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Del setembre a la tardor

PRESENTACIÓ
PRESENTACIÓ
TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS
ACTES REALITZATS DURANT EL MES
DE JULIOL
I AGOST
Durant
tot el mes
de setembre la dinàmica ha
SERVEIS MUNICIPALS
estat similar als anteriors mesos d’estiu. Dies de
Ajuntament de Torres de Segre
973 796005
calor i temperatures elevades esborrant del
mapa qualsevol intent de situació d’inestabilitat o
Atenció al públic de dilluns a divendres de 10h a 13.30h
precipitacions amb la creació d’alguna tempesta
Consultori Mèdic
973 792252
poc significativa en quan a registre de pluja
Programació de visites de 8h a 12h
acumulada.
Deixem de banda l’estiu ens endinsem a la
Consulta infermeria i medicina de 8.30h a 15h
tardor que ens hauria d’oferir canvis en el temps
Biblioteca Guillem de Cervera
973 796529
que semblen no voler arribar.
Dilluns a dijous de 16.30 - 20.30h i dimecres i divendres de
El mes de setembre esdevé el principi i final de
10h a 13h.
moltes coses. Per la majoria significa acabar les
EMEETDS (Empresa Municipal d'Energia Elèctrica)
973 792828
vacances i la tornada a l’escola i la feina. No
obstant, és un mes que ha obert la temporada
Atenció al públic de 8h a 15h
de les diferents activitats esportives i culturals
Policia local
696 982734
que es realitzen al nostre poble amb noves
propostes, nous reptes i noves il·lusions.
Llar d’infants Municipal
973 792319
En aquesta edició del “Pregoner de Torres” us
Instal·lacions Potabilitzadora
mostrem bona part de les diferents activitats i
actuacions que s’han dut a terme en els darrers
Dimarts i divendres de
Recollida residus fitosanitaris
dies.
12h a 14h
Recollida residus voluminosos
Octubre

Els porten el dia 13
i els recullen el dia 17

Llar de jubilats Sant Guardià

973 796496

Obert tots els dies de 16h a 20h
ALTRES SERVEIS
Escola Carrassumada

973 796335

CAP d'Alcarràs

973 795725

Farmàcia Fernando Íñigo

973 796084
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973 249898

www.coflleida.cat/cat/farmacies/farmacies.asp
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Contacta amb el “Pregoner de Torres”
revistaelpregonerdetorres@gmail.com

ACTES REALITZATS AL SETEMBRE
ACTES CULTURALS
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
GRAN REPRESENTACIÓ DEL PUBILLATGE DE TORRES DE SEGRE
El setembre ha estat un mes força actiu pels membres i
representants del pubillatge del nostre poble ja que han viatjat
per diferents indrets de les contrades catalanes participant en
els actes que s’han anat organitzant. El dissabte 3 de
setembre, per exemple, el Brian va assistir al comiat i
proclamació del pubillatge de Piera, a l'Anoia i, a l’endemà,
les nostres pubilletes van acompanyar als representants de
Rosselló en la seva Festa Major petita en honor a Sant Antolí.
La setmana següent, el dijous 8 de setembre el Brian,
juntament amb els seus companys de títol nacional i intercomarcal, van acompanyar al pubillatge de
Solsona, en la seva Festa Major. Seguint amb un cap de setmana actiu on, divendres 9 primer, es va
desplaçar a Palafolls i als actes de Cubelles (Garraf) per la nit. L’endemà va acabar l’itinerari assistint a
l’acte de comiat i proclamació del pubillatge a Llinars del Vallés.
Com no podia ser d’una altra manera, el Pubillatge de Torres de Segre també va participar en els
actes de la Diada Nacional de Catalunya celebrats al nostre poble el passat 11 de setembre fent els
tradicionals parlaments i la posterior ofrena floral. Al finalitzar l’ofrena de flors de la Diada, membres
del mateix pubillatge, van visitar primer els avis i àvies de la Residència Sant Guardià i, tot seguit, la
gent allotjada a l’alberg municipal portant-los-hi entrepans que van sobrar de la celebració realitzada al
llarg del matí.
El mateix dia, Torres de Segre també era present als actes de la Diada a Berga, amb l’assistència del
Brian com a representant a les comarques Lleidatanes. Finalment divendres 16 de setembre la Maria,
la Nerea i el Brian van participar a l’acte de comiat i proclamació del pubillatge a la localitat de Sitges.

