt aromà�c. A l'an�guitat aquest làtex s'usava com a goma de mastegar i actualment s'empra en aplicacions 
d'ortodòncia, per a fabricar vernissos i també en pas�sseria i per a fabricar licors. Les fulles s’han u�litzat com a conser-
vants. Els fruits es masteguen per for�ficar les genives, curar les ferides de la boca i blanquejar les dents. Glopejant l’aigua 
que s’obté bullint fulles i fruits es rebaixen les inflamacions de boca i es calma el dolor dels queixals. És depura�va de la sang 
i rebaixa també la pressió arterial. Entre les seves virtuts hi ha la de ser un an�dot contra el verí d’alguns animals.
El llen�scle o mata se sol u�litzar per a fer-ne 
garlandes vegetals perquè té la propietat de 
conservar la fulla verda molt de temps després 
d'haver estat tallada i per l'aroma que 
desprèn. La fusta és de color rosa o ocre, amb 
venes grogues. S'usa en ebenisteria i fusteria. 
Com a llenya també és un bon combus�ble. La 
saba s'anomena màs�c i s'u�litza per a produir 
una goma o làtex molt aromà�c. A l'an�guitat 
aquest làtex s'usava com a goma de mastegar i 
actualment s'empra en aplicacions 
d'ortodòncia, per a fabricar vernissos i també 
en pas�sseria i per a fabricar licors. Les fulles 
s’han u�litzat com a conservants. Els fruits es 
masteguen per for�ficar les genives, curar les 
ferides de la boca i blanquejar les dents. 
Glopejant l’aigua que s’obté bullint fulles i 
fruits es rebaixen les inflamacions de boca i es 
calma el dolor dels queixals. És depura�va de 
la sang i rebaixa també la pressió arterial. 
Entre les seves virtuts hi ha la de ser un 
an�dot contra el verí d’alguns animals.

El llentiscle o mata se sol utilitzar per a fer-ne 
garlandes vegetals perquè té la propietat de 
conservar la fulla verda molt de temps després 
d'haver estat tallada i per l'aroma que desprèn. 
La fusta és de color rosa o ocre, amb venes 
grogues. S'usa en ebenisteria i fusteria. Com a 
llenya també és un bon combustible. La saba 
s'anomena màstic i s'utilitza per a produir una 
goma o làtex molt aromàtic. A l'antiguitat 
aquest làtex s'usava com a goma de mastegar 
i actualment s'empra en aplicacions 
d'ortodòncia, per a fabricar vernissos i també 
en pastisseria i per a fabricar licors. Les fulles 
s’han utilitzat com a conservants. Els fruits es 
masteguen per fortificar les genives, curar les 
ferides de la boca i blanquejar les dents. 
Glopejant l’aigua que s’obté bullint fulles i 
fruits es rebaixen les inflamacions de boca i es 
calma el dolor dels queixals. És depurativa de 
la sang i rebaixa també la pressió arterial. 
Entre les seves virtuts hi ha la de ser un antídot 
contra el verí d’alguns animals.

El llen�scle o mata se sol u�litzar per a fer-ne 
garlandes vegetals perquè té la propietat de 
conservar la fulla verda molt de temps després 
d'haver estat tallada i per l'aroma que desprèn. 
La fusta és de color rosa o ocre, amb venes 
grogues. S'usa en ebenisteria i fusteria. Com a 
llenya també és un bon combus�ble. La saba 
s'anomena màs�c i s'u�litza per a produir una 
goma o làtex molt aromà�c. A l'an�guitat 
aquest làtex s'usava com a goma de mastegar i 
actualment s'empra en aplicacions 
d'ortodòncia, per a fabricar vernissos i també 
en pas�sseria i per a fabricar licors. Les fulles 
s’han u�litzat com a conservants. Els fruits es 
masteguen per for�ficar les genives, curar les 
ferides de la boca i blanquejar les dents. 
Glopejant l’aigua que s’obté bullint fulles i fruits 
es rebaixen les inflamacions de boca i es calma 
el dolor dels queixals. És depura�va de la sang i 
rebaixa també la pressió arterial. Entre les 
seves virtuts hi ha la de ser un an�dot contra el 
verí d’alguns animals.

Ús / Uso / Use / U�lisa�on

Arbre monumental / Árbol monumental / Monumental tree / Arbre monumentaux
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El Llentiscle de Torrent

56

Espècie

Pistacia lentiscus

Es tracta d’un arbust de la família de les anacar-
diàcies, amb una forta olor a resina, que creix en els 
matolls secs i pedregosos de l’Europa mediterrània, 
nord d’Àfrica i el Pròxim Orient. A Catalunya en 
podem trobar entre els 0 i els 800 metres d’altitud i 
més rarament fins als 1.000.

Resisteix poc les fortes gelades. Creix en forma 
de mata i a mesura que envelleix desenvolupa troncs 
corpulents i gran quantitat de branques gruixudes 
i llargues, amb una alçada d’entre 1 a 5 metres. En 
àrees apropiades, quan se li deixa créixer lliurement 
i es fa vell, sol convertir-se en un arbre de fins a 7 
metres. 

