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butlletí d’informació municipal deTorres de Segre

Concert de Bandes

Mulla’t

FesTorres 2019

PRESENTACIÓ
CULTURA
Concert Fem Banda; Recepció al Consell Comarcal i al Parlament;
Sardanes a la fresca 2019.

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA
Taller amb el Casal d’Estiu; Conveni amb l’INS Fraga; Visita tècnics
Departament Territori a Utxesa; Visita Fecom; Nova fumigació al riu

ESPORTS
Mulla’t 2019; Concurs 4t Social; Fi del primer torn cursets natació;
Campus estiu Baix Segrià; Sortides del Club BTT Pit Amunt;
1ª Geocoaching familiar nocturna; Baixada de reconeixement ;
Antonio Hernández fa podi al Campionat d’Espanya de Tir;
L’Andotrans Team Torrentó líder; el Torres inicia un nou projecte

ACTUALITAT
Revetlla Estiu d‘Utxesa; Segon sopar groc; Concert de soul piscines;
El Festorres 2019; Els països del món al Casal d’Estiu; El Consell
Parroquial arreglen una sala; Torres Energia sorteja 2 places pel descens.

LES NOTÍCIES MÉS DESTACADES
ACTUACIONS
L’ENTREVISTA
Josefina Bosch Cases

L’ESPORTIU DE TORRES
SABIES QUÈ?
L’AGENDA DEL MES D’AGOST
TELÈFONS D’INTERÈS

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament

973 796005 www.torressegre.cat

Consultori Mèdic

973 792252 8:30 – 15:00h (Infermeria i medicina)

Biblioteca

973 796529

C. Torres Energia

973 792828 8 – 15h www.torresenergia.cat

Policia Local

696 982 734 7:30 – 14:30h / 13:30 – 21:00h

Escola

973 796335 agora.xtec.cat/ceipcarrassumada

Llar d’Infants

973 792319

Llar de Jubilats

973 796496 16:00 - 20:00h

Fusteria (Utxesa)

973 796394 https://utxesa.org/

Farmàcia

973 796084

CAP Alcarràs

973 795725 alcarras.lleida.ics@gencat.cat

Emergències

112

Mossos Esquadra

112 o 973 700050

Bombers Lleida

112 o 973 030100

Ambulàncies

112 o 973 700050

16:30 - 20:30h (Dilluns a Dijous)
10:00 - 13:00h (Dimecres i divendres)

9- 14h / 17-20:30h (Dilluns a Divendres)
9:30 - 13:30h (Dissabte)

Emergències Mèdiques

061

HORARIS AUTOCAR «Lleida – Torres de Segre»
Dilluns a dissabtes feiners
Lleida - Torres

9:10 11:30
12:30
14:00 20:00

Torres - Lleida

7:55
12:30

9:30
15:15

Dilluns a divendres feiners
Lleida - Torres

7:15 19:00
21:00

Lleida - Torres

7:15 7:45
12:00
18:00 19:25

El Pregoner de Torres s’atura... així va ser com la revista
municipal s’acomiadava en la darrera edició que es va
publicar el passat mes d’abril amb l’ànim de poder
tornar a veure la llum ben aviat per a informar i donar a
conèixer al veïnat torressenc de les activitats, actes i
actuacions que es fan al poble, mes a mes i durant tot
l’any.
Des d’ara en endavant, el Pregoner tornarà a arribar a
les vostres cases amb una imatge renovada i
incorporant nous apartats que pensem que poden
resultar prou interessants com, per exemple,
l’entrevista, que dedicarem a persones del poble
vinculades a la història local passada o actual, un
apartat de fotografia, etc.
El present butlletí recull l’activitat i el noticiari referent
al passat mes de juliol. Un mes que ha estat d’autèntic
estiu, en general, en quan a temperatures amb una
onada de calor inicial que ha establert records de
registres superant els 40 graus en diferents ocasions al
llarg d’aquests dies i que ha malmès part de la collita de
pera. Un juliol sec, pel que fa a precipitacions
acumulades, tan sols amb quatre gotes mal comptades,
fruit del pas anecdòtic d’un parell de fronts poc actius
que posa fi amb una baixada de temperatures que s’ha
fet més palesa durant les nits i matinades.
Tal i com diu la capçalera: a l’estiu, Torres reviu i s’omple
de color amb activitats variades, diverses i per a tot el
públic en general. L’inici de la temporada de les piscines
dona peu a les activitats a l’aire lliure i a la “fresca” com
el magnífic Concert de Bandes; les Sardanes a la fresca;
l’activitat solidària del Mulla’t per l’esclerosi múltiple,
l’exitosa primera Geocoaching familiar nocturna o una
nova edició del FesTorres organitzat per la JAEC per
arrodonir un mes de juliol d’allò més complert.
Per cloure, aquest mes dedicarem l’entrevista a la
Josefina Cases i el “Sabies que...” a la Biblioteca
Municipal que està d’aniversari al complir-se 30 anys de
la seva construcció.
Edita: Ajuntament de Torres de Segre
Dipòsit legal: DL L 1725-2015
Redacció, maquetació i redisseny: JOAN COMPANYS CABAU
Impressió: Anfigraf S.A.
Contacte: revistaelpregonerdetorres2@gmail.com

CULTURA

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL JULIOL - Agost 2019

“FEM BANDA” – XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE BANDES DE MÚSICA 2019 - dissabte 6 de juliol El Festival Internacional de Bandes de
Música de Lleida, Fem Banda, és una
proposta musical que situa la ciutat i les terres
de Lleida al centre del món bandístic
internacional. Les 11 primeres edicions del
Fem banda “Germans Roig i Torné” es van
desenvolupar en el decurs de les Festes de
Tardor de la ciutat de Lleida. D’aquestes, les
5 últimes edicions han canviat les dates per
instaurar com a tradició el primer cap de
setmana de juliol. En aquest sentit, i ja fa uns
Presentació a Lleida del Festival amb el director, Amadeu Urrea, l’assessor
anys, l’esmentat Festival es va obrir als pobles de l’IEI i els representants locals de Castelldans, Seròs i Torres de Segre en la
veïns de la ciutat, d’entre ells Torres de Segre, figura de la Pepita Ruestes, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres.
amb el propòsit de dur a terme diferents concerts en espais diversos de la comarca.
L’edició d’aquest any va apropar al nostre municipi, el passat dissabte 6 de juliol, una banda
italiana, en concret, l’Orchestra di fiati città di Cisternino. Una orquestra de vent que va
néixer a Itàlia l’octubre de 1994 per iniciativa d’un grup de pares i mares amb la necessitat d’oferir als
seus fills i filles i joves interessats en la música, l’ocasió per ocupar el seu temps lliure d’una manera més
profitosa i formativa.
Una agrupació musical formada per una cinquantena de joves músics que han viatjat per tota Europa
assolint guardons de prestigi en diferents concursos en els que han participat.
Sense perdre l’oportunitat de conèixer el nostre poble i
refrescar-se a les piscines per combatre les altes
temperatures, els prop de cinquanta músics italians, de la mà
del director i compositor Donato Semeraro, van oferir per la
nit al nostre municipi un magnífic concert instrumental tot
interpretant diferents peces musicals de renom sense deixar
de banda algunes de pròpies i conegudes del seu país
d’origen com l’himne d’Itàlia amb una autèntica exhibició en
directe d’instruments de vent i de percussió que va resultar tot un èxit en quan a participació omplint l’espai
de la Plaça Lluís Pelegrí, que fou novament l’indret escollit per a dur a terme l’esmentada actuació.

Revista
EL PREGONER DE TORRES

1

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL JULIOL - Agost 2019

RECEPCIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I AL PARLAMENT DE CATALUNYA

Marcel Barberà, de Torres de Segre i Maria Mercè López, d’Aitona van ser
proclamats el passat 2 de juny a Almacelles el nou Hereu i Pubilla Comarcals del
Segrià, juntament amb els cabalers i dames.

A finals de juny, l’Hereu, la Pubilla, els
cabalers i les dames escollides com a
representants del Segrià, d’entre els
quals hi ha el nostre hereu en Marcel
Barberà, escollit també Hereu de la
comarca, van ser rebuts per la Maria
José Invernón, presidenta del Consell
Comarcal del Segrià que va voler seguir
amb la tradició de fer una recepció per a
conèixer els joves escollits, el passat 2
de juny a Almacelles, com a
representants de la comarca del Segrià.

