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butlletí d’informació municipal deTorres de Segre

Diada Nacional de Catalunya

Inauguració exposició “30 anys de la Biblioteca”

Presentació oficial del C.E.Torres de Segre

14:00
20:00

18:00

19:25

PRESENTACIÓ
CULTURA
Assemblea Amics Mare de Déu de Carrassumada; El camí del pubillatge;
Exposició 30 anys biblioteca; Obra de teatre; Diada Nacional Catalunya.

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA
Visita del Delegat de Govern de la Generalitat a Lleida i la Cap de Ganivet;
Participació de TDSNaTur al Delta Birding Festival;
XV Concurs Fotografia Natura “Antoni Ribes Escolà”

ESPORTS
Presentacions dels equips del C.E.Torres; Raül Charles campió Espanya;
BTT Pit Amunt a la Transplant Bike 2019; Concurs de Pesca 3ª Marató;
Configuració activitats esportives; Creix la base del Club Atlètic Futbol Sala.

ACTUALITAT
Fi de les piscines; Presentació llibre “A l’octubre tornarà la primavera”;
Inici del nou curs escolar; Reunió Pla Local de Joventut; Reunió
homenatge mossèn Xavier Batiste; Assemblea General JAEC;
Portes obertes Escola de Música; Xerrada Pla Educatiu de l’entorn;
Activitats de l’Associació de Dones Santa Àgata.

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA
ACTUACIONS
LA FOTOGRAFIA DEL MES
L’ESPORTIU DE TORRES
L’ENTREVISTA
Julio Ruestes i Garcia

SABIES QUE
El monument a Rafael Casanova

L’AGENDA DEL MES D’OCTUBRE
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

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

Torres - Lleida

7:55
12:30

9:30
15:15

Dilluns a divendres feiners
Lleida - Torres

Lleida - Torres

7:15 19:00
21:00

7:15 7:45
12:00

És de ben sabut que el setembre és un mes de canvis
prou significatius en àmbits diversos. Prop del 23 de
setembre també és quan es produeix l’equinocci de
tardor que marca l’arribada oficial d’aquesta nova
estació que ens acompanyarà fins al solstici d’hivern, el
proper 21 de desembre. L’arribada de la tardor marca,
habitualment, un canvi de temps deixant enrere les
altes temperatures de l’estiu. Aquest any, però, el
setembre ens ha ofert dies prou càlids amb intervals de
temperatura més diferenciats entre el dia i la nit però
amb valors força alts durant el dia passant dels 30 graus
en diverses ocasions i mantenint l’escassetat de
precipitació acumulada que es ve donant en els darrers
mesos, tant sols el pas de tres fronts molt poc actius han
deixat registres que no han superat els 10 litres/m².
Setembre també significa el reprendre de moltes
activitats diàries que tenen una pausa durant l’estiu. Un
nou curs escolar, l’inici de les activitats esportives i de
les competicions oficials així com de les noves propostes
lúdiques i culturals o la reincorporació a la tasca
habitual són aspectes que descriuen la vitalitat pròpia
del novè mes de l’any dins el calendari gregorià.
L’activitat municipal també s’activa amb força amb la
celebració d’actes i esdeveniments molt lligats a la
nostra cultura catalana i a la tradició popular, ressaltant
per damunt de tot, la festa de la Diada Nacional de
Catalunya. Altres propostes que detallem en aquest
butlletí han configurat un complert mes de setembre,
que serà recordat, malauradament, per la inesperada
mort del que ha estat el nostre mossèn durant els
darrers anys al municipi.
Lligat al sentiment catalanista propi del setembre,
l’entrevista d’aquest mes s’ha adreçat al Julio Ruestes i
Garcia, a la seva passió per Catalunya i a la seva labor
pel nostre municipi tot aprofitant l’avinentesa per
explicar, en el Sabies que..., la història de la rèplica del
monument a Rafael Casanova, col·locat fa 18 anys a la
Plaça dels Països Catalans, i l’ofrena floral habitual pel
dia de la Diada, una idea que sorgí d’aquest veí jubilat.
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

ASSEMBLEA DELS AMICS DE LA MARE DE DÉU DE CARRASSUMADA

CULTURA

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL SETEMBRE - Octubre 2019

- diumenge 1 de setembre -

El dia 1 de setembre, una trentena de socis i sòcies
dels Amics de la Mare de Déu de Carrassumada van
assistir a la l’Assemblea ordinària que es celebra cada
any. Després de la lectura de l’acta anterior i de
l’exposició de l’estat de comptes, es va fer una
relació de les activitats i accions realitzades per la
Junta a les instal·lacions i l’entorn de l’Ermita
ressaltant els Aplecs del maig i setembre, els
Pastorets per Nadal, les Noces d’Or, la celebració del
Mai Més, la instal·lació d’una campana nova, la
restauració de les canaleres i dels accessos al
menjador, el tractament, poda i retirada dels arbres
tallats per accions incíviques, entre altres.
Els membres de la Junta també van aprofitar
l’Assemblea per a donar a conèixer part dels
projectes futurs que es volen endegar com, per
exemple, la remodelació dels serveis o la millora de
les parets interiors de la capella.
Finalment, es va procedir a fer les votacions per tal
de fer renovar tres membres de la junta.
Malauradament, aquest fou un dels darrers actes
que vàrem comptar amb la presència del nostre
estimat mossèn Xavier Batiste i Mercadé, que ens
deixà el passat 11 de setembre als 84 anys d’edat.
Una de les actuacions més significatives de les realitzades per la Junta dels Amics
de la Mare de Déu de Carrassumada va ser, tal i com hem exposat anteriorment,
la col·locació d’una nova campana a l’Ermita, el passat 10 de maig, en el lloc de
l’anterior, que fou robada fa un temps.
Va resultar un acte íntim, tal i com va voler la padrina de la mateixa, la Pepita
Ruestes Filella que va
acceptar la invitació
de l’apadrinament
car és una membre
d’una de les juntes
més antigues de
l’Ermita i, actualment, encara sòcia.
El dia de l’Aplec de maig, els torressencs i les
torressenques que van pujar al turó van
poder gaudir de nou del so familiar i estimat
Moment abans de col·locar la campana a la torre de l’Ermita amb la
d’aquesta campana feta pel mestre Josep satisfacció de recuperar un objecte simbòlic del nostre edifici emblema
del turó de Carrassumada.
Carvajal del municipi d’Alcoletge.
Revista
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ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL SETEMBRE - Octubre 2019