Les fulles són perennes (mantenen el verd tot 
l’any), compostes, paripinnades i tenen un nombre 
parell de folíols. El fruit és una drupa, primer verda, 
llavors vermella i més tard negra en madurar, d’uns 
5 mil·límetres de diàmetre, no comestible per a les 
persones però sí per a les aus. Quan fa fred les fulles 
dels llentiscle agafen tonalitats blaves i vermelles 

produïdes per la síntesi d’antocians. El llentiscle flo-
reix de març a maig.

Ús

El llentiscle o mata se sol destinar per a fer-ne 
garlandes vegetals per l’aroma que desprèn i per-
què té la propietat de conservar la fulla verda molt 
de temps després d’haver estat tallada. La fusta és 
de color rosa o ocre, amb venes grogues. S’utilitza 
en ebenisteria i fusteria. Com a llenya també és un 
bon combustible. La saba s’anomena màstic i s’apro-
fita per a produir una goma o làtex molt aromàtic. 
A l’antiguitat aquest làtex s’usava com a goma de 
mastegar i actualment s’empra en aplicacions d’or-
todòncia, per a fabricar  vernissos, en  pastisseria  i 
per a fabricar licors. Els fruits es masteguen per for-
tificar les genives, curar les ferides de la boca i blan-
quejar les dents. Glopejant l’aigua que s’obté bullint 
fulles i fruits es rebaixen les inflamacions de boca i 
es calma el dolor dels queixals. Les fulles s’han fet 
servir com a conservants. És depurativa de la sang 
i rebaixa també la pressió arterial. Entre les seves 
virtuts hi ha la de ser un antídot contra el verí d’al-
guns animals.

EL LLENTISCLE DE TORRENT
LENTISCO DE TORRENT / MASTIC TREE OF TORRENT / MASTIC ARBRE DE TORRENT

AJUNTAMENT
DE

TORRENT

Els arbres han �ngut sempre un valor rellevant per a la societat per la seva funció ecològica, cultural, econòmica, simbòlica. El coneixement cien�fic con�nua aportant noves dades sobre la rellevància de la seva 
funció en múl�ples aspectes, com la fixació del CO2, els serveis ecosistèmics o la seva interacció amb altres éssers vius.
Per tal de donar protecció legal a determinats arbres i arbredes considerats singulars, la Generalitat de Catalunya va elaborar una norma�va que permet declarar’ls com a arbres o arbredes d’interès local, 
comarcal o monumental.
Els arbres monumentals de Catalunya són aquells que es conserven i protegeixen per la seva par�cularitat i espècie arbòria, gràcies a un decret aprovat el 1987.
Des de llavors s'han declarat més de dos-cents setanta arbres que es troben repar�ts pel territori. Els primers a acollir-se a aquesta protecció van ser el Pi de les tres branques (Berguedà) i el roure de Can 
Codorniu (Alt Penedès).
Cada un dels arbres catalogats són diversos i diferents, en molts aspectes, i presenten la seva pròpia història com a monuments que són considerats i formen part de les tradicions populars. Per això, el fet de 
conservar-los va més enllà de protegir-los �sicament sinó que contribueix a mantenir viva, també, unes històries, unes paraules, uns moments...
Alguns es troben propers a un camí, d'altres al mig del prat o inclús formen part d'alguna plaça. Destaca, però, el nombre d'arbres situats en zones rurals.
Els arbres declarats monumentals es troben senyalitzats amb un rètol informa�u i poden ser de propietat pública o privada.
Els arbres han �ngut sempre un valor rellevant per a la societat per la seva 
funció ecològica, cultural, econòmica, simbòlica. El coneixement cien�fic 
con�nua aportant noves dades sobre la rellevància de la seva funció en 
múl�ples aspectes, com la fixació del CO2, els serveis ecosistèmics o la seva 
interacció amb altres éssers vius.
Per tal de donar protecció legal a determinats arbres i arbredes considerats 
singulars, la Generalitat de Catalunya va elaborar una norma�va que permet 
declarar’ls com a arbres o arbredes d’interès local, comarcal o monumental.
Els arbres monumentals de Catalunya són aquells que es conserven i 
protegeixen per la seva par�cularitat i espècie arbòria, gràcies a un decret 
aprovat el 1987.
Des de llavors s'han declarat més de dos-cents setanta arbres que es troben 
repar�ts pel territori. Els primers a acollir-se a aquesta protecció van ser el Pi de 
les tres branques (Berguedà) i el roure de Can Codorniu (Alt Penedès).
Cada un dels arbres catalogats són diversos i diferents, en molts aspectes, i 
presenten la seva pròpia història com a monuments que són considerats i 
formen part de les tradicions populars. Per això, el fet de conservar-los va més 
enllà de protegir-los �sicament sinó que contribueix a mantenir viva, també, 
unes històries, unes paraules, uns moments...
Alguns es troben propers a un camí, d'altres al mig del prat o inclús formen part 
d'alguna plaça. Destaca, però, el nombre d'arbres situats en zones rurals.
Els arbres declarats monumentals es troben senyalitzats amb un rètol 
informa�u i poden ser de propietat pública o privada.