Per una altra banda, el dia 12 de juliol es va
fer la recepció del pubillatge d'arreu del país
al Parlament de Catalunya. Després d'una
curta espera per entrar i un breu temps per
engalanar-se, els hereus i les pubilles
catalanes van poder fer un recorregut pels
usos que va tenir al llarg de la història aquest
edifici tant emblemàtic de la Ciutadella
partint des de la coneguda Sala de Plens del
mateix. Per cloure la jornada, es va fer la foto
de família i record a les escales del mateix
Parlament.
Novament tenim un representant comarcal dins el pubillatge local al
que volem felicitar i agrair, públicament, la seva dedicació com a
ambaixador de Torres de Segre per bona part de les contrades
catalanes. Des de la seva elecció com a hereu torressenc, en Marcel ha
participat en gairebé tots els actes que s’han celebrat per Catalunya
portant sempre el nom de la nostra vila amb l’orgull que li correspon.
Acompanyat, en alguna ocasió, pels altres membres del nostre
pubillatge torressenc i, en d’altres, com a
únic participant són molts els indrets visitats pel Marcel Barberà en aquests
mesos que duu de mandat. Sense anar més lluny, entre finals de juny i tot el
mes de juliol, l’Hereu local i comarcal ha estat present als actes de comiat i
proclamació dins la XVI Setmana de Joventut de Seva, a les festes de les
Barraques de Canet de Mar i al 50è aniversari del pubillatge de Sant Vicenç de
Castellet.
Per finalitzar un mes força complert, el pubillatge torressenc acompanyats de
familiars i de les regidores de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament van anar
el dijous 25 de juliol a Raïmat en motiu de la seva Festa Major d’estiu en el primer acte de comiat i
proclamació del pubillatge d’aquest municipi on les confirmacions, l’acte formal, una cercavila pels carrers
del poble i una acolorida batalla de confeti van ser el preludi del sopar popular i la nit de marxa.
Revista
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XV SARDANES A LA FRESCA 2019
- divendres 26 de juliol -

El passat divendres 26 de juliol, el pati de l’Escola
Carrassumada de Torres de Segre va acollir la XV
edició de les “Sardanes a la Fresca”, una
tradicional volta comarcal d’aquesta dansa que
organitza el Consell Comarcal del Segrià per a
promoure les ballades de sardanes els vespres
d'estiu.
Unes tres-centes persones van poder gaudir de la
música de la Cobla Bellpuig i d’un magnífic
ambient de tradició i cultura catalana.
Un total d’onze agrupacions sardanistes vingudes
d’arreu de la comarca van enllaçar les seves mans i
van puntejar les passes de la dansa nacional de
Catalunya.
L’Escola Sardanista de Torres de Segre i la
regidoria de Cultura de l’Ajuntament van
encarregar-se d’organitzar una vetllada que va
comptar amb la presència tant del pubillatge del
municipi com de l’Hereu i la pubilla Comarcal i el
Vicepresident del Consell Comarcal del Segrià, en
Joan Carles Gràcia. Tots ells van adreçar unes
paraules de benvinguda als i les assistents a la
trobada.
Després de la ballada, l’organització va obsequiar a
tothom amb un entrepà, una beguda i una
nectarina, fruita que fou donada per Fruites Font.
Després de passar per les
poblacions
d’Alcarràs,
d’Alguaire, d’Alpicat i de
Torres de Segre, el cicle de
les Sardanes a la Fresca
segueix el seu recorregut i
fixa les seves properes
ballades a la plaça de la
Bassa
d’Alfés,
el
divendres 2 d’agost i a la
plaça de la Vila d’Aspa el
dia 9 del mateix mes.
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TALLER AMB L’ALUMNAT DEL CASAL D’ESTIU

- dimecres 3 de juliol -

El passat dimecres 3 de juliol el
personal tècnic de l’Àrea de Medi
Natural i Territori de l’Ajuntament
de Torres de Segre, va fer una
sortida guiada amb els nens i nenes
que fan part del Casal d’Estiu de
Torres de Segre. Durant tot el matí
es van fer diverses activitats com
l’estudi dels macroinvertebrats
presents a l’aigua (bioindicadors de
qualitat), el recompte dels nius d’orenetes al poble i pintures amb
els més petits amb la companyia de l’Utxi.
La jornada va acabar a les piscines municipals, on l’alumnat van
poder gaudir d’un bany després d’un matí ple d’activitats variades.
Tant mateix, Lleida TV ens va acompanyar durant la jornada i va
realitzar entrevistes als i les protagonistes de la mateixa que es van
mostrar en un reportatge de televisió el mateix dia per la nit.
- dijous 4 de juliol -

POSSIBLE CONVENI AMB L’INSTITUT DE FRAGA

El passat 4 de juliol, els tècnics adscrits a l’Àrea de Medi Natural i Territori
de l’Ajuntament de Torres de Segre van dur a terme una sortida guiada a
l’equip docent de l’Institut de Fraga, molt interessats en engegar una mena
de conveni amb el nostre Ajuntament mitjançant la seva àrea de Medi
Natural per a poder desenvolupar estudis d’aigües en col·laboració amb el
projecte que es porta a terme d’anàlisi de l’aigua a l’embassament d’Utxesa.
Durant la jornada, es van agafar mostres d’aigua que va analitzar el propi
alumnat des de l’institut i que els hi van ser un referent per a conèixer conceptes químics de l’aigua.

VISITA DELS TÈCNICS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI A UTXESA

- dimecres 10 de juliol -

El dimecres 10 de juliol, va resultar el dia escollit
pels tècnics del Departament de Territori per a
visitar Utxesa. Una visita de treball molt
profitosa en la que va venir el senyor Ricard
Gutiérrez, tècnic de Gestió del Departament de
Territori i Sostenibilitat, per a delimitar la zona
on es portaran cinc dels onze cavalls de la
camarga a l’Espai Natural d’Utxesa.
La trobada es va aprofitar per a fer la presentació de la nova regidora de l’Àrea de
Medi Natural, la Bianca Pop, que va poder exposar-li amb detall tots els objectius
que es volen assolir en quan a la gestió de l’Espai Natural des de l’Ajuntament de Torres de Segre.
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- dimarts 16 de juliol -

VISITA GRUP D’ESTIU DE LA FECOM, FEDERACIÓ DE COMERÇ DE LLEIDA

El 16 de juliol, “La Fusteria” va obrir les seves
portes a la visita d’un total de 20 persones
procedents de l'Escola d'estiu de la Federació
de Comerç de Lleida (FECOM), que van
desplaçar-se fins a l'Espai Natural d'Utxesa amb
l'interès de conèixer, de primera mà, en que
consisteix el turisme ornitològic i l’increment de
la repercussió econòmica que aquest té dins el
nostre territori gràcies a aquesta activitat.
Entre les i els participants a la jornada cal
destacar la presència de Muntsa Vilata, Directora General de Comerç de la Generalitat de Catalunya; Ramon
Alturo, Director dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a Lleida; i la Marta Gispert, Regidora de
Consum, Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Lleida.
L’endemà de la visita,
la premsa regional
així com diferents
espais de natura dins
les xarxes socials es
feien ressò d’aquesta
profitosa visita que,
des de l’Ajuntament,
volem que doni peu a
seguir promocionant la riquesa que tenim a Torres de Segre i a l’entorn d’Utxesa.

NOVA FUMIGACIÓ PER A COMBATRE LA MOSCA NEGRA

- divendres 12 de juliol -

Seguint amb els habituals tractaments durant
l’estiu, els tècnics del Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) van
efectuar el passat divendres 12 de juliol, la segona
de les fumigacions previstes per aquest any per
mirar de combatre la mosca negra dins el tram del
riu Cinca i riu Segre fins a la ciutat de Lleida.
L’actuació es va realitzar en helicòpter que va
sobrevolar el tram del nostre riu durant bona part
del matí. L’ús d’aquest mitjà aeri resulta el més efectiu per a fer el tractament directament sobre l’aigua, lloc
de reproducció d’aquest molest insecte.
Tot i l’aplicació d’aquest tractament, la proliferació tan de
la mosca negra com del mosquit tigre es veu afavorida
també pel baix cabal d’aigua que porta el riu durant l’estiu
i que acostuma a ser habitual (una mitjana entre 5 i 7
Mosquit tigre
Mosca negra
m³/s) i que esdevé un problema important que cal tractar
seriosament entre tots els ajuntaments que tenim, en aquest cas, el riu Segre dins el nostre territori per
aconseguir un cabal més regular i generós durant tot l’any millorant així la seva imatge i salut.
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26è MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
- diumenge 14 de juliol -

Un any més, les piscines municipals van acollir el passat
diumenge 14 de juliol una nova jornada del “Mulla’t, per
l’esclerosi múltiple”, una proposta solidària protagonista
de l’estiu que s’impulsa des de la Fundació Esclerosi
Múltiple (FEM) i que es celebra, anualment i alhora, a
gairebé totes les piscines catalanes, aquest any establint
un nou rècord.
Des de la Comissió Esportiva de l’Ajuntament de Torres de
Segre hem volgut continuar recolzant aquesta activitat
amb la importància que realment es mereix donant tot el
suport a la tasca que duen a terme, des de fa anys, la
Beatriu Mesalles i la Marisel Monné, tot organitzant una
sèrie d’activitats refrescants amb l’objectiu d’engrescar al
veïnat a participar i col·laborar per aquesta bona causa.
Tot i l’amenaça de pluja i una baixada de temperatura
considerable, la jornada es va poder desenvolupar sense
problemes, gràcies a la col·laboració desinteressada dels
companys de Terrablau Lleida i Dissalud Ajudes
Tècniques, sobretot en la figura d’en Jordi Miró,
plantejant dues activitats diferents i, alhora, atractives.
Per un costat, una proposta amb kayaks de “rodeo” on els
usuaris van aprendre a maniobrar i experimentar amb ells
sobre l’aigua de la piscina gran així com també una intensa sessió d’aquazumba a la part menys profunda de
la mateixa. A les 12 en punt del migdia, seguint la tradició de la campanya, part dels banyistes presents es
van tirar a l’aigua alhora i van nedar com a símbol de col·laboració tal i com diu l’eslògan d’aquesta campanya.
En definitiva, un cop més, es va aconseguir l’objectiu d’impulsar i donar relleu a l’activitat del “Mulla’t” amb
una molt bona participació de la gent del poble que van col·laborar i aportar el seu gra de sorra en un acte
de solidaritat significatiu en favor dels afectats per l’Esclerosi Múltiple aconseguint vendre tots els productes
i així recaptar fons per destinar-los a la investigació per a la cura de la mateixa malaltia.
- diumenge 14 de juliol -