- durant tot el mes -

EL CAMÍ DEL PUBILLATGE DURANT EL SETEMBRE

Coincidint amb l’activació dels actes de
pubillatge en el marc de diverses festivitats
locals d’arreu del territori, el setembre ha
estat un mes força actiu en aquest sentit i,
com sempre, molt ben representat pel
nostre pubillatge local.
N’és un bon exemple la presència de l’hereu
torressenc i comarcal, en Marcel Barberà,
als actes de la Festa Major de Sant Antolí, a
Rosselló, el diumenge 1 de setembre
juntament amb representants del pubillatge
comarcal i nacional. Dissabte 7 de setembre es desplaçà fins a Palafolls per a participar en els actes de la
seva Festa Major. Per una altra banda, el divendres 20 de setembre, el nostre hereu local i comarcal va
assistir a la localitat d’Almacelles en l’acte de comiat i proclamació d’aquesta vila propera. L’endemà, el
recorregut va seguir amb la participació dels esdeveniments programats a la població de La Portella,
completant novament un recorregut complert amb una tasca de representació municipal molt digna i
lloable.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “30 ANYS DE LA BIBLIOTECA”

- dimarts 10 de setembre -

Dins dels actes de la commemoració de l’11 de
setembre a Torres, des de la Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament, es van organitzar un seguit
d’activitats per a donar el relleu que es mereix
una celebració tant important com és la Diada
Nacional de Catalunya.
La primera d’aquestes activitats va realitzar-se al
vespre del dilluns 10 de setembre amb la
inauguració de l’exposició “30 anys de la
Biblioteca Guillem de Cervera”.
La comissió de cultura, va ser l’encarrega de preparar al detall una Sala
d’Exposicions repleta d’objectes vinculats amb la història de la nostra
biblioteca d’entre els quals fotografies antigues del poble sense biblioteca,
documents i tramets que es van haver de fer per a la creació de les
instal·lacions, fotos del primer dia, de les diferents activitats que els nens hi
han realitzat durant aquests anys, dels nens i nenes del concurs del Logotip
fet recentment, de les diferents edicions de la bibliopiscina... per acabar amb
les fotografies de les 7 bibliotecàries que se n’han fet càrrec durant aquests
anys d’història d’aquest espai de cultura i oci.
En quan a llibres hi havia exemplars únics i de gran valor cultural, llibres
documentals i fotogràfics, de temàtica diversa i, com no podia ser d’una altra
manera, una col·lecció local (destaquem els de Mossèn Xavier Batiste,
poemari de Francesc Charles, llibres històrics d’Ismael Panadés i Marc Pons, Recull d’obres d’autors i d’autores locals
novel·la de Sònia Roca així com tots els exemplars de la revista Ateneu i del Pregoner de Torres).
Revista
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L’acte d’inauguració
d’aquesta elaborada
exposició va reunir un
bon nombre de veïns
i veïnes que van
gaudir del recull
històric i de la
presència del nostre pubillatge local, de l’alcalde i de
diferents regidors/es així com del senyor Miquel Àngel Entrega del premi al Marc Drudes Alcázar, autor del logotip
Cullerés i Balagueró, Director dels Serveis Territorials de escollit, de mans d’en Miquel Àngel Cullerés.
Cultura a Lleida, que fou l’encarregat de fer entrega d’un lot de llibres al guanyador del concurs del logotip
commemoratiu del 30è aniversari de la Biblioteca, en Marc Drudes Alcázar.
L’alcalde del municipi, en Joan Carles Miró, com a
mostra d’agraïment a la seva visita, va obsequiar al
Director dels Serveis Territorials de Cultura amb un
exemplar del llibre “Panoràmica històrica de Torres de
Segre” així com del darrer número de la revista El
Pregoner en el que es recull la ressenya dels 30 anys de
la Biblioteca i l’entrevista a la Jose Bosch, l’actual
bibliotecària.
En acabar la visita, les membres de la comissió
de cultura van obsequiar als i les assistents amb
un Punt de Llibre amb el dibuix del logotip i
l’escut de l’Ajuntament. L’exposició es va poder
visitar durant els quatre dies posteriors amb una
molt bona valoració del públic que la va poder
contemplar.
Aquesta activitat, es complementarà amb altres
actes que es preveuen fer durant l’any i fins al
Membres de l’actual comissió de cultura de l’Ajuntament formada per la
juny vinent per retre homenatge als 30 anys de
Maribel Huguet, la Pepita Ruestes, la Victòria Molins i l’Elisabet Vidal.
la nostra Biblioteca.
Logotip guanyador

- dimarts 10 de setembre - REPRESENTACIÓ DE L’OBRA DE TEATRE “LA RAMBLA DE LES FLORISTES”

Després de la inauguració de l’exposició de la Biblioteca, la
majoria d’assistents van anar a la Sala d’Actes de la Plaça
Catalunya, espai alternatiu a la plaça davant l’amenaça d’un
bon xàfec, per a gaudir de l’obra “La Rambla de les floristes”
de Josep Mª de Segarra. La companyia “La Agropecuaria”
va ser l’encarregada d’interpretar aquest clàssic català d’una
manera excel·lent. La “Rambla de les floristes” és una obra
costumista, representada en vers que detalla el que passa a
la parada de l’Antònia, situada a la Rambla de Barcelona. Flors, perfums, amors, desenganys... la vida. Ella,
però, sempre fidel al passeig que l’ha vist créixer. Una desena d’actors i d’actrius lleidatans van deixar un
bon regust teatral al públic de Torres de Segre, que al final va acabar cantant la tonada de la florista.
Revista
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CELEBRACIÓ DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
- dimecres 11 de setembre -