ACTIVITATS ESPORTIVES
ENTRENAMENTS I PARTITS DEL CLUB FUTBOL SOSES MASCULÍ I FEMENÍ AL MUNICIPAL
Durant els mesos de setembre i octubre l’equip de futbol
femení i masculí del
Soses vindran a entrenar
al nostre camp ja que
s’està ressembrant la
gespa del seu terreny de
joc. Mentre que l’equip
masculí només baixa a entrenar un dia a la setmana i juga a
Torrefarrera els primers partits com a local, el femení hi
entrena dos dies i disputarà en diumenge a les 17:00 hores
els quatre partits inicials com a local al nostre camp. El
primer d’aquests el va jugar el passat diumenge 25 de
setembre davant el Sant Quirze amb un resultat d’empat a
un gol.

SORTIDES DIVERSES I NAIXEMENT DEL CLUB ESPORTIU BTT TORRES DE SEGRE
Aquest darrer mes, els membres
actuals del grup BTT no han estat
parats, ni molt menys, ja que han dut
a terme un seguit de sortides per
l’entorn d’entre les que destaquem la
divertida ruta de les trialeres i les
pistes de Mas de Melons i Castelldans
on van practicar la tècnica per baixar
amb seguretat les fortes pendents, la mobilitat entre els arbres i el correcte ús dels canvis en funció del
terreny sobre el que es movien tot corregint hàbits i accions que feien de manera incorrecta.
Degut el bon ambient dins el grup, la gran quantitat de sortides que es van realitzant i les ganes
d’augmentar la família “bttera”, diversos membres del grup BTT
de Torres de Segre han decidit iniciar els tràmits per formar un
Club de ciclisme i fer més gran el grup d’amics apassionats
d’aquest modalitat esportiva tot plantejant noves rutes, sortides i
excursions per a totes les edats amb la única finalitat de pedalar i
gaudir del temps lliure i de l’encant de l’entorn proper i més llunyà
sobre dues rodes.
Properament es donarà a conèixer la proposta obrint la inscripció
a tothom que hi vulgui formar part.
PARTITS DE PRETEMPORADA I INICI DE LES COMPETICIONS ESPORTIVES
Durant el mes de setembre els diferents equips esportius del nostre municipi han iniciat els seus
entrenaments i disputat diferents partits de pretemporada i oficials per preparar-se de cara a l’imminent
inici de les diverses competicions en les que hi participaran.
El primer en preparar-se per la nova temporada ha estat el Club
Bàsquet de Torres de Segre que, el passat cap de setmana de l’11 i
12 de setembre, va disputar un triangular a Balaguer on van guanyar
tots dos partits davant l’Alpicat primer per 93 a 88 i al Balaguer
després per 72 a 79. A més, la competició de bàsquet ja s’ha iniciat
amb la disputa de les dues jornades de lliga en les que el conjunt local
ha aconseguit les dues primeres victòries davant de l’Agramunt (72 a
95) i el Bellpuig “A” (74 a 62) al nostre pavelló.
El Club Atlètic Futbol Sala de Torres de Segre
també s’ha estat preparant combinant entrenaments
amb partits amistosos. Amb dues derrotes en els
primers encontres contra l’Alcoletge juvenil de nacional
(11 a 6) i el Tàrrega de divisió d’honor (1 a 4) van
aconseguir la primera victòria davant l’Alcoletge B per
4 a 2 i un meritori empat a tres gols al camp del
Pardinyes. No obstant, les dues derrotes posteriors
contra el Fraga a casa 1 a 5 i al camp del Tàrrega 7 a 1 no els farà perdre la moral i les forces de cara
al proper inici de lliga el dissabte 8 d’octubre al camp del Linyola.
L’equip dels Veterans de Futbol de Torres de Segre
han començat el campionat de lliga amb bon peu
obtenint la primera victòria al camp del Palau
d’Anglesola per 1 a 3.
A partir d’ara trobareu més informació dels diferents
equips esportius del municipi a l’apartat l’esportiu de
Torres que trobareu com sempre a la penúltima
pàgina d’aquesta revista.