CONCURS 4T SOCIAL DE PESCA

Utxesa fou de nou l’escenari de la quarta prova puntuable
dels concursos socials fets durant aquesta temporada. Els
3 primers classificats d’una jornada poc productiva en
quan a captures i picades, van ser en Xavier Martín amb
6,860 kg de pes, en Xavier Mesalles amb 4,880 kg i, en
tercer lloc, l’Eduard Escolà amb 3,580 kg. Amb aquest,
encara resta el concurs final de temporada per saber la
classificació final dels denominats concursos socials.
Revista
EL PREGONER DE TORRES

6

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL JULIOL - Agost 2019

FINALITZA EL PRIMER TORN DELS CURSETS DE NATACIÓ

- divendres 19 de juliol -

El divendres 19 de juliol va finalitzar el primer torn dels cursets de natació que s’han realitzat a les piscines
municipals des del 25 de juny amb una bona participació tant en el grup d’adults com en el d’infants.
Amb aquests cursos d’estiu, s’han fet un seguit de sessions diverses en horari de tarda i de nit on els i les
participants han pogut aprendre i/o perfeccionar el seu estil tot gaudint de la natació i l’aquazumba com les
millors propostes esportives a dur a terme en aquesta època tan calorosa de l’any.
La cloenda del primer torn va finalitzar amb l’habitual foto de rigor i l’entrega, als més petits i petites, d’un
diploma amb la imatge del grup i el seu nom junt amb una bossa de llaminadures.

- del dilluns 15 al divendres 19 de juliol -

CAMPUS D’ESTIU DE L’ESCOLA DE FUTBOL BAIX SEGRIÀ

A mitjans del passat mes de juliol, en concret la setmana del 15 al 19, es van realitzar al nostre poble part de
les jornades de tecnificació d’estiu 2019 de l’Escola de futbol Baix Segrià.
Nens i nenes d’edats diverses van poder gaudir de les instal·lacions esportives municipals com el camp de
futbol o el pavelló poliesportiu així com també de les piscines on cada dia els i les joves esportistes s’anaven
a refrescar després dels entrenaments de tecnificació que l’Escola desenvolupa al llarg de l’estiu.
Amb el futbol com a protagonista, durant el matí, els i les participants realitzaven entrenaments específics
de tecnificació, que eren un tipus de sessions més personalitzades i que implicaven, exclusivament, el treball
de la tècnica individual de cada jugador o jugadora. I, un cop finalitzats aquests entrenaments, tal i com hem
exposat, gaudien d’una estona de merescut descans a les piscines fins a l’hora de recollida.
Durant aquests dies l’habitual campus d’estiu que prepara l’Escola de Futbol ha anat itinerant pels diferents
municipis que conformen el Baix Segrià recollint jugadors i jugadores d’aquestes poblacions, d’entre els quals
també hi ha participat nens de Torres de Segre.
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SORTIDES DIVERSES DEL CLUB BTT PIT AMUNT I INICI DE LES NOCTURNES
L’activitat ciclista no s’atura
entre els afeccionats a aquest
esport. La calor i les altes
temperatures no han estat un
obstacle pels membres del
Club BTT Pit Amunt que han
anat fent diferents sortides
per la zona, això si, durant les
hores de menys radiació solar i sempre buscant varietat en els recorreguts.
Amb l’arribada de l’estiu, també ho han fet les sortides nocturnes amb rutes assequibles per l’entorn del
nostre terme municipal i, des d’aquest espai, volem animar als seus socis i sòcies així com als veïns i veïnes
interessats/des a participar-hi per a gaudir d’una proposta diferent de practicar esport durant les hores més
agradables del dia en aquesta època de l’any.

1ª GEOCOACHING FAMILIAR NOCTURNA
- dissabte 20 de juliol -

El dissabte 20 de juliol per la nit, el nostre poble
es va convertir en l’escenari d’una gimcana
familiar nocturna amb símils d’una prova de
“geocoaching”, una activitat amb força adeptes
arreu que consisteix en amagar i trobar “tresors”
en qualsevol lloc amb l’ajuda d’un GPS.
La JAEC conjuntament amb la Comissió Esportiva
de l’Ajuntament van ser els encarregats
d’organitzar aquesta primera edició d’una
proposta que va tenir molt èxit tal i com demostra
l’afluència en quan a participació. Un total de 180
participants, de totes les edats, distribuïts en 12
equips diferents, cadascú amb el seu color, van
anar cercant “tresors” per diferents espais del
municipi amb la única ajuda d’una coordenada
GPS donada que els havia de dur a la següent i així
fins a completar-ne vuit abans de trobar la capsa
final que els indicaria la plaça del carrer El Bou, el
punt del poble on s’acabava l’activitat.
Equipats per l’ocasió amb les imprescindibles
llanternes i frontals, els diferents conjunts van
anar arribant a l’espai final completant el seu
recorregut amb més o menys dificultat. Un cop a la plaça del Bou, els 12 grups havien de resoldre plegats
l’enigma d’una paraula que havien de formar amb les lletres que havien trobat cadascú dins el seu cofre i
que resultà, com no podia ser d’una altra manera, “FESTORRES 19”, donant pas, finalment, a un merescut
refrigeri que es va convertir en una tertúlia improvisada, entre els grups, de les anècdotes i aventures d’una
proposta que de ben segur tindrà continuïtat l’estiu vinent.
Revista
EL PREGONER DE TORRES

8

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL JULIOL - Agost 2019

- dissabte 27 de juliol -

BAIXADA DE RECONEIXEMENT PEL 4T DESCENS EN PIRAGUA

Seguint la dinàmica duta a terme en les
edicions anteriors, membres de
l’organització i de la Comissió Esportiva
de l’Ajuntament de Torres de Segre,
han
realitzat
un
descens
de
reconeixement dins el tram del riu que
es recorrerà el dia de la “piraguada
popular” amb l’objectiu bàsic de
conèixer l’estat del mateix i valorar totes
aquelles actuacions necessàries per a
garantir que l’activitat sigui divertida i,
alhora, segura per a tots els i les participants. La baixada en qüestió va servir per a valorar les condicions en
que es trobava l’esmentat tram, enretirar obstacles que suposessin un cert perill i controlar les bifurcacions
del riu per a poder marcar, en una següent baixada, els passos més adequats i nets per als piragüistes. A més
d’aquesta, durant l’agost es durà a terme un o dos descensos més per a marcar i tenir controlades totes les
zones a considerar.
A diferència de l’any passat que va ploure molt més, aquest cop el riu no havia experimentat tants canvis en
el seu curs degut al període més sec que hem viscut en quan a pluges. Aquest fet ha facilitat, sense cap mena
de dubte, a l’hora de repassar i netejar el trajecte.
En aquests últims dies s’han intensificat també els preparatius més directes i obligatoris com són les
sol·licituds de navegació i de cabal d’aigua navegable, els permisos corresponents als diferents departaments
i òrgans policials que tenen vincle amb l’activitat al riu, fins al repartiment i numeració de la flota
d’embarcacions disponibles entre els quatre pobles organitzadors.
En el cas de Torres de Segre, per quart any seguit i en menys d’una hora, es va superar en escreix el centenar
d’inscripcions per una 4ª edició, que es realitzarà en dissabte a diferència de les anteriors, i que comptarà
amb una flota d’unes 296 embarcacions que aportaran diferents empreses del territori amb una participació
aproximada d’unes 500 persones entre l’activitat de l’aigua i la ruta amb bicicleta que acompanyarà la
comitiva pel camí verd paral·lel al riu.

ANTONIO HERNÁNDEZ FA PODI AL CAMPIONAT D’ESPANYA DE TIR

- del 25 al 28 de juliol -

Antonio Hernández Romero va
aconseguir pujar al podi en dues
ocasions al Campionat d’Espanya
Absolut F-Class que es va celebrar a
Parga (Lugo) el passat cap de
setmana del 25 al 28 de juliol. Soci i
membre del Club de Tir de Torres de
Segre des de fa uns anys, l’Antonio
va aconseguir de nou portar el nom del nostre poble al lloc més alt
del pòdium de l’esmentat campionat nacional aconseguint el primer lloc en la modalitat de tir a 600 metres,
el segon en la de 300 metres i la quarta posició en els 900 metres. Per un altre costat, també cal destacar el
tercer lloc aconseguit per l’equip representant de Catalunya en el que, a part de l’Antonio, van formar-hi part
en Jordi Ribes, Luís Pueyo i Manuel Cantarero, tres d’ells socis del Club de Tir de Torres de Segre.
Revista
EL PREGONER DE TORRES

9

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL JULIOL - Agost 2019

L’ANDOTRANS TEAM TORRENTÓ AUGMENTA EL LIDERAT A MOTORLAND - diumenge 28 de juliol El passat cap de setmana del 27 i 28 de juliol es va celebrar
la quarta cita del Campionat d’Espanya Cetelem de
Superbikes (ESBK) al circuit de Motorland, a l’Aragó, on
l’equip d’en Ferran Torrentó va tornar a fer un excel·lent
paper i es consolida com un dels millor de la competició.
En aquesta ocasió, l’equip va treballar centrant-se amb el
seu pilot català, l’Òscar Gutiérrez ja que l’altre que forma
part del grup, en Sander Kroeze no va córrer en aquesta
doble mànega ja que li coincidia amb una ronda del Campionat alemany de Velocitat (IDM); competició on
ocupa la 3ª posició de les classificacions provisionals. A Motorland, dissabte, Gutiérrez aconseguia la “pole
position” que li valdria per ambdós curses del cap de setmana augmentant la seva distància al davant de la
classificació amb 32 punts més que el segon. Diumenge, després d’una cursa molt igualada entre els quatre
pilots del capdavant de la mateixa, el pilot de l’equip Andotrans Team Torrentó va aconseguir pujar al podi
en la tercera posició sumant 16 punts al campionat que li ha permès confirmar el primer lloc a la general
amb 23 punts de distància del seu perseguidor més proper. Després d’una excel·lent temporada l’any passat
es confirma de nou com un aspirant a tenir en compte per a guanyar el campionat final.