Un dels actes més importants del mes de setembre és la celebració de la Diada Nacional
de Catalunya que es commemora, anualment, recordant la darrera defensa de Barcelona
l'11 de setembre de 1714.
Aquest any, la celebració va iniciar-se amb un esmorzar
popular tradicional català dins el pavelló, lloc alternatiu al
previst inicialment a causa de les quatre gotes que van caure
a primera hora i que obligaren a moure les taules ja
preparades al carrer per membres de les comissions de festes
i de cultura. L’esmorzar va estar format per productes propis
de les terres de Lleida tals com botifarres negres i blanques,
pernil salat, formatges i olives arbequines juntament amb
unes bones llesques de pa de pagès que els assistents havien
de sucar-hi la tomata, l’all i rematar-ho amb un bon rajolí d’oli
de les Garrigues. A l’àpat no hi van faltar tampoc els típics porrons amb vi del poble.
Després de l’esmorzar es va dur a terme l’acte institucional
propi d’aquest dia. La Pepita Ruestes, regidora de cultura
de l’Ajuntament, fou l’encarregada de llegir el Manifest del
dia 11 de setembre de 2019 de l’Associació Catalana de
Municipis. Acte seguit parlaren en Marcel Barberà i l’Aina
Companys, Hereu i Pubilla de Torres de Segre, per cloure
amb unes paraules de l’Alcalde del municipi. Tots els
discursos van fer clares referències al moment actual de
Catalunya, a la injustícia de tenir representants legítims
escollits pel poble a la presó o a l’exili i en favor de la
igualtat social i de gènere.
A continuació, un total de 17 representants d’associacions,
d’entitats i partits polítics locals, deixaren les seves flors als
peus del monument d’en Rafael Casanova, acompanyades
del pubillatge infantil.
L’acte va finalitzar amb el tradicional Cant dels Segadors
per a completar una magnífica jornada matinal que,
malauradament, acabà amb la trista noticia de la mort de
mossèn Xavier Batiste i Mercadé.

Algunes de les Regidores i dels Regidors de l’actual Consistori també van fer
l’ofrena al monument, en representació de l’Ajuntament, acompanyats del
nostre pubillatge.
Revista
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ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL SETEMBRE - Octubre 2019

VISITA DEL DELEGAT DE GOVERN DE LA GENERALITAT A LLEIDA I LA SEVA CAP DE GABINET
El dijous 12 de setembre vam rebre la visita,
al nostre municipi, del Delegat del Govern de
la Generalitat a Lleida en Ramon Farré i la
seva cap de gabinet la Violant Cervera.
Acompanyats per la regidora de Medi
Ambient i l’alcalde de Torres de Segre, al llarg
del matí, van poder fer un recorregut extens
per la zona de l’embassament d’Utxesa on els
van explicar, en detall, sobre la problemàtica
actual de l'entorn així com les inquietuds de La regidora de Medi Ambient, la Bianca Pop, i l’alcalde de Torres, en Joan
Carles Miró Puigvecino, foren els encarregats d’acompanyar i donar a
l’Equip de Govern per a poder desenvolupar conèixer al Delegat de Govern i la seva Cap de Gabinet, bona part del nostre
patrimoni cultural i natural per aconseguir recolzament en iniciatives futures.
més aquest espai natural privilegiat.
La visita va resultar prou productiva i satisfactòria ja que els va deixar gratament sorpresos de l'entorn
natural que disposem tot manifestant el seu ferm compromís de començar a treballar amb tots els agents
implicats, pel que es refereix a la Generalitat de Catalunya, per tal de poder avaluar tot el potencial que té
la zona així com les possibles actuacions a realitzar en els propers anys.
- 21, 22 i 23 de setembre -

TDSNATUR PARTICIPA AL DELTA BIRDING FESTIVAL

Igual que l’any passat en aquestes dates, la Reserva Natural
d’Utxesa es posiciona com a destinació ornitològica, en un dels
millors espais de promoció dins d’aquest sector, gràcies a la
biodiversitat que ofereix i disposa el nostre entorn en el seu
mosaic de vegetació i d’ecosistemes. Aquest any, l’Ajuntament
de Torres de Segre va decidir participar de nou en la única fira
ornitològica que es fa a Catalunya, en concret al Delta de l’Ebre
(Delta Birding Festival) amb la finalitat de continuar
promocionant i fer difusió dels dos Espais Naturals que tenim al
terme municipal: Utxesa i aiguabarreig Segre-Cinca. La jornada
va resultar tot un èxit i es van repartir més de 600 díptics informatius que promocionen Torres de Segre.

XV CONCURS DE FOTOGRAFIA DE NATURA “ANTONI RIBES ESCOLÀ”
Un any més, des de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament, s’ha
organitzat una nova edició del prestigiós Concurs de fotografia de Natura
“Antoni Ribes Escolà”. Una proposta fotogràfica promocional del territori molt
interessant, que arriba a la seva 15ª edició, en la que hi participen cada any
més de 400 persones enviant fotografies relacionades amb la flora, la fauna,
els paisatges locals i universals. L’últim dia d’enviament de fotografies va ser
el passat dilluns 30 de setembre i el veredicte final serà publicat el proper
dilluns 21 d’octubre a través de les xarxes socials de l’Ajuntament i que també
donarem a conèixer en la propera edició de la present revista municipal.
Revista
EL PREGONER DE TORRES

5

ESPORTS

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL SETEMBRE - Octubre 2019

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS VETERÀ I AMATEUR DEL C.E. TORRES

- diumenge 15 de setembre -

Els dos equips de futbol camp del nostre poble van coincidir el mateix dia per disputar el primer encontre de
competició com a locals i poder presentar-se, de manera oficial, davant l’afició torressenca. L’inici dels dos
partits va estar marcat pel minut de silenci que jugadors i públic van guardar en honor a José Carlos Florensa
i Prim que havia estat, fa uns anys, President del Torres i regidor a l’Ajuntament i que ens deixà el dia abans.
Per un costat, prop de migdia, els veterans del Torres iniciaven el camí a la segona divisió del Torneig
Telègrafs davant els de l’Almenar, un rival que es va mostrar molt competitiu i que va aconseguir, finalment,
emportar-se la victòria en el darrer sospir després de remuntar un resultat desfavorable.
Foto de l’equip de
veterans del Torres
amb el nou uniforme
que utilitzaran aquest
any, gentilesa de la
dona i les tres filles del
desaparegut i estimat
Àngel Daniel Roca i
Larrosa, un torressenc
apassionat al futbol
que dedicà una gran
tasca al capdavant del
Club.