Els arbres han tingut sempre un valor rellevant per a la societat per la seva 
funció ecològica, cultural, econòmica, simbòlica. El coneixement científic 
continua aportant noves dades sobre la rellevància de la seva funció en múltiples 
aspectes, com la fixació del CO2, els serveis ecosistèmics o la seva interacció amb 
altres éssers vius.
Per tal de donar protecció legal a determinats arbres i arbredes considerats 
singulars, la Generalitat de Catalunya va elaborar una normativa que permet 
declarar’ls com a arbres o arbredes d’interès local, comarcal o monumental.
Els arbres monumentals de Catalunya són aquells que es conserven i protegeixen 
per la seva particularitat i espècie arbòria, gràcies a un decret aprovat el 1987.
Els arbres monumentals de Catalunya són aquells que es conserven i protegeixen 
per la seva particularitat i espècie arbòria, gràcies a un decret aprovat el 1987.
Des de llavors s'han declarat més de dos-cents setanta arbres que es troben 
repartits pel territori. Els primers a acollir-se a aquesta protecció van ser el Pi de 
les tres branques (Berguedà) i el roure de Can Codorniu (Alt Penedès).
Cada un dels arbres catalogats són diversos i diferents, en molts aspectes, i 
presenten la seva pròpia història com a monuments que són considerats i 
formen part de les tradicions populars. Per això, el fet de conservar-los va més 
enllà de protegir-los físicament sinó que contribueix a mantenir viva, també, unes 
històries, unes paraules, uns moments...
Alguns es troben propers a un camí, d'altres al mig del prat o inclús formen part 
d'alguna plaça. Destaca, però, el nombre d'arbres situats en zones rurals.
Els arbres declarats monumentals es troben senyalitzats amb un rètol informatiu 
i poden ser de propietat pública o privada.

Els arbres han �ngut sempre un valor rellevant per a la societat per la seva funció 
ecològica, cultural, econòmica, simbòlica. El coneixement cien�fic con�nua 
aportant noves dades sobre la rellevància de la seva funció en múl�ples aspectes, 
com la fixació del CO2, els serveis ecosistèmics o la seva interacció amb altres 
éssers vius.
Per tal de donar protecció legal a determinats arbres i arbredes considerats 
singulars, la Generalitat de Catalunya va elaborar una norma�va que permet 
declarar’ls com a arbres o arbredes d’interès local, comarcal o monumental.
Els arbres monumentals de Catalunya són aquells que es conserven i protegeixen 
per la seva par�cularitat i espècie arbòria, gràcies a un decret aprovat el 1987.
Els arbres monumentals de Catalunya són aquells que es conserven i protegeixen 
per la seva par�cularitat i espècie arbòria, gràcies a un decret aprovat el 1987.
Des de llavors s'han declarat més de dos-cents setanta arbres que es troben 
repar�ts pel territori. Els primers a acollir-se a aquesta protecció van ser el Pi de 
les tres branques (Berguedà) i el roure de Can Codorniu (Alt Penedès).
Cada un dels arbres catalogats són diversos i diferents, en molts aspectes, i 
presenten la seva pròpia història com a monuments que són considerats i 
formen part de les tradicions populars. Per això, el fet de conservar-los va més 
enllà de protegir-los �sicament sinó que contribueix a mantenir viva, també, unes 
històries, unes paraules, uns moments...
Alguns es troben propers a un camí, d'altres al mig del prat o inclús formen part 
d'alguna plaça. Destaca, però, el nombre d'arbres situats en zones rurals.
Els arbres declarats monumentals es troben senyalitzats amb un rètol informa�u 
i poden ser de propietat pública o privada.

Arbres monumentals /Árboles monumentales / Monumental trees / Arbres monumentaux

Declarat arbre Monumental: l’any 1991.
Matrícula: AM 10.197.01
Estat actual : En procés de decandiment. 
Terme municipal: Torrent (Baix Empordà).
Propietat: Ajuntament de Torrent.

Es troba dins l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres, en el paratge conegut com els 
Revolts de Torrent, a pocs metres de l’an�ga estació de Torrent del Tren Pe�t. És un 
arbret molt vell i ja fa temps que va entrar en fase de senescència. Té la capçada 
mig seca i amb poca vitalitat, tot i que en anys de bona pluja revifa una mica.
Des de 1993 s’ha hagut de podar per compensar la capçada, reduint-la per afavorir 
el procés natural de l’arbre. Fa anys es va instal·lar suports a les branques principals 
per evitar-ne el trencament.
És un dels quatre arbres monumentals catalogats per la Generalitat de Catalunya al 
Baix Empordà, i juntament amb l’Arboç de can Genoer, ubicat al terme municipal de  
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, els únics que es conserven perquè dels 
altres dos, l’Alzina del Mas Salelles i el Pi Gros d’en Cama (Pi de Romanyà), el primer 
va morir el 2005 per envelliment i atac del banyarriquer del roure, i el segon va 
caure el 2015 per una forta tramuntanada.
Declarat arbre Monumental: l’any 1991.
Matrícula: AM 10.197.01
Estat actual : En procés de decandiment. 
Terme municipal: Torrent ( Baix Empordà).
Propietat : Ajuntament de Torrent.