EL CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE DE FUTBOL INICIA UN NOU PROJECTE
El Club Esportiu Torres de Segre de
futbol 2019-2020 va agafant forma i ja
fa dies que la seva Junta Directiva encapçalada
pel seu President, en Marcos Gramun, està
treballant per a confeccionar un projecte
engrescador i amb aspiracions de cara a
l’ascens de categoria. Després d’aconseguir
reactivar el Club la passada temporada, amb
poc temps de maniobra i no poques
dificultats, el paper que ha desenvolupat el
Membres de l’actual Junta del C.E. Torres de Segre (d’esquerra a dreta):
Daniel Carreres (secretari), Gerard Pau (tresorer), Marcos Gramun (President) Torres en el seu primer any a la quarta divisió
i Jordi Masip (vocal).
catalana ha estat molt positiu i satisfactori
tant a nivell de resultats com de resposta i acceptació entre el veïnat torressenc. Malgrat aquestes bones
sensacions, els membres de l’actual junta del Club, han decidit apostar fort i dedicar esforços per aconseguir
millorar l’equip amb un nou entrenador, en Marcel Pons i noves incorporacions.
Amb moltes ganes i força més temps de planificació esportiva, s’inicia una
segona etapa que ha de definir una temporada que es preveu emocionant i que
esperem sigui d’allò més exitosa pel Club Esportiu Torres.
Des d’aquí, la Junta vol fer una crida als veïns i veïnes per demanar el suport
i fer créixer la família arlequinada per aconseguir l’escalf d’una afició que ha
de tornar a omplir el municipal per animar als nostres jugadors i aconseguir
plegats els èxits esportius que tan desitgem.
Finalment, des del Club es vol agrair també a tots els patrocinadors,
Marcel Pons és el “míster” escollit
col·laboradors i associats que han tornat a mostrar la seva confiança en per gestionar la plantilla durant la
aquest nou projecte ple d’il·lusions que esperem es confirmi al llarg de l’any. present temporada 2019/20.
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- dissabte 6 de juliol -

Un any més, el dissabte 6 de juliol es va celebrar la coneguda
Revetlla d’Estiu de la Vall d’Utxesa, en un ambient festiu i
d’allò més cordial que va fer que els presents gaudissin d’una
bona jornada amb activitats programades durant tot el dia.
De bon matí, membres de la Junta i simpatitzants, van ser els
encarregats de muntar i preparar els diferents espais abans
que es donés l’inici a la primera proposta del dia encaminada
per als més menuts en forma d’entreteniment amb jocs
diversos i, com no podia ser d’una altra manera, amb els
típics jocs d’aigua que van resultar molt ben acollits per a
petits i grans.
Per la tarda, dins el local social, l’Orquestra Blau va ser
l’encarregada de fer passar una bona estona al públic
present de totes les edats amb les diferents
caracteritzacions, activitats d’animació i jocs variats.
Mentrestant es preparava el menú del sopar per part de Can
Moreno d’Alcarràs, es van recollir els pastissos per al
posterior i habitual concurs. Aquest cop, membres del
mateix càtering i dos assistents de la festa, van ser els que
actuaren com a jutges i donaren el seu veredicte final.
Arribada l’hora de sopar, uns 140 comensals van poder
degustar una gustosa amanida de pasta junt amb l’excel·lent llonganissa amb guarnició, tot acompanyat de
beguda fresca, gelat, cava i cafè en un gran ambient de germanor. A continuació, l’Orquestra Blau, va
amenitzar la vetllada amb la seva música aconseguint fer ballar a bona part dels assistents dins un clima de
festa sota una nit d’autèntic estiu.
Durant la pausa del ball de nit, abans de reemprendre la sessió fins a altes hores de la matinada, es van donar
els premis del concurs de pastissos i es va dur a terme el sorteig de les tires dels tres pernils, el del pernil per
al soci assistent a la Revetlla i els dos wonderbox d’SPA i relax per a dues persones.

COL·LABORADORS/ES

El President i la Junta de l’Associació volen aprofitar aquest espai per agrair a tot el veïnat que ha
participat de la jornada i, sobretot, als diferents col·laboradors, entitats i particulars en general que han
ajudat i fet possible que aquesta habitual festa d’estiu hagi estat tot un èxit. De la mateixa manera volen
exposar les seves disculpes als i les assistents en el cas que alguna cosa no hagi estat del seu gust
recordant que tot el que es realitza aquest dia, es fa invertint hores, des de la bona fe, sense ànim de
lucre i amb l’únic propòsit d’organitzar una festa per a que tothom la pugui gaudir.
Torres de Segre: l’Ajuntament aportant les taules, cadires, l’escenari, diferents contenidors, tanques,
recolzament gràfic i una subvenció; Bar Sabrina, ajudant en la venta de tiquets; Flors i regals Marta, Farmàcia
Roure, Ferreteria Osvald, Merceria i complements Àngels, Restaurant Brasseria, Bar Virgínia, tots ells aportant
diferents premis per al concurso. Alcarràs: Can Moreno confeccionant el menú a un preu especial. Utxesa: Grupo
Utxesatrans Hormigones & Francis Sánchez Vilafranca donant un premi pel concurs. Lleida: Orquestra Blau,
confeccionant dos espectacles a un preu especial; Calçats Jor-Vi, Valls Instal·ladors SCP obsequiant uns premis
per al concurs de pastissos. Puigverd de Lleida: Serveis Financers Puigverd Slu. Santa Perpètua de la Mogoda:
Hastinik – Héctor Sarrate, ambdós donant un regal per a sortejar.
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SEGON “SOPAR GROC”
- dissabte 13 de juliol -

Unes 170 persones van omplir la plaça del poliesportiu el
dissabte 13 de juliol en la segona edició del denominat
“Sopar Groc” organitzat des del CDR de Torres de Segre.
Malgrat que les previsions meteorològiques inicials no eren
massa favorables, la vetllada es va poder encetar sense
problemes amb la presentació primer del llibre “El poder del
poble” a càrrec del seu autor, en Xavier Milian en el que
parla de l’autoorganització veïnal dels CDR i de la seva
situació actual. L’autor va fer una bonica comparació final
fent un símil entre els membres dels CDR i els peons en un
tauler d´escacs. Acte seguit en Ferran Civit, diputat d’ERC i
marit de la Meritxell Serret, política exiliada i actualment
Delegada del Govern de la Generalitat a Brussel·les, va
compartir amb els i les assistents les inquietuds i desitjos
dels presos i preses polítics i exiliats i exiliades així com
l’agraïment amb el que reben actes com aquests.
Un altre testimoni a prendre la paraula va ser el d’en Roger
Español, ferit per una pilota de goma disparada per un
membre del dispositiu de la Guàrdia Civil el dia 1 d’octubre
del 2017 i que, a conseqüència del tret, va perdre un ull. En Roger va constatar la força del poble i la
importància de la lluita al carrer per guanyar a un estat opressor tot anunciant que ja s’havia identificat a
l’agent que havia disparat contra ell i les accions legals que s’emprendria. El tercer convidat fou en Jordi
Pesarrodona, el pallasso que va ser detingut per plantar-se al costat d´un membre de la Guàrdia Civil tot i
que no va poder assistir per motius familiars. Els membres del CRD van llegir un manifest i, acte seguit, es
va cantar plegats “El Cant dels Segadors”. El grup musical i d´animació “Som com Som” d’Alguaire va ser
l’encarregat de posar la música i el bon humor al llarg de tota la nit.
Tal i com s’ha exposat al principi, l’organització de la vetllada va anar a càrrec dels membres del CDR Torres
de Segre amb el suport d’ERC i de JUNTS PER TORRES així com la col·laboració de diferents establiments del
poble que van vendre tiquets pel sopar durant els dies anteriors.
Finalment, el CDR Torres de Segre va aconseguir recaptar, durant tota la nit, un total de 500€, tant de la
paradeta solidària, com del servei de barra i del sopar, que donaran íntegrament a la Caixa de Solidaritat,
motiu fonamental per a la realització de l’esmentat acte.