Per la tarda, va arribar el torn del conjunt amateur del Club
Esportiu Torres de Segre que va presentar-se davant l’afició
en el partit corresponent a la segona jornada del campionat
de lliga a quarta catalana, el primer que es jugava al municipi.
Un conjunt arlequinat que presentava cares noves tant a
l’equip tècnic com entre els 21 jugadors de la plantilla per
aquesta temporada i que es van donar a conèixer al públic
present, un per un, de la veu del President del Club, en Marcos
Gramun que va aprofitar l’avinentesa per a fer una crida al
recolzament a l’equip, durant l’any, amb el propòsit d’unir
forces i anar plegats per aconseguir fer un bon campionat.
Feta la presentació, va arribar l’hora del partit entre el conjunt
torressenc i el Coll de Nargó i que va mostrar, des d’un
principi, un domini clar de l’equip local fet que es va fer palès
amb el marcador final de 4 a 0 que suposava la primera victòria del Torres i els tres primers punts.
Foto de l’equip
amateur del C.E.
Torres de Segre
amb la plantilla
de jugadors, cos
tècnic i Directiva,
encarregats de
fer un bon paper
en el seu segon
any a la quarta
divisió.
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MEMBRES DEL CLUB BTT PIT AMUNT A LA TRANSPLANT BIKE 2019 - diumenge 15 de setembre El passat diumenge 15 de setembre, un grup
de socis i sòcies del Club de BTT Pit Amunt, van
participar en la quarta edició de la “Transplant
Bike” celebrada al municipi d’Almenar. Una
cursa ciclista que fomenta la pràctica de
l’esport inclusiu per afeccionats de la bicicleta
trasplantats i no trasplantats organitzada per
la “Fundación Renal Jaume Arnó” i
“Trainsplant” amb l’objectiu de fomentar la
realització de programes d’exercici físic en
diferents hospitals així com la promoció de la
donació d’òrgans.
D’aquesta manera, el grup de ciclistes torressencs van aportar el seu gra de sorra en aquesta gran iniciativa
esportiva solidària tot completant el recorregut fixat per la prova que presentava l’opció de participar en
dues modalitats de 30 o 60 quilòmetres amb BTT o E-Bike (bicicleta elèctrica) així com una caminada familiar
guiada de 6,5 km.
Per una altra banda, els membres de la Junta del Club estan preparant de nou la sortida a Cambrils que
es realitza cada any, aquest cop prevista pel dissabte 12 d’octubre. Una bona proposta amb la que es
pretén engrescar el màxim de socis i sòcies i que té la seva sortida a Torres de Segre i l’arribada a Cambrils.
Els interessats en participar-hi podeu fer la inscripció a través del whatsapp del Club.
- dissabte 7 de setembre -

RAÜL CHARLES, GUANYA EL CAMPIONAT D’ESPANYA F-CLASS 200
Raül Charles, soci del Club de Tir de Torres de Segre i membre
de l'actual Junta del mateix, va guanyar el Campionat
d'Espanya de Rifle F-Class a 200 metres que es va celebrar a
Navarra, el passat cap de setmana del 6 i 7 de setembre.
Un total de 42 esportistes de 5 comunitats autònomes
diferents de l’Estat van participar en aquesta prova nacional de
Tir que va deixar palès, una vegada més, el bon nivell de
competició dels membres representants de Catalunya, bona
part d’ells associats del nostre Club de Tir.

CONCURS DE PESCA 3ª MARATÓ A UTXESA
- 20, 21 i 22 de setembre -

L’embassament d’Utxesa va acollir, el cap de setmana del 20,
21 i 22 de setembre, el tercer i últim concurs de pesca dels
denominats “Marató” ja que es pesca durant tres dies seguits.
La prova que va reunir una quinzena de participants no va
destacar pel gran nombre de captures fet que suposà que
molts dels participants no n’aconseguissin cap.
La jornada va cloure amb el pesatge de les peces dels més
afortunats que donà el triomf destacat a Rafa Ocaña amb un pes de 32,040 quilograms i 6 carpes, seguit de
Francisco Moroba amb 10,100 quilos i de Jordi Panadés amb 8,720 quilograms de pes.
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CONFIGURACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES

- divendres 27 de setembre -

Passat el període d’inscripcions a l’oferta esportiva
proposada des de la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Torres de Segre, les activitats que
van sortir assolint el mínim d’inscrits i, per tant, que
s’han començat han estat:
o ZUMBA (dilluns i dimecres 20 – 21h.): Inici el
dimecres 2 d'octubre (Poliesportiu).
o HIPOPRESSIUS/PILATES (dilluns i dimecres
20 – 21h.): Inici dimecres 2 d'octubre (Sala
Poliesportiu).
o ENTRENAMENT FUNCIONAL / CROSSFIT
(dilluns i dimecres 21 – 22h.): Inici dimecres 2
d'octubre (Poliesportiu).
o SPINNING (dimarts i dijous 19:30 - 20:30H /
20:30 - 21:30h.): Inici dimarts 1 d'octubre
(Poliesportiu).
o FUTBOL SALA DEBUTANTS / PREBENJAMÍ (dimarts i dijous 16:45 - 17:45h.): Inici dimarts 1 d'octubre
(Poliesportiu).
o IOGA (dilluns i dimecres 15:15 - 16:15h): Inici dimecres 2 d'octubre (Sala tatami, Plaça Catalunya).
L’inici de les classes ja és una realitat en els diferents espais municipals on es desenvolupen: poliesportiu,
sala superior de l’escenari del mateix i sala del tatami a la Plaça Catalunya.
La inscripció en la majoria d’aquestes activitats encara és possible si no ho has fet.
L’esport és salut, activa’t!!!