NOU DESCENS AMB PIRAGUA DES DE TORRES A SERÒS
El passat diumenge 4 de setembre es va fer un nou
descens pel riu amb piragua des de Torres de Segre fins a
Seròs amb la finalitat d’oferir la possibilitat de participar-hi a
tots aquells que s’havien quedat sense plaça en la jornada
del passat 28 d’agost.
Al tractar-se del primer cop que es feia aquesta activitat
esportiva i davant la bona acceptació que va tenir el primer
dia, es va decidir aquest primer any d’ampliar-ho al diumenge següent aprofitant que es tenien tots els
permisos per poder tornar a baixar. En aquesta nova baixada pel riu
Segre hi van participar un total de 160 persones que van gaudir d’allò
més de l’aventura dins del riu sota un dia esplèndid i radiant on gairebé
la totalitat van aconseguir arribar a Seròs sense registrar cap tipus
d’incidència significativa.
La segona edició que es celebrarà l’estiu vinent serà només d’un dia
amb una flota d’embarcacions més elevada per garantir un major
nombre d’inscrits.

RECOLLIDA DE CINTES DESCENS I BATUDA DE DEIXALLES DINS DEL RIU
El dissabte 17 de setembre, membres de
l’organització del descens de piragua,
van fer una baixada amb kayak pel riu
per enretirar les cintes i altres elements
que s’havien col·locat dins l’aigua per
senyalitzar els diferents punts a tenir en
compte pels participants dins del tram
fixat des de Torres fins a Seròs.
Alhora es va aprofitar per anar recollint totes les deixalles que anaven trobant
pel camí surant per l’aigua amb l’únic propòsit d’ajudar a conservar el riu el més
net possible i cuidar-lo per poder gaudir-ne d’ell durant molts anys més. Tot i que no es veuen moltes
deixalles dins del riu, el resultat de la batuda va ser prou significativa, tal i com s’aprecia en les imatges,
on la majoria són envasos de plàstic, vidre i metall de begudes que es tiren sense consideració a
l’aigua.
CONCURS DE PESCA DE FI DE TEMPORADA
El darrer diumenge de setembre es va
celebrar el concurs de fi de temporada
a Utxesa on, tots els pescadors
inscrits, van obtenir captures algunes
de mida considerable. El guanyador
del concurs va ser en Roger Martín
amb un pes de 9,100 quilograms.
Malgrat que aquest concurs es digui
de fi de temporada, durant el mes d’octubre i novembre encara hi haurà la
tercera Marató de pesca que no es va poder celebrar fa uns dies, una jornada
de neteja i el concurs d’hivern que es durà a terme el 20 de novembre.