CONCERT DE MÚSICA SOUL A LES PISCINES

- dissabte 13 de juliol -

La música a la fresca ha tornat a les piscines un estiu més. Aquest
cop en forma de concert en directe on el “Soul” fou el
protagonista de la càlida nit. Aquest ha estat el primer dels quatre
concerts que es faran durant l’estiu amb el propòsit d’apropar la
música en viu com una opció refrescant i agradable per a
combatre les caloroses nits amb l’entrada gratuïta, servei de bar i
la possibilitat de bany. Durant l’agost, es faran les altres tres actuacions previstes: els dies 3, 17 i 24 d’agost
amb “Dixieland” , “Jazz & Co” i“Kisstian Show”, respectivament.
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- del dimecres 24 al diumenge 28 de juliol -

EL FESTORRES 2019

La setmana abans d’iniciar un nou FesTorres, es van
organitzar dues activitats encaminades a engrescar i donar
relleu a aquesta esperada festa d’estiu.
Amb la realització de la Geocoaching nocturna junt amb la
Comissió Esportiva i de la Pintada del mural a càrrec d’en
Sergi Dolcet a la paret del costat de les piscines es va donar
el tret de sortida a una nova edició d’aquesta celebració
estival que cada cop pren més protagonisme.
Així doncs, del dimecres 24 al diumenge 28 de juliol,
l’associació juvenil local JAEC, amb la col·laboració del nostre
veïnat, les diferents entitats i de l’Ajuntament van
organitzar una sèrie d’actes que, tot i les inclemències del
temps en alguna ocasió, van tenir una gran acollida.
El dimecres 24, des de davant de l’Ajuntament, es va fer una
comitiva per anar a veure tots els balcons i les façanes
decorades per a fer la pertinent valoració. L’endemà, dijous
25 va tenir lloc, a la Plaça Catalunya, la representació del
Pallasso Tortelini que va fer les delícies dels més menuts.
Seguidament, des de la balconada engalanada del pis de la
Coral La Lira es va realitzar el pregó d’inici de festa a càrrec
de tres simpàtiques germanes que foren les encarregades
d’escollir a la Natàlia Roca com a la “Pubilla” del Festorres
després de superar un dur càsting davant un públic present
força entregat. Tot seguit es donà a conèixer els guanyadors
del concurs de balcons i façanes que foren: “Dones”, de
l’Aina i el Guillem Companys i “Rentar i tallar”, la façana de
la casa de l’Arlet i la Bruna Torrentó. Per acabar, al recinte
de les penyes, van actuar Dj. Tommyy, Dj. Cactus, Dj. Panxo
i Dj. Xuxe. Divendres 26, al matí, va tenir lloc un Taller de
teatre infantil a càrrec de Josafat Teatre. Per la tarda, el
torneig de watervolley fou el protagonista a les piscines
municipals ja que l’activitat d’aquazumba prevista es va
haver de suspendre per la pluja. A la nit, hi va haver el Sopar
del penyista i els primers “Jocs de la Set” on va resultar
guanyadora la penya “Pet Cistell”. El Dj. Pol Verdes va tancar
la jornada amb la seva actuació. Dissabte 27, durant el matí,
els més petits van poder gaudir d’un parc aquàtic inflable instal·lat a les piscines municipals. A la tarda, va
dur-se a terme el tradicional correbars amb la xaranga Rolin Pachun. Tot seguit, a les 22h es va celebrar el
sopar popular amenitzat per la màgica i dolça veu de la torressenca Anna Miarnau així com l’actuació d’Àrea
41. Per acabar, hi va haver el concert de 7 de rock i Dj. David Beats. Finalment, el diumenge 28 va fer-se una
exitosa i divertida gimcana per a joves al recinte de les penyes.
Des del Pregoner volem felicitar als membres de l’actual Junta de la JAEC així com a tots els col·laboradors
i col·laboradores per a fer possible, un any més, la nostra particular Festa Major d’Estiu.
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ELS PAÏSOS DEL MÓN AL CASAL D’ESTIU 2019

- durant tot el mes -

El Casal d’Estiu 2019 ha finalitzat la seva primera
etapa corresponent al mes de juliol amb un bon
nombre d’activitats i tallers que han fet gaudir
d’allò més als nens i les nenes que hi ha
participat amb els països del món com a eix
temàtic de treball.
D’aquesta manera, durant tot el mes, la
mainada del Casal han viatjat per diferents
indrets del món com per exemple Romania,
Brasil, Catalunya i la Índia. L’estada en aquests
Equip de monitors i monitores del Casal
indrets, ha permès conèixer part dels seus llocs
més coneguts, les seves tradicions o alguns dels
aliments típics i, tot això, gràcies a les diferents
visites de persones que provenen d’aquests
països o, simplement, que hi han estat durant
una temporada de la seva vida. Des d’un taller
de cuina per a preparar “Gogosi”, un dolç de
Romania similar a un bunyol, una activitat per
aprendre a ballar “la samba”, la dansa pròpia de
Brasil fins a un taller de jocs tradicionals
catalans i del nostre poble com les bitlles on els
membres del Club Atlètic Bitlles Torres de
Segre van ensenyar als infants les tècniques i
normes bàsiques d’aquest joc del nostre país.
Però sens dubte, una de les activitats que més
interès ha generat entre la quitxalla del Casal ha
estat, un any més, l’esperada gran acampada al
pati de l’Escola on el grup de monitors i
monitores van preparar una festa brasilera amb
balls i “caipirinhes” per a tots i totes. Al matí,
els infants van tenir una gran sorpresa quan es
van despertar ja que van veure que algú els
havia pintat!. Els nervis i l’emoció d’una nit a
l’aire lliure fora de casa va fer perdre la son a
més d’un i d’una. Les rialles i les vivències a l’endemà al matí van compensar, finalment, tot el cansament
acumulat després d’una màgica i divertida jornada nocturna.
Durant aquest mes, l’activitat del Casal també ha participat en les activitats del FesTorres fent, per segon
any, la decoració de la façana de l’Escola i anant al taller de circ programat pel divendres. El juliol acaba amb
una festa “Holi Colors” que ha posat el toc de color i alegria a uns dies de diversió inoblidables que han
omplert el primer mes de les vacances escolars, sense descuidar-se també dels moments a la piscina i les
estones d’estudi i de treball diari. L’activitat segueix al Casal durant el mes d’agost seguint amb el viatge per
tot el món, amb noves descobertes i activitats que, de ben segur, complimentaran el millor espai d’oci i
d’aprenentatge vivencial durant el període de vacances d’estiu.
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EL MEMBRES DEL CONSELL PARROQUIAL ARREGLEN UNA SALA PER A FER LES CERIMÒNIES
Els membres del Consell Parroquial, aquests
dies han estat duent a terme una molt bona
tasca arreglant la sala lateral esquerra de l’altar
de la nostra església. Aquesta sala fins ara estava
destinada a guardar tots aquells objectes que ja
no eren necessaris així com les imatges que calia
restaurar. Després d’una bona neteja i la
posterior capa de pintura, l’espai ja està a punt
per a poder realitzar les celebracions religioses
de caire més íntim. Així, les misses diàries
d’hivern seran més acollidores i amb una temperatura més idònia sense haver d’engegar la calefacció central
de l’església. Les parets estan guarnides amb uns quadres que ha cedit una família del poble i una gran
cortina que li dona, alhora, un aire eclesiàstic i més familiar.
Des d’aquí, volem agrair a la Junta Parroquial tots els esforços que fan per a la conservació del nostre
temple i els encoratgem a seguir amb nous propòsits.
Aprofitant l’avinentesa, la Junta anima a que si algú en vol forma part serà sempre ben rebut/da.

TORRES ENERGIA SORTEJARÀ DUES PLACES INDIVIDUALS PEL 4T DESCENS EN PIRAGUA
Torres Energia S.L.
col·laborarà,
un
QUÈ CAL FER ?
any més, amb el 1- Entreu al perfil de Facebook
descens popular en
Comercialitzadora Torres
piragua
entre
Energia, SL.
Torres de Segre i 2- Compartiu el post.
Seròs del proper 3- Fer-te amic/amiga de la
pàgina Comercialitzadora
dissabte 24 d’agost
Torres Energia, SL.
amb el sorteig de 2
places individuals que, de ben segur, seran un bon obsequi pels 4- Pren m’agrada a la publicació.
afortunats o les afortunades participants.
El concurs es farà a través de les xarxes socials de l’empresa
comercialitzadora de llum municipal. El resultat del sorteig de la
primera plaça es comunicarà el proper dimarts 6 d’agost i el de la
segona el dimarts 13 d’agost a través de les xarxes socials i web de l’empresa.
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EL NOU CONSISTORI I LA DISTRIBUCIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL
El passat dilluns 15 de juliol es va desenvolupar un Ple extraordinari corresponent a la sessió
organitzativa per definir, entre altres punts, el nou cartipàs municipal pel mandat 2019 –
2023 derivat del resultat de les passades eleccions del 26 de maig.
Després de donar compte de la constitució dels diferents grups municipals, dels seus
respectius portaveus, dels nomenaments de les tinències d’alcaldia, dels membres
nomenats per la Junta de Govern i Comissions Informatives, entre altres, va quedar definida
la nova composició municipal amb la distribució de les diferents regidories que exposem a continuació:
JOAN CARLES MIRÓ I PUIGVECINO
Alcalde de Torres de Segre
Governació, Seguretat, Personal, Agricultura i Festes
JOAN COMPANYS I CABAU
Primer tinent d’alcalde
Àrea d’Esports, Comunicació i Noves Tecnologies
OLGA ALMACELLAS I JORNET
Segona tinent d’alcalde
Joventut, Participació ciutadana i Economia i Hisenda

JOSEP LLUÍS HUGUET I BEÀ
Regidor

ELISA BRANZUELA I MESALLES
Regidora
JOSEP R. BRANZUELA I ALMACELLAS
Regidor

PEPITA RUESTES I PIÑOL
Tercera tinent d’alcalde
Cultura i tradicions, Atenció a la tercera edat.