LA BASE DEL FUTBOL SALA LOCAL CONTINUA PRESENT
La base del Club Atlètic Torres de Segre segueix creixent, des de fa uns anys.
Aquesta temporada seran quatre els equips que es formaran en aquesta
modalitat de futbol sala de pavelló tot i no poder completar-se,
malauradament, l’equip sènior del Club que duia molts anys participant a bon
nivell dins la competició aconseguint, fins i tot, un ascens de categoria.
D’aquesta manera, un equip de debutants / prebenjamí serà el conjunt més
jove del Torres que acollirà nens i nenes d’entre 4 i 7 anys.
Després d’ells, un equip aleví, un de cadet i un de juvenil confeccionaran una base futbolística que esperem
que tingui futur i serveixi per a tornar a nodrir, de nou i en poc temps, l’equip sènior.
Tret de l’equip dels debutants / prebenjamí, la
resta de conjunts iniciaran un nou repte
disputant partits oficials i participant en els
respectius campionats de lliga de la Federació
Catalana de Futbol Sala. El seguiment de la
competició d’aquests equips el podreu anar
fent, cada mes, a través de l’apartat “l’Esportiu
de Torres” de la present revista municipal.
Revista
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “A L’OCTUBRE TORNARÀ LA PRIMAVERA”
Divendres 6 de setembre la Sala
d’Actes de la Plaça Catalunya va
acollir la presentació del llibre “A
l’octubre tornarà la primavera”
d’Amadeu Alemany. Una novela
breu, d'acció trepidant, en la qual
l'autor fa un repàs molt personal
de les seves experiències durant el
procés per a la independència de
Catalunya situant el context en un
futur pròxim, on una colla
d'activistes ha decidit alliberar els
presos i les preses polítics pel seu
compte.
Una història que esdevé un
exercici constant d'analitzar el
passat, el present actual i el que
encara ha d'arribar.
La presentació d’aquesta proposta literària de l’editor Alda Talent, S.L. va
generar força expectació entre els i les assistents que no van perdre
l’oportunitat d’adquirir el seu exemplar, signat per l’autor, d’un llibre de recent
creació que dedica part dels beneficis a l’Associació Catalana dels Drets Civils.

FINALITZA LA TEMPORADA DE LES PISCINES

- dimecres 11 de setembre -

La temporada de piscines ha arribat a la seva fi amb el tancament de les seves instal·lacions el passat
dimecres 11 de setembre. Un any més, aquest espai municipal ha estat el punt de trobada de molts banyistes
del poble i d’arreu que han utilitzat les piscines per a combatre les altes temperatures que ens ha deparat
un estiu, en general, força calorós malgrat la inestabilitat tèrmica i el canvi de temps dels darrers dies.
Com cada any a l’acabar la temporada de piscines, la brigada municipal va procedir a treure els para-sols, les
gandules, les corxeres i demés material de natació, les reixes dels voltants de les piscines i fer una neteja
general incloent les piscines a fons amb la “karcher”, després del seu buidatge.
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- dijous 12 de setembre -

INICI DEL CURS ESCOLAR 2019/20 A LA LLAR D’INFANTS I A L’ESCOLA

El mes de setembre s’associa sempre a l’inici d’un nou curs
escolar després d’un llarg període vacacional. En aquest
sentit, el passat dijous 12 de setembre, les portes de l’Escola
i de la Llar d’Infants Carrassumada es van tornar a obrir, de
bat a bat, per rebre als nens i nenes enmig d’una sensació
generalitzada i latent entre nervis, alegria i certa curiositat
per a tornar a veure i/o conèixer els nous mestres i
companys/es. Amb tranquil·litat i serenor els i les infants es
van acomiadar dels seus pares, padrins i familiars que van
voler acompanyar-los, en el seu primer dia, per a entrar tot
seguit a la seva aula corresponent on els esperaven els seus
tutors i tutores amb els braços ben oberts per a començar un
nou curs acadèmic que esperem estigui ple de desitjos i
d’oportunitats per a tots i totes.
La Llar d’infants comença amb un total de 20 infants
matriculats entre dues classes. La metodologia de treball que
s’emprarà serà per projectes, un per cada trimestre en el que
es posarà molt d’èmfasi a l’aprenentatge vivencial dels nens
i nenes, sempre tenint en compte les necessitats i interessos
de cada alumne/a. Pel que fa a l’Escola Carrassumada,
s’enceta també el curs amb una matrícula similar d’alumnat
respecte el curs passat entre l’educació infantil i la primària.

REUNIÓ PLA LOCAL DE JOVENTUT 2015 – 2019 I ADHESIÓ A #MALAMENTE - dilluns 16 de setembre Com cada any, la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament i el tècnic de
joventut del Consell Comarcal del Segrià van organitzar una
convocatòria oberta a tots els i les joves del poble per a consensuar i
determinar quines activitats es duran a terme en el marc del Pla Local
de Joventut 2015-2019. El passat dilluns dia 16 es va organitzar dita
reunió, a tres
bandes, on es va decidir quines activitats es tirarien
endavant per aquest any que s’acabaran de perfilar i
es comunicaran en les properes setmanes.
Per altra banda, l’Ajuntament de Torres de Segre
s’ha adherit a la campanya #Malamente de l’Agència
Catalana de Joventut de la Generalitat (ACJ). Una
iniciativa que vol visibilitzar algunes violències
sexuals quotidianes que les noies pateixen només pel
fet de ser-ho i que socialment costa reconèixer-les perquè estan normalitzades.
Un dels objectius de la campanya és incidir en les agressions sexuals que tenen lloc en els espais d’oci
nocturn juvenil, com són les conductes de lligar de forma invasiva o d’opinar sobre el cos d’una noia. La
campanya està dirigida tant als nois responsables d’aquestes agressions sexuals com als nois que, en la
mesura que no actuen per aturar-les, es converteixen en còmplices de les violències sexuals.
Revista
EL PREGONER DE TORRES