ACTIVITATS DE MEDI NATURAL I PROMOCIÓ TURÍSTICA
CURS FLASH D’INTRODUCCIÓ A L’ANELLAMENT CIENTÍFIC
Durant el cap de setmana de l’1 i 2 de setembre s'ha dut a terme
el Curs Flash d'Introducció a l'Anellament Científic organitzat
conjuntament per l'ICO i per l'oficina de promoció turística i de
natura TDSNaTur, de l'Ajuntament de Torres de Segre. Van
assistir 10 persones, 3 d'ells veïns nostres. Les classes pràctiques
s’han fet al Camí Natural, al riu Segre i a la Fonteta (Utxesa) i la
classe teòrica al Centre d’Interpretació i Punt d’Informació
d’Utxesa. Va ser
tot un èxit, amb molt bona companyia i es va poder
gaudir d’un bon nombre de captures d’ocells. Tots els
participants van tenir l’oportunitat d’extreure ocells de
les xarxes, manipular-los, anellar-los i deixar-los anar.
Aquesta mena de cursos no tan sol serveixen per a
formar-te com anellador científic, sinó que a més
serveixen per aprendre coses sobre la morfologia i la
biologia de les aus en un marc incomparable com són
els espais naturals del nostre municipi.
SORTIDA PER L’OBSERVACIÓ D’AUS
El cap de setmana del 17 i 18 de setembre s’ha dur a terme una
sortida ornitològica al terme municipal de Torres de Segre
organitzada conjuntament entre TDSNaTur (Oficina tècnica de la
Regidoria de Promoció Turística i del Medi, Aj. de Torres de
Segre) i l’ICO (Institut Català d’Ornitologia), en la que 8 persones,
procedents de diferents parts de Catalunya (Vic, Barcelona, Lleida
i veïns del mateix municipi), guiats per un ornitòleg adscrit a
l’Oficina tècnica, van fer una sortida en la que es van visitar
diferents racons i espais naturals del municipi amb objectiu de detectar el màxim nombre possible
d’espècies d’aus.
Malgrat les dolentes condicions climatològiques del dissabte, i contra tot pronòstic, el resultat va ser
d’un total de 103 espècies d’aus escoltades i/o vistes tal i com es pot observar en les fotografies que
es mostren. Destacar que algunes especies comunes no van ser detectades, el que sense dubte
hagués fet un resultat molt més gran. Tot això és possible gràcies a la gran varietat d’ambients que
tenim al nostre poble on, sense cap dubte, destaca l’Espai Natural d’Utxesa i Erms de Carrassumada,
considerades una de les zones humides més rellevants de
Catalunya, amb poblacions acceptables de mallerengues
de bigotis, boscarles mostatxuda i l’escàs picampall
(repicatalons ibèric).
Aquesta activitat, organitzada tal i com hem dit per
TDSNaTur i ICO, cerca l'objectiu de promocionar el nostre
territori potenciant i valorant Torres de Segre com una
excel·lent destinació ornitològica.

MUSEU DE L’EVOLUCIÓ, EL MOLÍ I EL RIU SEGRE EN LES ACTIVITATS DE L’IES D’ALCARRÀS
El passat 20 de setembre un total d’onze professors/res
de l’IES Alcarràs van venir a visitar el Museu de l’Evolució
i el Molí, per tal de valorar la possibilitat d’incorporar-lo al
seu currículum acadèmic de 1er d’ESO.
Degut a l’interessant que els ha resultat la visita, van fer
una segona el dia 28 de setembre per tal d’aprofundir i
preparar millor les tasques per a cada assignatura amb
l’objectiu de treballar el contingut del Museu i del Molí des
de diferents assignatures com ara: llengua, tecnologia,
socials...
Tot
plegat
en
paral·lel
a
les
tasques mediambientals que ja venen desenvolupant dins del Projecte Rius.
JORNADA FOTOGRÀFICA PORTES OBERTES
El proper cap de setmana del 15 i 16 d’octubre, des de l'oficina
de promoció turística i de natura TDSNaTur de l'Ajuntament de
Torres de Segre, es vol dur a terme dues sortides per a fer
fotografies dels diferents elements de la natura que ens envolta
com el paisatge, la flora i la fauna, primer de la zona del voltant
d’Utxesa i després del meravellós bosc de ribera que
acompanya el nostre riu al seu pas per Torres.
Aquesta jornada estarà oberta a tots els veïns i veïnes que
tinguin interès en la fotografia en general o vulguin participar en
l’activitat. Properament es rebrà més informació amb els horaris i el “Planning” de les dues sortides.

ALTRES ACTIVITATS
INICI DEL NOU CURS ESCOLAR 2016-17
El passat 12 de setembre va iniciar-se un nou curs escolar
per tota la comunitat educativa.
Els nens i nenes de la Llar d’infants i de l’Escola
Carrassumada, acompanyats pels pares, padrins i familiars,
van presentar-se ben d’hora a les portes de l’escola per viure
una jornada de retrobaments amb els amics, d’il·lusions i
històries per compartir amb les habituals novetats d’estrenar
un nou curs i, alguns, també un nou professor/a.
Des d’aquest espai de la revista desitgem a tots els membres
que formen part de l’engraellat educatiu del nostre poble que
tinguin un bon, feliç i exitós curs escolar 2016-17.