MONTSERRAT SEGON I BERNADÓ
Regidora

BIANCA POP BIRLI
Àrea d’Educació, Medi Ambient,
Turisme i promoció del territori i Urbanisme.

JOSEP Mª BADIA I FORCAT
Regidor

MIHAELA BALCANU
Sanitat, Benestar Social i Polítiques d’Igualtat

NOU CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EMEETDS I TORRES ENERGIA
Amb motiu de les eleccions municipals de maig, el Consell
d’Administració de l’Empresa elèctrica ha canviat també la
seva composició. El mateix dia que es va celebrar el Cartipàs
Municipal es van elegir els diferents membres que
composaran el Consell de la mateixa amb un representació dels 3 grups polítics municipals.
Així doncs, els nous administradors tant de l’Emeetds com de Torres Energia seran:
▪

JOAN CARLES MIRÓ I PUIGVECINO (President)

▪

JOSEP MARIA MIRÓ I HIDALGO (Secretari)

▪

MIHAELA BALCANU (Consellera)

▪

JOSEP LLUÍS HUGUET I BEÀ (Conseller)

▪

MONTSE SEGON I BERNADÓ (Consellera)

Cal recordar també, que s’ha eliminat la
figura del “Conseller delegat”, fins ara
amb una retribució.
Aquesta
decisió
comportarà
un
important
estalvi
econòmic
que
s’invertirà, directament, en millores pel
nostre poble.
Revista
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ONADA DE CALOR HISTÒRICA A CATALUNYA I A TORRES DE SEGRE

Dia
29-06-2019
28-06-2019
27-06-2019
23-07-2019
30-06-2019
22-07-2019
24-07-2019
26-06-2019
12-07-2019
06-07-2019

Temperatura
màxima
42,3°C
42°C
40,7°C
40,3°C
40°C
39,6°C
39,2°C
39,1°C
38,9°C
38,2°C

Font: Meteocat

Encara que ha tardat més que els anys anteriors, la calor ha arribat amb força arreu del nostre país. Del 25
al 30 de juny, Catalunya s’ha vist plenament afectada per una massa d'aire d’origen africà que ha provocat
una onada de calor, excepcionalment, intensa.
La màxima de 43,8°C d’Alcarràs és la temperatura més alta que han mesurat mai les estacions de la XEMA
(Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques), amb sèries de fins a 30 anys.
A l’interior ha estat l’onada de calor més intensa de les últimes dècades i cal retrocedir fins al juliol de 1982
per trobar-ne una de comparable. A Torres de Segre hem tocat o superat la ratlla dels 40 graus en cinc
ocasions en el que portem d’estiu. A més a més, s’ha superat el rècord històric des que es tenen dades (any
2007) amb 42,3°C, el dia 29 de juny, superant el segon dia més calorós que, justament, s’havia produït el dia
anterior amb 42°C. A finals de juliol també vam tenir una onada de calor amb temperatures que van ratllar
els 40°C encara que, ni de bon tros, com la primera. A continuació us mostrem un gràfic del “Top 10” de
temperatures més altes registrades a Torres de Segre en el que portem d’aquest estiu del 2019:

Temperatura màxima més alta de tota la sèrie
de les estacions de la XEMA que tenen >10 anys de dades

Quines conseqüències ha tingut aquest episodi històric de calor extrema?
Aquesta onada de calor que va fuetejar tot
Catalunya, sobretot a finals de juny i mitjans
de juliol i que va comportar punts de
temperatures extraordinàriament elevades
a les comarques de Ponent va provocar que
el Servei Meteorològic de Catalunya i
Protecció Civil, activessin un mapa d’avisos de perill molt alt de calor com
mai s’havia fet amb recomanacions a tenir en compte per salvaguardar la
salut, sobretot dels infants, la gent gran i tota la població que treballava a
l’exterior durant l’estiu com els pagesos i personal de la campanya de la
fruita. En aquest sector, la forta calor també va fer estralls provocant
importants danys en la producció de fruita dolça a bona part del territori i també al nostre poble apareixen
taques en pomes i peres en algunes explotacions fructícoles del Baix Segre a causa, precisament, de la
intensa radiació solar que va rebre la fruita aquests dies. Aquests danys a la fruita va suposar que aquests
exemplars s’haguessin de retirar immediatament dels fruiters perquè, si començaven a gotejar,
contaminarien els que no estaven afectats i els farien malbé comportant una despesa més elevada per al
pagès que suma un nou contratemps a la problemàtica existent de baixos preus de mercat. A més, les
assegurances no cobreixen aquests danys per radiació a la fruita perquè no són “danys assegurables”.
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PREPARATIUS PER ACOLLIR UN NOU CONCERT DE BANDES I UNA NOVA EDICIÓ DEL “FESTORRES”
L’estiu és sinònim d’activitat al nostre municipi amb diferents propostes lúdiques, esportives i culturals que
omplen d’alegria, color i festa els mesos més càlids de l’any. Dues d’aquestes, durant el juliol, són l’habitual
concert de bandes i l’esperat Festorres.
Encara que no ho sembli, al darrere d’activitats com les exposades, hi ha una valuosa feina tant de preparació
com de recollida final que és la que desenvolupa l’equip de la brigada municipal, sense els quals molts
d’aquests actes no serien possible. En el cas que ens ocupa, es van haver de muntar i preparar els dos espais
del poble per acollir aquestes activitats. Primer col·locant i recollint les cadires per al públic assistent al
concert de bandes així com l’equip de so i, en segon lloc, fent tots els preparatius necessaris per a poder dur
a terme una nova edició de la festa del jovent per excel·lència al poble, molt ben organitzada des de la JAEC.
La neteja del mur amb aigua a pressió per poder-hi fer el mural, el transport dels “palots” per a muntar les
penyes o la instal·lació elèctrica necessària per a cobrir aquesta zona, han estat algunes de les tasques.

SUBSCRIPCIÓ A LA REVISTA “TURISME CATALUNYA”
L’Ajuntament s’ha subscrit a la revista Turisme Catalunya,
una publicació mensual amb una tirada de 60.000
exemplars amb continguts turístics que es distribueix per
les Oficines de Turisme i quioscs d’arreu de Catalunya amb
l’objectiu de promocionar un turisme de proximitat. Un
cop a l’any, en aquest cas ha estat el passat mes de juny,
l’esmentada publicació es va fer ressò del potencial turístic
que tenim a Torres de Segre, en especial de la Reserva
Natural d’Utxesa, donant a conèixer així tots els racons del
nostre entorn i arribant a més de 160.000 lectors.

NETEJA DE NOU DE PINTADES EN DIFERENTS FAÇANES
Per segona vegada en uns
mesos, s’han hagut de tornar a
netejar una sèrie de parets en
diferents espais que van
aparèixer pintades, amb les
mateixes inscripcions que l’altre
cop, fruit d’uns inexplicables actes vandàlics que no van fer res més que embrutar la imatge del nostre
estimat poble. Després de comunicar-ho als mossos d’esquadra s’ha obert una investigació per a saber
l’origen de les mateixes i poder aplicar la sanció que correspongui per aquests actes totalment rebutjables.
Revista
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UN ANY DEL SISTEMA D’ILLES AMB EVIDENTS PROBLEMES DE FUNCIONAMENT
La setmana del 17 al 20 de juliol del 2018 es va començar
la implantació d'illes de contenidors als 13 municipis del
Segrià que, al seu dia, es van decantar per aquest sistema
en detriment del porta a porta, tal i com va ser al nostre
municipi després d’una consulta popular.
Un any després de la implantació d’aquest sistema, la
valoració que se’n desprèn de tots els municipis que
l’utilitzen, a nivell general, no és l’esperada en un principi,
sobretot durant l’època d’estiu amb illes saturades,
desbordaments i importants problemes en la recollida.
A Torres de Segre, per exemple, el sistema va entrar en
funcionament el divendres 18 de juliol de 2018 amb la
col·locació de 21 illes arreu del poble i d’Utxesa que van
ser les que el Consell Comarcal del Segrià ens va adjudicar
segons la població. El resultat ha estat insuficient ja que
des del Consistori s’han hagut de demanar més illes
perquè amb les donades no n’hi havia prou, això sí,
adquirint-les en propietat ja que defugien de les
assignades amb el cost que això suposa. Aquest reforç de
contenidors demanats encara han d’arribar mesos després
de fer la comanda i, mentrestant, s’està sol·licitant que les
freqüències de recollida almenys siguin més continuades.
Aquestes són dos exemples de l’estat en que es troben alguns dies
L’increment de població durant l’estiu, la poca voluntat de
les illes. En la darrera fotografia els contenidors estan buits i les
escombraries es deixen a terra.
reciclar d’alguns i d’algunes i la detecció de vehicles de
fora del poble que venen a depositar les seves escombraries perquè els ve de pas o perquè tenen el sistema
porta a porta al seu lloc de residència, ha fet que aquests mesos l’equip de la brigada municipal i
l’Ajuntament estiguin fent un gran esforç per a intentar netejar la imatge dels nostres punts de recollida.
Moltes poblacions com Alpicat, Almacelles o Torrefarrera ja han fet queixes públiques a la premsa i al Consell
Comarcal i, des del nostre poble, ens hi hem sumat per a intentar resoldre conjuntament una problemàtica
existent i prou important per a tots i totes.
Des del Pregoner de Torres volem fer una
CRIDA AL CIVISME i demanem al veïnat
torressenc:
✓ Que es miri de reciclar correctament i dedicar
esforços per a convèncer als que encara no
ho fan. https://www.residuonvas.cat/
✓ Que no es deixin les bosses o les deixalles al
terra si el contenidor està ple. En aquest cas,
es porten al següent punt i s’informa a
l’Ajuntament.
✓ Que s’informi o es denunciï si es visualitza
algun abocament al terra o algun acte incívic
en aquest sentit.