Es troba dins l’Espai d’Interès Natural de les 
Gavarres, en el paratge conegut com els 
Revolts de Torrent, a pocs metres de l’an�ga 
estació de Torrent del Tren Pe�t. És un arbret 
molt vell i ja fa temps que va entrar en fase de 
senescència. Té la capçada mig seca i amb 
poca vitalitat, tot i que en anys de bona pluja 
revifa una mica.
Des de 1993 s’ha hagut de podar per 
compensar la capçada, reduint-la per afavorir 
el procés natural de l’arbre. Fa anys es va 
instal·lar suports a les branques principals per 
evitar-ne el trencament.
És un dels quatre arbres monumentals 
catalogats per la Generalitat de Catalunya al 
Baix Empordà, i juntament amb l’Arboç de can 
Genoer, ubicat al terme municipal de  Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l'Heura, els únics 
que es conserven perquè dels altres dos, 
l’Alzina del Mas Salelles i el Pi Gros d’en Cama 
(Pi de Romanyà), el primer va morir el 2005 
per envelliment i atac del banyarriquer del 
roure, i el segon va caure el 2015 per una forta 
tramuntanada.

Declarat arbre Monumental: l’any 1991.
Matrícula: AM 10.197.01
Estat actual : En procés de decandiment. 
Terme municipal: Torrent ( Baix Empordà).
Propietat : Ajuntament de Torrent.

Es troba dins l’Espai d’Interès Natural de les 
Gavarres, en el paratge conegut com els 
Revolts de Torrent, a pocs metres de l’antiga 
estació de Torrent del Tren Petit. És un arbret 
molt vell i ja fa temps que va entrar en fase de 
senescència. Té la capçada mig seca i amb 
poca vitalitat, tot i que en anys de bona pluja 
revifa una mica.
Des de 1993 s’ha hagut de podar per 
compensar la capçada, reduint-la per afavorir 
el procés natural de l’arbre. Fa anys es va 
instal·lar suports a les branques principals per 
evitar-ne el trencament.
És un dels quatre arbres monumentals 
catalogats per la Generalitat de Catalunya al 
Baix Empordà, i juntament amb l’Arboç de can 
Genoer, ubicat al terme municipal de  Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l'Heura, els únics que 
es conserven perquè dels altres dos, l’Alzina del 
Mas Salelles i el Pi Gros d’en Cama (Pi de 
Romanyà), el primer va morir el 2005 per 
envelliment i atac del banyarriquer del roure, i 
el segon va caure el 2015 per una forta 
tramuntanada.

Declarat arbre Monumental: l’any 1991.
Matrícula: AM 10.197.01
Estat actual : En procés de decandiment. 
Terme municipal: Torrent ( Baix Empordà).
Propietat : Ajuntament de Torrent.

Es troba dins l’Espai d’Interès Natural de les 
Gavarres, en el paratge conegut com els 
Revolts de Torrent, a pocs metres de l’an�ga 
estació de Torrent del Tren Pe�t. És un arbret 
molt vell i ja fa temps que va entrar en fase de 
senescència. Té la capçada mig seca i amb poca 
vitalitat, tot i que en anys de bona pluja revifa 
una mica.
Des de 1993 s’ha hagut de podar per 
compensar la capçada, reduint-la per afavorir 
el procés natural de l’arbre. Fa anys es va 
instal·lar suports a les branques principals per 
evitar-ne el trencament.
És un dels quatre arbres monumentals 
catalogats per la Generalitat de Catalunya al 
Baix Empordà, i juntament amb l’Arboç de can 
Genoer, ubicat al terme municipal de  Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l'Heura, els únics que 
es conserven perquè dels altres dos, l’Alzina del 
Mas Salelles i el Pi Gros d’en Cama (Pi de 
Romanyà), el primer va morir el 2005 per 
envelliment i atac del banyarriquer del roure, i 
el segon va caure el 2015 per una forta 
tramuntanada.
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 - Pistacia lentiscus -
Es tracta d'un arbust de la família de les anacardiàcies, amb una forta olor a resina, que creix en els matolls secs i 
pedregosos de l'Europa mediterrània, nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. A Catalunya en podem trobar entre els 0 i els 800 
metres d'al�tud i més rarament fins als 1.000.
Resisteix poc les fortes gelades. Creix en forma de mata i a mesura que envelleix desenvolupa troncs corpulents i gran 
quan�tat de branques gruixudes i llargues, amb una alçada d’entre 1 a 5 metres. En àrees apropiades, quan se li deixa 
créixer lliurement i es fa vell, sol conver�r-se en un arbre de fins a 7 metres. 
Les fulles són perennes (mantenen el verd tot l’any), compostes, paripinnades i tenen un nombre parell de folíols. El fruit és 
una drupa, primer verda, llavors vermella i més tard negra en madurar, d'uns 5 mil·límetres de diàmetre, no comes�ble per 
a les persones però sí per a les aus. Quan fa fred les fulles dels llen�scle agafen tonalitats blaves i vermelles produïdes per la 
síntesi d'antocians. El llen�scle floreix de març a maig.
Es tracta d'un arbust de la família de les 
anacardiàcies, amb una forta olor a resina, que 
creix en els matolls secs i pedregosos de 
l'Europa mediterrània, nord d'Àfrica i el Pròxim 
Orient. A Catalunya en podem trobar entre els 
0 i els 800 metres d'al�tud i més rarament fins 
als 1.000.
Resisteix poc les fortes gelades. Creix en forma 
de mata i a mesura que envelleix desenvolupa 
troncs corpulents i gran quan�tat de branques 
gruixudes i llargues, amb una alçada d’entre 1 
a 5 metres. En àrees apropiades, quan se li 
deixa créixer lliurement i es fa vell, sol 
conver�r-se en un arbre de fins a 7 metres. 
Les fulles són perennes (mantenen el verd tot 
l’any), compostes, paripinnades i tenen un 
nombre parell de folíols. El fruit és una drupa, 
primer verda, llavors vermella i més tard negra 
en madurar, d'uns 5 mil·límetres de diàmetre, 
no comes�ble per a les persones però sí per a 
les aus. Quan fa fred les fulles dels llen�scle 
agafen tonalitats blaves i vermelles produïdes 
per la síntesi d'antocians. El llen�scle floreix de 
març a maig.