10

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL SETEMBRE - Octubre 2019

REUNIÓ HOMENATGE A MOSSÈN XAVIER BATISTE MERCADÉ

- dimecres 18 de setembre -

El dimecres 18 de setembre, la Sala de Plens de l’Ajuntament
de Torres de Segre es va fer petita per a donar cabuda als i les
representants de les divuit associacions i entitats del poble
disposades a retre un homenatge a mossèn Xavier Batiste.
Un cop fet el funeral, a la Catedral de Lleida, del que va ser
durant més de 30 anys el mossèn del nostre poble, calia
organitzar un acte a Torres per a que tots/tes els/les
vilatans/es poguessin donar-li el comiat que realment es
mereixia, motiu pel que es va organitzar una reunió per a
establir i debatre el contingut del mateix.
Després d’una interessant posta en comú, on tothom va
poder dir la seva, es va arribar a concretar que el dia 26
d´octubre a les 18:00 hores se li farà una cerimònia religiosa
a l’església de Torres de Segre a càrrec del Bisbe de Lleida
que comptarà amb la participació activa d’entitats i
d’associacions juntament amb l’assistència de tot el veïnat
que ho desitgi.
Calia també destacar el treball que en Xavier ha desenvolupat
al llarg d’aquests anys, colze a colze, amb grups de
creixement religiós i moviments parroquials, en aquest
sentit, aquests organitzaran el mateix dia un dinar/tertúlia a l’Ermita de Carrassumada .
A la cerimònia també es convidarà a la resta de parròquies on mossèn Xavier hi tenia relació i havia estat.
Com no podia ser d’una altra manera, la revista “El Pregoner de Torres” es suma a l’homenatge al nostre
mossèn i, en aquest sentit, té previst desenvolupar una publicació addicional en la propera edició com a
reconeixement i agraïment a la gran tasca desenvolupada, al llarg d’aquests anys, a la nostra vila.
- dimecres 25 de setembre -

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I NOVA JUNTA DE LA JAEC

El passat dia 25 de setembre es va dur a terme l’Assemblea General Ordinària de la JAEC on, entre altres
coses, es van presentar els comptes de l’entitat així com el calendari de les activitats a desenvolupar i les
noves propostes que es volen dur a terme.
També es va donar a conèixer el nou equip de persones que confeccionaran la nova Junta d’aquesta
associació juvenil local quedant de la següent manera:
▪ PRESIDENTA: Judit Florensa
▪ VICEPRESIDENT: Arnau Alférez
▪ TESORER: Gerard Pau
▪ SECRETÀRIA: Raquel Alcázar
▪ SOTS-SECRETARI: Roger Garcia
▪ VOCALS: Jordi Escolà, Aina Companys, Aleix Filella, Lídia Escolà, Montse Roca i
Brian Curcó.
Des d’aquest espai de la revista també aprofitem per a fer una crida al recolzament a la JAEC tot
convidant, a tothom que encara no ho sigui, a que es faci soci o sòcia i que no dubti en emplenar la
butlleta d’inscripció que trobareu al seu perfil de Facebook.
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PORTES OBERTES A L’ESCOLA DE MÚSICA
- dimarts 24 de setembre -

Entre vergonya i curiositat reflectien les cares dels infants que
van acudir a la sessió de portes obertes que va oferir l’Escola
de música “L’Intèrpret” a l’Escola Carrassumada de Torres de
Segre el passat dimarts 24 de setembre per la tarda.
Després d’unes breus paraules de la Directora de l’Escola de
música adreçada als pares i mares de l’alumnat present, les
dues professores van jugar, cantar i interactuar amb els més
petits per a saber si la iniciació a la música els pot engrescar.
L’Intèrpret ja fa més de sis anys que treballa a Torres tant en la
iniciació a la música, en el perfeccionament així com en les classes
instrumentals. Les sessions es duen a terme a l’Escola Carrassumada,
generalment, als migdies i en diferents dies i aules, depenent de
l’edat i de la particularitat de l’ensenyament dels alumnes.
Aquesta educació musical entra dins d’un acord mancomunat entre els pobles d’Alcarràs, Torres de Segre
i Aitona amb la peculiaritat que els ajuntaments d’aquests tres municipis bonifiquen el cost de la matrícula
als seus alumnes que acaben el curs sencer.

XERRADA INICI DE CURS DEL PLA EDUCATIU DE L’ENTORN

- dijous 10 d’octubre -

Des del Pla Educatiu de l’Entorn conjunt entre els municipis d’Alcarràs i
Torres de Segre, es planteja com a novetat la realització d’una xerrada
inaugural del curs escolar adreçada a tota la comunitat educativa
d’aquestes dues poblacions, ja siguin pares, mares, docents dels centres
educatius i públic en general.
Daniel Gabarró, mestre, formador i escriptor serà l’encarregat d’impartir
aquesta xerrada amb el títol “Educar per a la felicitat: fem-ho entre tots”
al centre Lo Casino d’Alcarràs el proper dijous 10 d’octubre.
Des d’aquí, animem a tota la comunitat educativa torressenca a assistir
en aquesta proposta tant interessant per a saber afrontar moltes de les
situacions familiars i escolars que es donen en el trascurs de
l’escolarització.

