
 

 

 
 

L’AJUNTAMENT DE TORÀ, SAP TOREJAR 
 

 
Fa més de 30 anys que regentem un negoci de restauració i hostaleria en 
aquesta petita localitat de la Segarra anomenada Torà, de poc més de mil 
habitants, que té com a emblema municipal un toro o brau. D’un temps ençà, 
cada vegada que plou a les contrades, s’inunden els baixos del nostre 
restaurant situat a la plaça del Vall, per filtracions d’aigua provinents de la 
mateixa plaça. Concretament un celler que utilitzem com a menjador i un antic 
cup de fermentació de vi datat de l’any 1789. Inicialment es sospitava que 
l’origen de les filtracions provenia dels escocells dels arbres de la plaça, però 
ara, el problema s’ha agreujat i amb les pluges del mes d’agost, el cup de 
fermentació semblava el dipòsit municipal d’abastament d’aigua de la població, 
doncs va arribar a acumular la gens menyspreable quantitat de 9.000 litres 
d’aigua  (malaguanyada amb els temps de sequera que corren i veient l’escàs 
cabal del nostre riu Llobregós...). Davant d’aquesta situació hem fet diverses 
reclamacions a l’Ajuntament. En un primer moment, de forma verbal, doncs al 
trobar-nos en un municipi petit pensàvem que és millor parlar les coses, i a 
més, evidentment, no podem aixecar el pavimentat de la plaça de forma 
unilateral. Posteriorment, donada la passivitat i inoperància de l’Ajuntament, 
es va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial, diversos escrits 
de reiteració, un burofax... I la resposta sempre ha estat la mateixa: inactivitat 
i silenci. No demanem res il·lògic ni que estigui fora de lloc. Només que es 
solucioni una problemàtica existent. Tenim la sensació que l’Ajuntament de 
Torà no vetlla pels seus vilatans, deixant-nos totalment desemparats. Fent 
honor a l’etimologia del nom del municipi, l’Ajuntament de Torà, amb un hàbil 
i subtil moviment de cintura, només a l’abast del millor matador, se’ns està 
torejant. O potser, el Consistori, va una mica més enllà i preveient que en un 
futur l’aigua escassegi encara més, pretén utilitzar el nostre cup de fermentació 
com a dipòsit d’aigua o bé com a piscina municipal. Ves a saber, almenys que 
ens informin. Fora ironia, volem expressar el nostre malestar i decepció davant 
la passivitat de l’Ajuntament sense perdre l’esperança que farà cas a la dita 
“rectificar és de savis”. 
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