Es tracta d'un arbust de la família de les 
anacardiàcies, amb una forta olor a resina, que 
creix en els matolls secs i pedregosos de 
l'Europa mediterrània, nord d'Àfrica i el Pròxim 
Orient. A Catalunya en podem trobar entre els 
0 i els 800 metres d'altitud i més rarament fins 
als 1.000.
Resisteix poc les fortes gelades. Creix en forma 
de mata i a mesura que envelleix desenvolupa 
troncs corpulents i gran quantitat de branques 
gruixudes i llargues, amb una alçada d’entre 1 
a 5 metres. En àrees apropiades, quan se li 
deixa créixer lliurement i es fa vell, sol 
convertir-se en un arbre de fins a 7 metres. 
Les fulles són perennes (mantenen el verd tot 
l’any), compostes, paripinnades i tenen un 
nombre parell de folíols. El fruit és una drupa, 
primer verda, llavors vermella i més tard negra 
en madurar, d'uns 5 mil·límetres de diàmetre, 
no comestible per a les persones però sí per a 
les aus. Quan fa fred les fulles dels llentiscle 
agafen tonalitats blaves i vermelles produïdes 
per la síntesi d'antocians. El llentiscle floreix de 
març a maig.

Es tracta d'un arbust de la família de les 
anacardiàcies, amb una forta olor a resina, que 
creix en els matolls secs i pedregosos de 
l'Europa mediterrània, nord d'Àfrica i el Pròxim 
Orient. A Catalunya en podem trobar entre els 
0 i els 800 metres d'al�tud i més rarament fins 
als 1.000.
Resisteix poc les fortes gelades. Creix en forma 
de mata i a mesura que envelleix desenvolupa 
troncs corpulents i gran quan�tat de branques 
gruixudes i llargues, amb una alçada d’entre 1 a 
5 metres. En àrees apropiades, quan se li deixa 
créixer lliurement i es fa vell, sol conver�r-se en 
un arbre de fins a 7 metres. 
Les fulles són perennes (mantenen el verd tot 
l’any), compostes, paripinnades i tenen un 
nombre parell de folíols. El fruit és una drupa, 
primer verda, llavors vermella i més tard negra 
en madurar, d'uns 5 mil·límetres de diàmetre, 
no comes�ble per a les persones però sí per a 
les aus. Quan fa fred les fulles dels llen�scle 
agafen tonalitats blaves i vermelles produïdes 
per la síntesi d'antocians. El llen�scle floreix de 
març a maig.

Espècie / Especie / Species / Espèces

El llen�scle o mata se sol u�litzar per a fer-ne garlandes vegetals perquè té la propietat de conservar la fulla verda molt de 
temps després d'haver estat tallada i per l'aroma que desprèn. La fusta és de color rosa o ocre, amb venes grogues. S'usa en 
ebenisteria i fusteria. Com a llenya també és un bon combus�ble. La saba s'anomena màs�c i s'u�litza per a produir una 
goma o làtex molt aromà�c. A l'an�guitat aquest làtex s'usava com a goma de mastegar i actualment s'empra en aplicacions 
d'ortodòncia, per a fabricar vernissos i també en pas�sseria i per a fabricar licors. Les fulles s’han u�litzat com a conser-
vants. Els fruits es masteguen per for�ficar les genives, curar les ferides de la boca i blanquejar les dents. Glopejant l’aigua 
que s’obté bullint fulles i fruits es rebaixen les inflamacions de boca i es calma el dolor dels queixals. És depura�va de la sang 
i rebaixa també la pressió arterial. Entre les seves virtuts hi ha la de ser un an�dot contra el verí d’alguns animals.
El llen�scle o mata se sol u�litzar per a fer-ne 
garlandes vegetals perquè té la propietat de 
conservar la fulla verda molt de temps després 
d'haver estat tallada i per l'aroma que 
desprèn. La fusta és de color rosa o ocre, amb 
venes grogues. S'usa en ebenisteria i fusteria. 
Com a llenya també és un bon combus�ble. La 
saba s'anomena màs�c i s'u�litza per a produir 
una goma o làtex molt aromà�c. A l'an�guitat 
aquest làtex s'usava com a goma de mastegar i 
actualment s'empra en aplicacions 
d'ortodòncia, per a fabricar vernissos i també 
en pas�sseria i per a fabricar licors. Les fulles 
s’han u�litzat com a conservants. Els fruits es 
masteguen per for�ficar les genives, curar les 
ferides de la boca i blanquejar les dents. 
Glopejant l’aigua que s’obté bullint fulles i 
fruits es rebaixen les inflamacions de boca i es 
calma el dolor dels queixals. És depura�va de 
la sang i rebaixa també la pressió arterial. 
Entre les seves virtuts hi ha la de ser un 
an�dot contra el verí d’alguns animals.