ACTIVITATS DIVERSES DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES SANTA ÀGATA
Un any més, l’Associació de Dones Santa Àgata
estan preparant un seguit de propostes i activitats
diverses encaminades a totes les seves associades.
En breu s’iniciaran els tallers de labors i de
manualitats habituals en els darrers anys i pel dia 5
d’octubre s’ha programat la sortida a Port
Aventura World, una proposta solidària que amb la
Imatge d’arxiu, sortida 2017
compra de l’entrada al parc d’atraccions es
contribueix en un programa de millora d’inclusió social de persones amb Síndrome de Down.
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VALORACIÓ D’UNA NOVA TEMPORADA DE FRUITA QUE FINALITZA
A l’arribar a finals d’aquest mes, és un bon moment per
als productors de fruita dolça de valorar les incidències
que han fet que la campanya sigui més o menys bona i
que, de ben segur, els resultats no els sabrem fins d’aquí
dos o tres mesos.
Pel que fa referència a la fruita d’os, es va començar
amb calibres més petits que les anteriors anualitats,
anomalia que es va anar normalitzant a mesura que van
anar passant les setmanes, fins a una total regularitat a
mitjans de Juliol.
Les contínues onades de calor de fins a 43º, més o
menys, van fer que la maduració no fos del tot normal
i, en conseqüència, la qualitat en algunes varietats no
hagi estat l’òptima. De fet aquestes incidències tindran
una repercussió en el resultat final.
La manca de pluges continuades ha estat un factor
positiu al moment de valorar les incidències
climatològiques. Amb la pera els bons calibres, la bona
qualitat i les poques tones a comercialitzar, de moment,
fan que es pressuposi una bona campanya.
Durant la campanya també s’han adequat els preus a
percebre als treballadors segons la legalitat vigent.
El que sí voldria fer i d’una manera personal, és una
reflexió de futur. El pagès, productor i empresari, fa un
gran esforç per a produir dins d’uns paràmetres de
qualitat de conservació de territori i de justícia social
amb els treballadors, com no pot ser d’una altra
manera. Aquest esforç fent plantacions, poda, aclareig,
tractaments fitosanitaris, adobs, collita, manteniments,
assegurances... tot plegat fa que tinguem uns costos de
producció molt alts. Els nostres ingressos “guanys” mai
haurien de ser com un joc a una ruleta, on es posa tot
el que tenim i, algun cop, fins i tot més i esperem que
aquesta ruleta que roda diferent tots els anys s’aturi a
30 cèntims, 27 cèntims, 35 cèntims o 45 cèntims. Molt
risc, massa risc i sense xarxa.
Finalitzada una nova campanya, davant els problemes de sempre, és un moment de reflexió, perquè com
algú ha dit el de la fruita deu ser un problema de difícil solució perquè fins ara no s’ha trobat.

Josep Lluís Huguet i Beà
President de la Comissió d’Agricultura de l’Ajuntament
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INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
A començament del passat mes d’agost es va
instal·lar un sistema de megafonia al camp de futbol
municipal tot distribuint uns altaveus en dos
extrems del terreny de joc per afavorir que el so dels
mateixos estigui ben repartit. Per a poder-ho
col·locar es van haver de fer unes rases des de la
zona del bar fins als punts on hi ha cada altaveu.
L’actuació en concret s’ha realitzat abans de l’inici de
la nova temporada futbolística amb el propòsit de
tenir un punt de megafonia de cara als espectadors
així com d’amenitzar, amb música ambient, els minuts previs i posteriors dels
diferents partits que disputaran, aquest any, l’equip sènior i veterà del Club Esportiu Torres de Segre.

REPARACIÓ D’UNA FUITA D’AIGUA IMPORTANT A UTXESA
A principis del passat mes de setembre es va haver de
reparar, de caràcter urgent, una fuita d’aigua significativa
a l’Avinguda del Molí, en concret, a l’alçada de la Plaça del
Comanador d’Utxesa. La reparació va obligar a obrir uns
sis metres de carrer ja que la part afectada era més gran
de la que es preveia des d’un principi. Un cop feta
l’obertura, es van haver de canviar unes canonades, una
d’elles la principal que puja l’aigua al dipòsit general i que,
posteriorment, la distribueix a les cases d’aquesta
urbanització.
Aquesta obra va obligar a tallar la circulació en aquest punt i, lògicament, el subministrament d’aigua al
veïnat durant unes hores. Finalment, un cop solucionat el problema, es va tapar l’obertura i compactar el
terreny per a deixar el carrer tal i com estava i poder restablir de nou el servei.

NETEJA DE DIFERENTS ESPAIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Continuant amb les tasques de neteja que es
venen duent a terme des de fa uns mesos, l’equip
de la brigada ha seguit netejant diferents indrets
del poble. En aquest cas, per exemple, s’ha actuat
a fons sobre la zona de la Plaça Catalunya i els
carrers que l’envolten.
Un altre punt sobre el que s’ha estat treballant,
coincidint amb el final de la campanya de la fruita,
ha estat a l’allotjament municipal, condicionant i
netejant algunes de les càmeres que han quedat
buides del mateix recinte que ha acollit un gran
nombre de treballadors i treballadores durant l’estiu i que ha disminuït la seva ocupació en els darrers dies.
Revista
EL PREGONER DE TORRES

14

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL SETEMBRE - Octubre 2019

RETIRADA D’UN PI DE GRANS DIMENSIONS CAIGUT SOBRE EL CAMÍ
Un pi sec de grans dimensions va desprendre’s, inesperadament,
del marge del Canal i va caure a sobre del camí ocupant tota
l’amplada del mateix. Amb l’ajuda d’una màquina excavadora es
va poder acabar de trencar i apartar el tronc deixant el pas lliure
de nou i evitar, d’aquesta manera, mals majors.
Per sort, en el moment de la caiguda no hi passava cap vehicle ni
ciclista, usuaris habituals d’aquest tram.