ACTIVITATS A LA RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ
Al llarg d’aquests dies s’han dut a terme un seguit d’activitats dinàmiques, manipulatives i força
divertides a la residència Sant Guardià. En motiu de la celebració de la Diada de Catalunya, es van
elaborar uns deliciosos pastissos amb la bandera catalana feta de crema i melmelada. També van
poder gaudir de la visita i actuació de les nenes de l'escola de ball Ritmes de Torres de Segre que van
animar i impressionar als presents amb les seves coreografies i la fantàstica actuació de ball.

ACTUACIONS REALITZADES AL SETEMBRE
IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE COMUNICACIÓ DELS EQUIPS DE MESURA ENERGÈTICA

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
Des de l’EMEETDS, seguint amb tasca iniciada ja fa uns mesos, s’ha
continuat implantant nous sistemes de comunicació als equips de mesura
d’energia elèctrica, en aquest cas al centre de transformació situat al Passeig
del Segre i al del carrer Prat de la Riba. La finalitat d’aquesta actuació és la de
continuar innovant les xarxes i instal·lacions elèctriques de l’Empresa
Municipal per poder oferir un servei de més qualitat.
Aquest aparell que s’instal·la al transformador, on estan
connectats els diferents equips de mesura, permet informar
als sistemes informàtics centrals de les dades de consum i producció d’energia a
l’instant. La idea en els propers mesos és la d’anar ampliant, progressivament,
aquesta nova tecnologia als nous subministres que es puguin connectar a la xarxa.

COL·LOCACIÓ DE SENSORS DE LLUM AL SERVEIS DE L’ESCOLA
Abans de l’inici del nou curs escolar, es van instal·lar a l’escola uns sensors
connectats als llums dels serveis de l’alumnat de les dues plantes amb la finalitat
que aquests s’obrin i es tanquin de manera automàtica i evitar, d’aquesta
manera, que es quedin oberts durant molt de temps com passava el curs anterior.
Mitjançant un temporitzador dels sensors, es regula la seva posada en marxa
cada cop que hi entra un nen/a i es garanteix un menor consum energètic a llarg
termini.
DOTACIÓ D’UNA TAULA A MIDA I D’UNA CORTINA A LA LLAR D’INFANTS
A principis del mes, abans de l’inici del curs amb els
alumnes, es va col·locar una cortina en un dels racons de
treball d’una aula de la llar d’infants i es va dotar d’una
taula feta a mida i adaptada a l’alumnat que aquesta hi
acull a fi de facilitar als nens i nenes els diferents treball
sobre d’ella que hi realitzaran.

FINALITZACIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS
Les obres de millora i ampliació de la zona de l’esbarjo de la llar d’infants s’han finalitzat amb les
darreres actuacions que encara restaven. Amb el desplaçament de l’enllumenat que es va veure
afectat per les obres, la col·locació de la tanca metàl·lica superior, la soldadura de les reixes
metàl·liques a les diferents tanques de separació i els darrers petits detalls, s’ha aconseguit un espai
molt més ampli d’esbarjo i joc que permetrà als nens i nenes gaudir-ne d’allò més.