NO et quedis callat, si observes comportaments
indeguts, informa’ns! 696 982 734

Per un Torres de Segre més NET i
ACOLLIDOR, fem-ho entre tots i totes!
Revista
EL PREGONER DE TORRES

19

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL JULIOL - Agost 2019

NETEJA A FONS DE TOTS ELS ESPAIS I CARRERS DEL MUNICIPI
Seguint amb el fil de l’anterior notícia cal dir
que, aquest mes, s’ha dedicat esforços per
actuar a fons sobre la neteja dels carrers
municipals i espais del nostre poble davant
l’increment evident de població durant els
mesos d’estiu i, per tant, l’augment de
deixalles. Davant també la finalització del
contracte de la persona subvencionada pel
Consell Comarcal del Segrià que estava
destinada a escombrar els carrers, l’equip de
la brigada municipal ha hagut de substituir
aquesta tasca per actuar amb més efectius i
escombrar tots els indrets del poble de
deixalles, males herbes i altres.
A més, cada dia a primera hora del matí, la
brigada està realitzant un repàs de totes les
illes de contenidors i recollint amb el tractor i el remolc, quantitats importants de bosses d’escombraries
tirades al terra al costat dels contenidors, en moltes ocasions amb espai disponible dins els mateixos, per a
dur-les, posteriorment, amb un camió especial a la planta de reciclatge corresponent.
Amb aquestes mesures es vol millorar la imatge del poble, en ocasions molt malmesa per actes incívics que
ens afecten directament a tots i totes.

DOTACIÓ D’UN ORDINADOR I APARELL ECG PER AL CONSULTORI MÈDIC MUNICIPAL
L’Ajuntament ha dotat al Consultori mèdic municipal
d’un aparell Electrocardiograma (ECG) portàtil amb
connexió inalàmbrica per a poder realitzar exàmens
electrocardiogràfics de forma més àgil i mòbil amb la
possibilitat de desplaçament si és precís i la situació ho
requereixi. L’aparell activa una alarma en el cas de
detectar alguna anomalia del pacient mentre es fa
l’escàner. L’ordinador i aparell són exclusius per a realitzar “electros” que es guarden al moment dins el
sistema existencial i la base de dades de l’ECAP. D’aquesta manera, es pot fer el servei a domicili del pacient
en el cas que aquest/a no es pugui desplaçar per qüestions de salut, s’escaneja directament i s’envia a la
base de l’Hospital Arnau de Vilanova. Amb aquesta dotació que complementa l’aparell fixe més antic
existent i que no permetia fer desplaçaments, es pretén millorar el servei sanitari del nostre Consultori amb
la ferma voluntat de continuar equipant les seves instal·lacions en benefici de la salut del nostre veïnat.

REPARACIONS DE REIXES DE DESGUÀS DE DIFERENTS CARRERS
S’han reparat totes les reixes de desguàs centrals dels carrers Canal,
Plaça Països Catalans i Alcalde Francés Macià que estaven malmeses
o enfonsades a causa del pas reiterat de vehicles i suposaven un perill
per a la circulació viària en aquest indret del nostre municipi força
concorregut per la proximitat del pavelló i l’Escola, entre altres.
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MILLORES EN L’ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE
Al llarg d’aquest mes s’han dut a terme una sèrie de millores en el sistema d’aigua potable municipal
concentrades en l’estació de tractament de l’aigua (ETAP). D’entre aquestes actuacions ressaltem:
▪ MILLORES EN LES CANONADES, MANTENIMENT DE BOMBES I INSTAL·LACIÓ DE CABALÍMETRE”
S’han substituït les dues pinyes d’aspiració per unes de noves
d’acer inoxidable, amb la corresponent vàlvula de peu
deteriorades amb el temps. S’han revisat les dues bombes,
l’estat dels diferents elements mòbils, l’estat general del cos de
les mateixes i s’ha substituït tot l’assemblatge oxidat per un
d’acer inoxidable.
En la impulsió, s’ha substituït
tota la figura de canonades d’abans de l’entrada a filtres, per polietilè
d’alta densitat. S’han posat vàlvules de tall i vàlvules antiretorn noves.
També s’ha instal·lat un cabalímetre electromagnètic, que mostra per
display tant el cabal instantani, com el volum de m3 consumits.
▪ SUBSTITUCIÓ DEL SÍLEX DELS FILTRES
Una altra actuació realitzada ha estat la
substitució de l’arena dels 3 filtres, cada un
de manera independent, evitant d’aquesta
manera, parar el procés de filtratge per
complet i mantenint un cabal d’aigua
tractada ininterromput als dipòsits de reserva. El buidatge s’ha realitzat mitjançant una bomba, que aspirava
una concentració de sílex combinada amb aigua per a facilitar-ne l’absorció. El reompliment dels filtres s’ha
realitzat de forma mecànica, abocant sacs d’arena per l’obertura superior de les càpsules dels filtres.
▪ INSTAL·LACIÓ D’ANALITZADOR DE CLOR
S’ha col·locat un analitzador de clor vinculat a una bomba dossificadora
dins les instal·lacions d’ETAP. L’analitzador recull mostres de l’aigua de
l’escomesa de sortida dels dipòsits mitjançant una bomba, l’analitza, i
realitza el retorn de la mostra al dipòsit de reserva. Segons les lectures
de l’analitzador, la bomba dossificadora vinculada injecta les dosis de
clor directament a l’escomesa que surt dels filtres de sÍlex i va cap al
dipòsit de reserva, on s’acumula l’aigua tractada que, posteriorment,
es condueix cap la xarxa d’abastament.

MILLORA DEL FERM DE LA CARRETERA I L’ENTRADA AL MUNICIPI PEL PONT
Aquests dies s’ha asfaltat, definitivament, el tram de carretera
des del poble fins a la N-II amb una capa nova d’asfalt.
L’actuació s’ha completat amb l’eliminació de l’escaló central
del pont que delimitava els dos carrils de circulació per deixarho tot pla i el pintat en vermell de la marca que indica el límit i
que permetrà que vehicles de gran tonatge puguin circular
sense problemes, a més d’oferir una sensació de més espai i de
seguretat. Aquests dies s’ha iniciat la col·locació de les rajoles restants d’un dels laterals del pont.
Revista
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Bibliotecària

“A mi sempre m’ha agradat que la gent se senti a la biblioteca com a casa”
Com van ser els teus principis?
Bé, estava casada, ja tenia les dues filles i vaig poder
compaginar bé la vida familiar. Per les tardes
m’emportava les nenes i allí feien els deures.
Abans, havia estat treballant a Correus i donava
classes de repàs; la biblioteca, en aquest cas, em va
facilitar la conciliació laboral. A més la Imma Gort em
va ajudar molt durant els primers dies.
Com recordes la biblioteca?
La biblioteca ha experimentat un gran canvi. Abans
tot era manual. Tant per als llibres com per als
usuaris s’havien d’obrir unes fitxes escrites a mà que
s’havien d’ordenar per orde alfabètic en uns
arxivadors. Ara, els llibres que arriben ja estan
enregistrats i només has de posar el llom i segellarlos. Tots porten codis de barres. També conec tots
els llibres de totes les biblioteques de la Xarxa i puc
demanar-los pel servei de préstec.
Abans també la biblioteca era un lloc d’encontre on
els nens i nenes venien a fer deures i, altres
persones, hi passaven la tarda. Moltes vegades era
l’hora de plegar i encara tenia gent a dins!. Ara és
més aviat un lloc de pas, de consulta i de préstecs.
Com a curiositat, el dia que jo vaig començar, el 4
d´octubre del 1990, hi havia 333 socis i sòcies, a dia
d’avui en som uns quants més, 584.

La Josefina Cases va néixer el 5 de
desembre del 1960 a Albesa, per tant,
té 58 anys.
Tot i que volia estudiar Geologia, el fet
que hagués d’anar a Barcelona la va fer
desistir. Després d’un any parada, va
decidir estudiar Magisteri, una opció
que també li despertava gran interès i
que fou un gran encert ja que la seva
vocació pels infants és inqüestionable.
Dels 9 als 11 anys va viure a França on
va aprendre el francès.
Es casà als 22 anys amb en Josep Mª
Samarra Piñol amb qui ha tingut dues
filles, l’Àuria i la Carme.
Ha treballat de mestra, de cartera i de

Quin són els serveis
que s’ofereixen?
bibliotecària.
Es fa un carnet d’usuari amb el que pots anar també
a totes les biblioteques de la Xarxa.
Servei de lectura i consulta bibliogràfica o ús dels
ordinadors que tenim connectats. Servei de préstec
i préstec interbibliotecari, això vol dir que si vols un
llibre que no tenim, el fem portar. Ara es fa també de
pont social. Des de la biblioteca s’ajuda a persones
amb pocs recursos o a aquelles que ho necessitin a
fer gestions administratives com renovació de
demanada d’atur, sol·licitar hora per a tràfic, iva ....
Impressió d’algun document escolar, de forma
limitada, és clar, sempre que sigui imprescindible.
Seccions de llibres infantils, d’adults i revistes.