El llentiscle o mata se sol utilitzar per a fer-ne 
garlandes vegetals perquè té la propietat de 
conservar la fulla verda molt de temps després 
d'haver estat tallada i per l'aroma que desprèn. 
La fusta és de color rosa o ocre, amb venes 
grogues. S'usa en ebenisteria i fusteria. Com a 
llenya també és un bon combustible. La saba 
s'anomena màstic i s'utilitza per a produir una 
goma o làtex molt aromàtic. A l'antiguitat 
aquest làtex s'usava com a goma de mastegar 
i actualment s'empra en aplicacions 
d'ortodòncia, per a fabricar vernissos i també 
en pastisseria i per a fabricar licors. Les fulles 
s’han utilitzat com a conservants. Els fruits es 
masteguen per fortificar les genives, curar les 
ferides de la boca i blanquejar les dents. 
Glopejant l’aigua que s’obté bullint fulles i 
fruits es rebaixen les inflamacions de boca i es 
calma el dolor dels queixals. És depurativa de 
la sang i rebaixa també la pressió arterial. 
Entre les seves virtuts hi ha la de ser un antídot 
contra el verí d’alguns animals.

El llen�scle o mata se sol u�litzar per a fer-ne 
garlandes vegetals perquè té la propietat de 
conservar la fulla verda molt de temps després 
d'haver estat tallada i per l'aroma que desprèn. 
La fusta és de color rosa o ocre, amb venes 
grogues. S'usa en ebenisteria i fusteria. Com a 
llenya també és un bon combus�ble. La saba 
s'anomena màs�c i s'u�litza per a produir una 
goma o làtex molt aromà�c. A l'an�guitat 
aquest làtex s'usava com a goma de mastegar i 
actualment s'empra en aplicacions 
d'ortodòncia, per a fabricar vernissos i també 
en pas�sseria i per a fabricar licors. Les fulles 
s’han u�litzat com a conservants. Els fruits es 
masteguen per for�ficar les genives, curar les 
ferides de la boca i blanquejar les dents. 
Glopejant l’aigua que s’obté bullint fulles i fruits 
es rebaixen les inflamacions de boca i es calma 
el dolor dels queixals. És depura�va de la sang i 
rebaixa també la pressió arterial. Entre les 
seves virtuts hi ha la de ser un an�dot contra el 
verí d’alguns animals.

Ús / Uso / Use / U�lisa�on

Arbre monumental / Árbol monumental / Monumental tree / Arbre monumentaux

Redactat i fotografies: Josep Maria Ros (2022)
Fonts: Ajuntament de Torrent, Medi Ambient i Sostenibilitat (Gencat), Plantes del nostre entorn – XTEC, Revista Mètode – El flairós llen�scle, Viquipèdia.
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En un context d’emergència climàtica, tota 
acció que contribueixi a prevenir els efectes que es 
deriven d’aquesta és necessària. En aquest sentit, 
al llarg dels darrers anys, s’ha fet molta pedagogia 
i s’ha procurat instal·lar en el si de la societat la 
importància de transitar cap a pautes de consum 
que evitin, per exemple, la generació de tantíssims 
residus. Per això, fer una correcta selecció dels 
residus i abocar-los en el contenidor corresponent és 
un factor transcendent per aconseguir, entre altres 
objectius, que s›alliberi menys diòxid de carboni 
o es puguin reaprofitar determinats materials que 
permetin reduir les matèries que s›envien a dipòsits 
controlats i incineradores.

La recollida selectiva també forma part de les 
accions davant l’emergència pel canvi climàtic, i 
va evitar l’any passat l‘emissió de 500.000 tones 
de gasos amb efecte d’hivernacle, equivalent al 
CO2  que produeixen 500.000 vehicles durant un 
any recorrent una distància de 10.000 quilòmetres.

Gairebé el 47% dels municipis catalans complei-
xen amb els objectius de reciclatge de la UE, que 
exigia als estats membres que havien d’arribar al 
50% de reciclatge el 2020. Aquesta meta s’endureix 
amb el pas de cada lustre: el 2025, s’ha d’assolir el 
55%; el 2030, el 60%; i el 2035, el 65%.