NETEJA DELS CARRERS DEL POBLE
El passat 7 de setembre, es va contractar els
serveis d’una empresa especialitzada per la
neteja dels carrers del nostre poble amb aparells
d’aire i recollida amb el camió escombra i,
posteriorment, ruixat dels diferents espais amb
aigua a pressió. La neteja dels carrers i de diferents indrets del nostre
municipi és un tema en el que l’Ajuntament hi vol dedicar més esforços en endavant per millorar-lo tot
aplicant mesures que s’estan valorant per dur-les a terme de manera sistemàtica. Tot això, esperant
tenir també el recolzament del civisme de tothom que conviu al nostre poble al llarg de tot l’any i, en
especial, durant els mesos d’estiu en motiu de la campanya de fruita.
INCIDÈNCIES I SUBSTITUCIÓ DE CONTENIDORS MALMESOS
S’han fet un seguit d’incidències des de l’Ajuntament per
notificar el mal estat d’alguns dels contenidors del nostre
municipi i s’han reposat alguns d’ells malmesos per d’altres
en bones condicions. Des d’aquí volem fer una crida també
al bon ús dels mateixos a l’hora de dipositar-hi les deixalles
i evitar tirar-hi cendres calentes, materials com ferro o
fusta, restes d’obra... ja que són escombraries que cal portar a llocs específics
i no poden anar dins els contenidors que tenim pel poble.
NETEJA A FONS DE L’ESCOLA I LA LLAR D’INFANTS
Durant la primera setmana de setembre l’Ajuntament va contractar els serveis
d’una empresa de neteja per dur a terme una actuació a fons en les diferents
instal·lacions de l’escola Carrassumada i, posteriorment, de la Llar d’infants a fi de
garantir un òptim inici del curs escolar amb les condicions higièniques adequades
i oferir, a tota la comunitat educativa que en fa ús, un ambient més confortable i
acollidor. Aquesta actuació es preveu que es faci un cop per trimestre abans de la
tornada dels diferents períodes de vacances que comprèn el curs escolar.
REPINTAT DE LES LÍNIES DEL TERRA DEL POLIESPORTIU I PARETS
El darrer cap de setmana de setembre, coincidint que no hi havia cap esdeveniment
esportiu al pavelló i a les portes de l’inici del campionat de bàsquet, futbol sala i les
diferents activitats, es va aprofitar per repassar les línies del terra més malmeses que
delimiten els diferents terrenys de jocs així com part de les parets d’un lateral. Aquest
repintat és habitual que es faci durant el mes d’agost però aquest any s’ha posposat
degut a les obres de la nova sortida d’emergència que es va fer aleshores.

REPERACIÓ DE VORERES DETERIORADES DEL POBLE
Els membres de la brigada de l’Ajuntament de Torres de Segre han estat reparant desperfectes en
algunes voreres malmeses del nostre municipi que dificultaven el pas i podien ocasionar cert perill pels
vianants. Aquesta actuació s’anirà repetint en els propers dies amb la finalitat d’anar arreglant altres
trams de voreres del nostre municipi que es troben en mal estat i que necessiten una reparació.

AMPLIACIÓ DEL MUR DEL PASSEIG DEL SEGRE
Una altra tasca que s’ha dut a terme aquests darrers dies ha estat
continuar el mur de contenció, que s’inicia abans de les piscines, fins a
l’alçada del Molí tot utilitzant el mateix tipus de blocs per poder construir
el mur i oferir una línia homogènia i similar.
Amb aquesta actuació, a més de la millora de la imatge del passeig,
també es reforça la zona per evitar alguna esllavissada o esfondrament
de terra i pedres.
REPERACIÓ D’UNA FUITA D’AIGUA A UTXESA
La brigada municipal va haver de reparar una fuita detectada en el
subministrament d’aigua a Utxesa en concret a la zona dels desmais, prop
dels coneguts espigons de pesca, substituint la part afectada per una de nova
i més resistent. Amb aquesta ja en són unes quantes les reparacions que
s’han fet al llarg dels últims mesos en la xarxa que distribueix l’aigua al nostre
poble i en alguna zona d’Utxesa.

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES DE SETEMBRE
CELEBRACIÓ DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
El passatDURANT
diumengeEL
11MES
de setembre,
la Iplaça
dels països catalans del
ACTES REALITZATS
DE JULIOL
AGOST
nostre municipi va acollir una vegada més l’emotiva celebració popular
de la Diada Nacional de Catalunya amb una sardinada de bon matí per a
tots els assistents per donar lloc a continuació als tradicionals
parlaments de les autoritats i la posterior ofrena floral al monument de
Rafael Casanovas a càrrec dels membres del pubillatge i els
representants d’entitats i associacions de Torres de Segre. En acabar
els actes constitucionals es va fer una ballada de sardanes.
Aquest any, a diferència de l’anterior, es va poder celebrar el mateix dia
11 pel matí per facilitar que tothom pogués anar a Lleida per la tarda en
la concentració reivindicativa de país, de cultura i de llengua que, en
aquesta edició, es va repartir entre
diferents seus del territori català.
L’acte celebrat a la capital de la
terra Ferma va deixar unes
imatges pel record i per la història
del nostre país en les que molts
dels nostres veïns i veïnes hi van
participar.