Quines altres activitats s’hi fan actualment?
Ara per ara rebem la visita anual dels escolars de
l’Escola Carrassumada de Torres. Venen per etapes
fins a quart curs. Sembla que els hi agradi molt
l’excursió perquè arriben molt contents!.
Els explico un conte i els ensenyo els llibres més
bonics i espectaculars.
Tenim uns llibres desplegables que quan els obro els
nens i les nenes més petits posen uns ulls com a
plats!.
Abans també es feia, de tant en tant, l’hora del conte
i s’organitzaven tallers per Nadal i Setmana Santa.
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Alguna anècdota que et vingui a la memòria?
Durant tants anys aquí he viscut moltes experiències,
la majoria d’elles bones perquè tant la gent del poble
com els regidors i regidores que han anat passant
m’han tractat sempre amb respecte.
Però me’n recordo especialment d’una colla de joves
del poble d’uns 12 o 13 anys que venien amb bici des
de Soses i els va ploure pel camí. Abans d’anar cap a
casa seva van passar per la biblioteca perquè els
deixés escalfar-se una mica als radiadors i se’ls
eixugués la roba que portaven per evitar així la
represàlia dels seus pares.
També cal dir que vaig estar d’excedència del 2003 al
2011 per ser regidora de l’Ajuntament. En aquests 8
anys van ocupar el lloc de bibliotecària una sèrie de
gent, majoritàriament del poble, fent una molt bona
feina com la Núria Vidal, la Letícia Miquel, la Mª Mar
Pérez, la Maria Tost, la Neus Marsellés o la Tresa Mª
Molins.

La Jose, als 9 anys va anar al poble de Carmaux (França), a casa d’uns tiets,
on hi va viure durant 2 anys per a poder aprendre el francès.

Finalment, com tu bé saps, el projecte de les
Escoles Velles inclou també la futura biblioteca.
Com t’agradaria que fos?
M’agradaria tenir un espai diferent entre la zona
d’infantil i la d’adults. Un lloc còmode per a poder
llegir les revistes i la premsa diària.
Més espai, més llum i un lloc d’audiovisuals amb
ordinadors més moderns.
Però, de ben segur que els estudis que es realitzen
entre l’Ajuntament i la Xarxa de Biblioteques ja
contemplaran els aspectes que calguin.

Josefina Cases Bosch
Un cop finalitzada l’entrevista abandono la biblioteca
amb un somriure als meus llavis.
Estic convençuda que la Jose ha estat la persona més
indicada per a gestionar-la durant tots aquests anys. La
manera respectuosa amb la que tracta els llibres i la
brillantor dels seus ulls quan em comenta que ha ajudat
a fer deures a dues generacions, pares i fills, em reafirma
en que aquest escrit és només el principi d’un seguit
d’actes de celebració dels 30 anys de la nostra Biblioteca.
Felicitats Torres de Segre i felicitats Jose!.

En aquests 30 anys han estat moltes les generacions de torressencs que
hem passat per la Biblioteca a estudiar, llegir o a passar l’estona amb la Jose
sempre fent de mare, de mestra i de controladora. En aquesta fotografia la
seva filla gran l’Àuria junt amb dues amigues, la Letícia i l’Alexandra.

Pepita Ruestes
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre

Revista
EL PREGONER DE TORRES

23

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL JULIOL - Agost 2019

espai d’història local
LA BIBLIOTECA “GUILLEM DE CERVERA” DE TORRES DE SEGRE HA COMPLERT 30 ANYS!
El nostre poble està d’aniversari, aquest any es compleixen 30 anys de la nostra biblioteca pública “Guillem
de Cervera”.
L’any 1983 va ser l’any fundacional de l’Ateneu Republicà de Torres i aquesta associació va tenir clar, des
d’un principi, que el fet de disposar d’una bona biblioteca era una mancança que un poble com Torres de
Segre no es podia permetre. Poc a poc, van anar aplegant un fons bibliogràfic destinat a fornir els prestatges
expectants: els lots obsequi del Departament de Cultura, les donacions de particulars i les adquisicions
d’ofertes van fer que, en poc temps, els llibres acumulats passessin, en escreix, del miler.
El Consistori d’aleshores, amb en Josep Lluís Martín Val com alcalde, havia fet costat en tot moment als
components de l’Ateneu, atorgant-los la responsabilitat de gestionar ells mateixos la biblioteca. A més,
l’Ajuntament havia decidit bastir, pel seu compte, la infraestructura de la futura sala de lectura, seguint
sempre el model emprat per a la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat per tal d’evitar complicacions
posteriors i acollir-se als paràmetres estàndards estipulats.
Es succeïren les visites a la nova biblioteca d’Àger, que va servir de model per a fer la nostra biblioteca
gairebé reproduint-la al detall. Per fer-ho, acompanyaren en aquests viatges al Josep Lluís, alcalde de
Torres, en Pedro Estirado, fuster de la vila, en Jaume Jové, ferrer torressenc, així com el cap de la brigada
d’aleshores com a paleta per agafar les mesures de les instal·lacions i del mobiliari de la biblioteca d’allí i
poder-ho traslladar a la del nostre poble.
A més d’això, també es van haver de concertar diverses trobades entre els representants del Consistori i
del Servei de Biblioteques, per tal d’enllestir tots els detalls formals de la signatura del conveni. Així va ser
com Torres de Segre va passar al lloc prioritari de la llista de la Xarxa, essent finalment inclosa als
pressupostos per a l’any 1989.
Finalment, el dia 25 de juny del 1989 va “inaugurar-se” la Biblioteca “Guillem de Cervera” que portaria
aquest nom fins a l’actualitat en record del senyor que va repoblar el lloc de Torres de Segre després de
reconquerir-lo als àrabs, que gairebé és tant com dir... el fundador del que avui és la nostra comunitat.
Calia buscar també una persona responsable de gestionar-la i, per aquest motiu, es va convocar un concurs
públic per tal de cobrir aquesta plaça, seguint sempre les indicacions de la Central de Biblioteques. Els
membres del jurat en aquest procediment foren 2 representants de la Xarxa de Biblioteques i un membre
de cada grup municipal: En Josep Lluís Martín, Josep Lluís Torrentó, Ramon Ruestes i Emili Miró.
Una vintena d´aspirants/tes amb el requisit mínim del títol de batxiller van haver de passar un seguit de
probes que consistien en un qüestionari de matèries vàries, una proba C de català i una entrevista. Tot amb
un estricte secret de dades personals que feia que no es conegués la identitat dels concursants/tes durant
el procés de selecció. La Immaculada Gort, veïna de Torres, va queda en primer lloc, seguida de la Josefina
Cases (la Jose, tal i com la coneguem). La primera va estar al front de la Biblioteca uns 14 mesos fins que a
l’octubre de l’any 1990, la Jose va ocupar el seu lloc després d’un període d’aprenentatge de 15 dies a la
biblioteca pública de les Borges Blanques i l’assessorament de la seva antecessora.
Des d’aleshores fins a dia d’avui, gairebé 29 anys després, la Josefina Cases ha estat la persona encarregada
de l'organització, la gestió, la conservació i la catalogació dels documents de la nostra biblioteca.
Informació: Josefina Cases, Josep Lluís Martín Val, Joanet Forcat, Fernando Curcó, Ismael Panadés i Josep Lluís Huguet
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Les instal·lacions de la nova Biblioteca municipal a punt, amb tot el mobiliari finalitzat i distribuït per acollir en breu un espai de cultura, fins
aleshores, inexistent al poble. A la fotografia es poden observar, a l’esquerra, membres de l’Ateneu Republicà de Torres (Antoni Francés Beà,
Sergi Prim, Josep Lluís Huguet i Josep Ramon Branzuela), satisfets i contents amb el nou equipament municipal impulsat per la seva associació.

En aquesta fotografia es pot observar el gran recull bibliogràfic que
l’Ateneu va aconseguir per a omplir els prestatges de la nova biblioteca.
Llibres, revistes i altres exemplars aconseguits de donacions del
Departament de Cultura, de particulars i d’adquisicions.

Imatge de l’actual Biblioteca

La Biblioteca “Guillem de Cervera” totalment equipada va obrir les seves
portes al veïnat el 25 de juny de 1989 amb una gran expectació. A la imatge
d’aleshores es pot observar que, actualment, l’espai conserva la major part
del mobiliari i enllumenat central.

Espai que es destinarà a la futura Biblioteca municipal

Els temps canvien i des de l’Ajuntament som conscients que cal renovar les actuals instal·lacions de la
biblioteca municipal adaptant-les a les noves tecnologies i eliminant qualsevol de les barreres
arquitectòniques que impedeixin, actualment, l’accés als usuaris o usuàries que hi vulgui anar.
És per això que, dins l’obra que s’ha d’emprendre de nou de l’edifici de les “escoles velles”, es construirà
el nou espai bibliogràfic municipal, a peu de carrer, de fàcil accés per a tothom i amb força llum natural
esdevenint un lloc de lectura, d’estudi i d’oci que ens faci sentir orgullosos i que esperem que sigui una
realitat en els propers mesos.
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