Sagàs (Berguedà)  va ser el municipi amb 
el percentatge de recollida selectiva més alt de 
Catalunya l›any 2021, arribant al 97,3%.  Altres 
pobles dins les 10 localitats que van assolir un 
reciclatge més elevat són  Albons, amb un 94,4%, 
Corçà, amb un 93,38%,  i Verges, amb un 92,79, 
mentre a Torrent el reciclatge va ésser d’un 36,23%, 
i tot i que ha millorat respecte al 20% que tenia anys 
enrere encara es troba molt per sota del que va esta-
blir la Unió Europea.

Amb la finalitat d’igualar o superar aquests 
tants per cent l’Ajuntament de Torrent ha creat el 
2022 dues àrees tancades de reciclatge, una a la pla-
ça 1 d’Octubre, a tocar de l’ajuntament, i l’altre en 
la urbanització Els Trullars, i s’està treballant per 
crear-ne una tercera en el Pla. 

Les àrees tancades de contenidors de reciclatge 
actualment son obertes a tothom i la previsió és que 
entrin en funcionament l’1 de novembre de 2023, 
llavors l’accés serà mitjançant targetes lectores que 
només podran disposar aquelles persones titulars 
del rebut d’escombraries. El què es vol aconseguir 

amb aquesta mesura és tenir un major control del 
que s’aboca per tal d’arribar al percentatge desitjat 
per la UE.

Actualment es pot llençar les deixalles a 
qualsevol dels contenidors que hi ha arreu del 
municipi sense necessitat de residir al poble, el que 
suposa que Torrent estigui assumint molts més 
residus dels què realment li correspon, i més si 
tenim en compte que el nostre municipi és un lloc 
de pas per arribar a d’altres pobles veïns.

L’Ajuntament vol evitar fer la recollida porta 
a porta ja que amb un nucli urbà amb carrers 
estrets i alhora amb molt de disseminat per tot el 
municipi suposaria un cost econòmic elevat, a més 
que estèticament no seria gens agradable veure 
els carrers ple de galledes de reciclatge. Amb les 
àrees tancades de contenidors de reciclatge es vol 
incentivar la separació correcta alhora d’abocar els 
diferents tipus de residus. 

Selecció de residus
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Infraccions urbanístiques
Les infraccions urbanístiques es conceben en 

l’ordenament jurídic com aquelles accions o omissi-
ons que vulneren l’ordenament jurídic, és a dir, totes 
aquelles actuacions contràries a la normativa urba-
nística vigent.

I quins poden ser els supòsits en els quals la 
normativa urbanístic determina l’existència d’una 
infracció?

A Catalunya, és el Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, més conegut com Llei d’Urbanisme 
(també TRLU), la que ens classifica les infraccions 
de caràcter lleu, greu o molt greu, determinant a la 
vegada quins són els supòsits amb els quals s’entén 
l’existència de la comissió d’una infracció.

Els supòsits més habituals que trobem en l’actu-
alitat per determinar l’existència d’una infracció són 
per exemple:

a) L’execució d’obres sense llicència o comunica-
ció prèvia.

b) L’execució d’obres emparades amb llicència o 
comunicació prèvia que s’han excedit del que es va 
sol·licitar o permetre per part l’Ajuntament.

c) La incompatibilitat de les obres amb el tipus de 
sòl on es situen.

d) Les petites reparacions que no han estat auto-
ritzades per mitjà de llicència o comunicació prèvia.

d) L’execució d’obres per part del ciutadà que 
desconeix la necessitat d’obtenció de llicència o co-
municació prèvia.

Concretament són els articles 213, 214 i 215 de la 
Llei d’Urbanisme els que ens defineixen les infracci-
ons en l’àmbit urbanístic.

A tot això, que suposa haver comés una in-
fracció urbanística?

La vulneració de l’ordenament jurídic per la co-
missió d’infraccions suposa de forma imperativa que 
l’administració, principalment els ajuntaments, hagin 
d’executar totes aquelles actuacions dirigides a escla-
rir els fets amb la finalitat d’iniciar un expedient de 
protecció de la legalitat urbanística, si s’escau.

Aquest expedient o procediment administratiu es 
configura des d’una doble vessant: la restauració de 
la realitat física alterada i el procediment sancionador 
per la comissió d’infraccions urbanístiques.
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Per un costat la restauració de la realitat física al-
terada i l’ordre jurídic vulnerat implica que l’execució 
d’obres o altres actuacions que vulneren la normativa 
urbanística han de cessar per restablir la realitat física 
anterior. És a dir, aquesta tipologia de procediments 
impliquen que aquelles actuacions contràries, es sot-
metin a un procediment en el qual la pròpia adminis-
tració dicta una sèrie de mesures d’acord amb les cir-
cumstàncies singulars i objectives de cadascun dels 
supòsits, amb la única finalitat de retornar el terreny 
o l’edificació a la seva situació física anterior.

Aquestes mesures de restauració són les que 
enumera l’article 120 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protec-
ció de la legalitat urbanística (RPLU):

a) L’enderrocament de les obres executades.

b) La reposició al seu estat inicial de les obres 
que hagin estat enderrocades o que hagin estat mo-
dificades en els casos següents:

c) La reposició dels terrenys al seu estat inicial.

d) El cessament dels usos il·legals.

d) El desallotjament de les persones usuàries i 
la retirada de les coses mobles relatives als usos il-
legals de l’immoble de què es tracti.

e) L’execució de les obres necessàries per impe-
dir els usos il·legals.

f) El cessament dels subministraments dels ser-
veis o la prohibició de la seva contractació.

g) La prohibició de la primera utilització i ocu-
pació dels edificis i les construccions.