L’ESPORTIU DE TORRES

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE
PARTITS DE PRETEMPORADA
CLASSIFICACIÓ
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
C.B.
C.B.
88
93
ALPICAT
TORRES
C.B.
BALAGUER

72

79

C.B.
TORRES

PARTITS DE LLIGA
Jornada 1 (17-09-2016)
BAC
C.B.
95
AGRAMUNT 73
TORRES
Jornada 2 (24-09-2016)
SNOW C.B.
C.B.
74
62
BELLPUIG
“A”
TORRES

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
PARTITS DE PRETEMPORADA

CLASSIFICACIÓ
c

FS ALCOLETGE
“A”

11

6

C.A.
TORRES

C.A.
TORRES

1

4

CFS TARREGA
“A”

C.A.
TORRES
CFS
PARDINYES

4

2

FS ALCOLETGE
“B”

3

3

C.A.
TORRES

C.A.
TORRES

1

5

C.A.FRAGA
FS “A”

CFS TARREGA
“A”

7

1

C.A.
TORRES

INICI DE LA COMPETICIÓ
EL PROPER 8 D’OCTUBRE

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS)
Jornada 1 (18-09-2016)
VETERANS
PALAU
ANGLESOLA

1

3

VETERANS
TORRES

Jornada 2 (25-09-2016)
VETERANS
TORRES

2

2

VETERANS
ALMENAR

Jornada 3 (02-10-2016)
VETERANS
BELLPUIG

4

2

VETERANS
TORRES

CLASSIFICACIÓ
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FEMENÍ FUTBOL SOSES
Diumenge 9 d’octubre: Soses Femení “A” – Mirasol (17:00h.)
Diumenge 23 d’octubre: Soses Femení “A” – L’Hospitalet (17:00h.)

FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE
Diumenge 9 d’octubre: V. Torres – V. Miralcamp (10:30h.)
Diumenge 23 d’octubre: V. Torres – V. U.E. Llívia (10:30h.)

C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
Dissabte 15 d’octubre: C.AT. Torres de Segre – ENFAF “A” (17:00 h.)
Dissabte 29 d’octubre: C.AT. Torres de Segre – LO PALLARS TV TREMP C.F.S. “A” (17:00 h.)

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE
Dissabte 8 d’octubre: C.B. Torres de Segre – CENG Segrevest (20:30 h.)
Dissabte 22 d’octubre: C.B. Torres de Segre – C.B. Bell-lloc (20:30 h.)

ACTES ESPORTIUS (OCTUBRE)

Dilluns 31 d’octubre
21:30h. Gran sopar de castanyada. Tot seguit ball, disco mòbil i dj. Poliesportiu.

Diumenge 30 d’octubre
11:00h. Festa “Mai més”. Ermita Carrassumada.
19:00h. Ball al poliesportiu amb “New York”.

Diumenge 23 d’octubre
18:00h. Segrià corals 2016. Església Parroquial de l’Assumpció Mare de Déu.
19:00h. Ball al poliesportiu amb “París la Nuit”.

Diumenge 16 d’octubre
09:00h. Jornada fotogràfica (portes obertes a tots els veïns/es). Bosc de ribera del riu.
09:00h. 2a Jornada de neteja (Club Esportiu Pesca Torres de Segre). Utxesa.
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Grup 43”.

Dissabte 15 d’octubre
09:00h. Jornada fotogràfica (portes obertes a tots els veïns/es). Pels voltants Utxesa.
19:00h. Gran concert de Jazz (banda municipal de Bellpuig). Poliesportiu.

Dimecres 12 d’octubre
19:00h. Ball al poliesportiu amb “De Gala”.

7, 8, 9 d’octubre
17:00h. Tercer Marató de Pesca. Utxesa (zona espigons).

Dissabte 1 d’octubre
09:00h. Tirada de bitlles. Passeig del Segre (costat piscines municipals).

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES D’OCTUBRE

AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE

Foto contraportada de Quim Estadella