A més a més, es preveu la revisió de les operaci-
ons jurídiques que contravenen l’ordenament jurí-
dic, tals com la divisió de terrenys (segregacions) i 
dels edificis (divisions horitzontals).

Altrament, aquestes mesures de restauració po-
drien ser dictades en el si dels procediments de revi-
sió d’ofici de títols administratius habilitants o tra-
vés dels pronunciaments judicials amb el dictamen 
de les mesures o amb la imposició a l’administració 
competent perquè les adopti.

Per altre costat, el procediment sancionador es 
configura com el procediment punitiu per la comis-
sió d’infraccions en l’àmbit urbanístic, del que acaba 
derivant la imposició de sancions, d’acord amb les 
tipificacions previstes a la Llei d’Urbanisme. 

Aquests darrers anys l’Ajuntament de Torrent 
ha obert variïs expedients administratius a persones 
que actuant per compte propi han alterat la realitat 
física de parcel·les, i en ocasions del seu entorn, com 
la via pública, sense disposar de la corresponent lli-
cència urbanística de l’ajuntament.
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Convivència i civisme
Malauradament cada cop més ens veiem obligats a parlar de la falta de civisme per part de persones que 

mostren una manca total d’empatia vers els residents del poble. Afortunadament son molt pocs però les mo-
lèsties que causen a la resta d’habitants son evidents, i alteren la pau i tranquil·litat del nostre petit municipi 
ja sigui embrutant carrers, dibuixant grafits a les façanes, trencant mobiliari urbà, fent xivarri a la matinada o 
amb el volum de la música ben alt, estacionant els seus vehicles de manera incorrecta a la via pública reitera-
dament, accedint sense autorització dins dels carrers estrets del nucli urbà amb els seus vehicles motoritzats, 
molts cops a través del castell de Torrent, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), etc ... 

Per el proper any està previst modificar l’ordenança de ‘Policia i bon govern’ per tal d’endurir les sancions 
cap als que cometen aquest tipus d’actituds totalment reprovables, i que hauria de servir per dissuadir aquesta 
carència de civisme d’uns pocs.
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14, 19, 25. Can Figa - Can ‘Sèbiu’ - Can Joanals 



Butlletí informatiu i cultural

 63

Informació, telèfons d’interès i horaris
Ajuntament

Tel: 972 611667

Fax: 972 610317

ajuntament@torrent.cat

www.torrent.cat

Oficines

Dimarts i dijous

de 17:00 a 20:00h

Dimecres i divendres

de 10:00 a 13:00h

Tècnic municipal

Dimarts i dijous

de 17:00 a 20:00h

Deixalleria mòbil
Plaça 1 d’Octubre.

Recollida els mesos senars.

Avís del dia i hora per la web i 

la llista de difusió del poble

Jujat de Pau
Tel: 972 611667

Fax: 972 610317

Divendres de 12:00 a 13:00h

Registre Civil
Tel: 972 611667

Fax: 972 610317

Dimarts i dijous de 17:00 a 20:00h

Dimecres i divendres 

de 10:00 a 13:00h

Serveis 

Consell comarcal 
del Baix Empordà 972 642310

Servei de recaptació 972 640924

Correus (Pals) 972 636642

Sorea (Palafrugell) 972 300255

Sorea avaries 902 250370

Fecsa-Endesa 800 760333

Fecsa-Endesa avaries 800 760706

Gas butà A. Adrià 
(Sarria de Ter) 972 170101

Sarfa 972 300262

Servei taxi, Taxis Costa Brava 
TCB (Palafrugell) 659 936772

Informació 24 hores 
carreteres 972 200131

Enllumenats
Costa Brava 972 612263

Enllumenats Costa Brava
(contestador d’incidències) 900 365724

APA Rodamón – Associació pro-
tectora d’animals (Mont-ras)

972 301486 / 629 260464

Parròquia de Torrent 
(Palafrugell) 972 300735

Sanitat 

Consultori mèdic de Torrent 
Dijous de 15 a 16:15h     972 308502

CAP
Cita prèvia                972 609222

Consultori mèdic 
de Pals                        972 637024 

Urgències 

Hospital Palamós  972 600003

CAP Palafrugell 972 610607

 Emergències

PER INCIDÈNCIES EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC
CONTACTEU EN HORARIS D’OFICINA A 
L’AJUNTAMENT O A L’EMPRESA ENCARREGA-
DA DEL MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC DE TORRENT; 

ENLLUMENTATS COSTA BRAVA

972 612 263
CONTESTADOR D’INCIDÈNCIES DE L’ENLLU-
MENAT PÚBLIC: 900 365 724. 

FORA D’HORARIS D’OFICINA ES FACILITA UN 
CONTESTADOR ON PODER COMUNICAR LA 
INCIDÈNCIA.

Recomanació: truqueu des de l’app
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