POSADA A PUNT DE L’ESCOLA CARRASSUMADA I DE LA LLAR D’INFANTS
Durant la primera setmana del mes de setembre s’han estat
duent a terme una sèrie d’actuacions a les dues
instal·lacions de caire educatiu municipals per a deixar-les
en òptimes condicions de cara a l’inici del nou curs escolar
el passat dijous 12 de setembre. Entre altres coses:
✓ Posar sorra nova al sorral tant de l’espai de la Llar com de
l’esbarjo d’educació infantil.
✓ Netejar a fons els dos patis de l’Escola i el de la Llar
d’infants.
✓ Repassar de nou els jocs de “la xarranca” dibuixats el curs
passat a l’entrada del centre i dibuixar un “tres en ratlla”
per ampliar aquest espai d’esbarjo amb més propostes
lúdiques de cara als i les infants.
✓ Deixar netes les canals obstruïdes dels diferents punts de
desguàs dels esbarjos.
✓ Pintar part de les parets interiors així com una de les
escales d’accés a la primera planta del centre educatiu.
✓ Esporgar i aplicar productes fitosanitaris a l’arbrat i
netejar les males herbes de les jardineres i de l’hort.
✓ Col·locar un tram de barana al costat esquerre de l’escala
d’accés a la segona planta segons directrius de seguretat.
✓ Netejar a fons totes les aules i sales tan de l’Escola com
de la Llar d’Infants. Aquesta actuació es pretén que es faci
de manera trimestral per a completar la neteja diària que
també realitza l’empresa contractada.
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FINALITZEN LES OBRES DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA I RODALIES
Les obres de la “peatonalització” de la Plaça de
l'Església i rodalies, iniciades fa uns mesos, ja estan
gairebé finalitzades. La darrera actuació duta a terme ha
consistit en la substitució, de nou, del paviment
defectuós que s’havia instal·lat tot aplicant-hi també un
tractament hidròfug per tal d'optimitzar les propietats
de la rajola amb el propòsit de facilitar-ne la neteja i
d’augmentar la seva durabilitat.
A més, s'ha col·locat la nova il·luminació als bancs de
pedra existents, al perímetre del mur de l'entrada a
l’església així com a les lluminàries de la font que s’han
substituït per unes de noves, totes elles amb tecnologia
LED que ofereix un estalvi energètic important gràcies al
seu baix consum, una llum més nítida i brillant així com
una estètica més moderna i actual.
Per a completar l'esmentada obra, resta pendent la
instal·lació, en breu, d'algun element de mobiliari urbà
com les papereres i les senyals pel control del trànsit en
aquesta zona.
Renovar i millorar diferents punts de la nostra vila és un
una consideració prou important que volem continuar
realitzant en benefici de tots i totes.

Fotografies nocturnes d’en Quim Estadella on es pot apreciar la il·luminació LED instal·lada en diferents punts d’aquest espai municipal que
donen més intensitat de llum amb un consum més baix d’electricitat. La font presenta quatre noves lluminàries en forma de fanal que
substitueixen les anteriors esfèriques.

REPARACIÓ D’UNA ARQUETA DE CLAVEGUERAM
El pas constant de vehicles de gran tonatge provoca, molts cops,
desperfectes sobre el ferm dels carrers municipals tal i com és el cas
que us detallem. En aquest cas, gràcies a la comunicació d’un veí, es
va detectar que una tapa de clavegueram del carrer Pompeu Fabra
presentava indicis d’esfondrament amb el perill que suposava ja que
la mateixa estava situada en un punt habitual de circulació de
vehicles i pas de vianants. Es va retirar la part afectada tot reforçant
l’arqueta d’obra per a completar l’actuació amb la col·locació d’una
tapa més gran per evitar un possible ensurt o accident.
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SEGA DE DIFERENTS CAMINS I ESPAIS MUNICIPALS
Seguint amb les tasques habituals de manteniment de camins i espais naturals del municipi, al llarg d’aquests
dies, la brigada municipal ha continuat segant els vorals de bona part dels camins que es troben dins del
terme municipal. Aquestes neteges constants de les vores de les vies interurbanes es realitzen amb el
propòsit de donar un marge de seguretat als vehicles i als vianants que hi circulen deixant el pas net i visible.
En els propers dies s’acabaran de fer la resta de punts que queden pendents.

En aquestes imatges es pot veure la importància d’aquestes actuacions de manteniment. La primera fotografia correspon a un tram de les
Vinyes de Baix i les altres dos, a la zona del camí verd del riu, a l’alçada de la basseta.

REUNIÓ IMPORTANT A LA LLOTJA DE LLEIDA EN LA PRESENTACIÓ DEL PUOSC 2020 - 2024
L’alcalde de Torres de Segre, en Joan Carles Miró, va assistir
el passat dijous 19 de setembre a la important reunió que es
va celebrar a La Llotja, on la Consellera de la Presidència i
portaveu del Govern, Meritxell Budó va presentar el Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya (POUSC) 2020-2024 a les
comarques de Lleida dotat amb 250 milions d’euros.
Aquest Pla, dividit en dues línies de subvencions, en presenta
una de 90 milions que es destinarà a finançar projectes de
municipis de menys de 5.000 habitants en el que hi entra el
nostre poble. En aquest sentit, l’Equip de Govern junt amb la
tècnica municipal ja estan treballant per a poder presentar nous projectes d’inversió i millora per a la nostra
vila amb la possibilitat que es pugui aconseguir un finançament de fins a 370.000€.

TASQUES DE NETEJA ALS CARRERS LATERALS DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU I DE L’ESCOLA
Seguint amb les tasques de neteja que es venen fent de
manera sistemàtica, la brigada municipal ha estat
netejant, entre altres, els voltants del Pavelló
Poliesportiu Municipal ja que és un punt força
concorregut entre setmana i també per acollir, malgrat
de l’amenaça de pluja, els parlaments i l’ofrena floral a
Rafael Casanova el passat 11 de setembre.
Així mateix, també es va netejar amb aigua a pressió les
rodalies de l’Escola Carrassumada i Llar d’Infants de
cara al nou curs escolar que s’inicià el passat 12 de setembre. La previsió en els darrers dies serà continuar
actuant en la resta de carrers i espais reforçant i repetint la tasca en aquells punts que presenten més
afluència de gent, tal i com són els llocs esmentats en aquesta noticia.
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PINTADA DE LES PARETS DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU
Dins de les tasques pròpies del setembre, estan també totes
aquelles que formen part del manteniment i/o posada a punt
de les instal·lacions del poliesportiu que, a partir d’octubre i
fins al mes de juny, acollirà, sense pràcticament descans, un
seguit d’activitats d’àmbits diversos tals com entrenaments
esportius, campionats, celebracions o esdeveniments variats.
En aquest cas, s’han pintat les parets dels diferents espais de
l’Annex així com les de l’interior de la pista poliesportiva amb
el propòsit d’oferir un lloc acollidor i una bona imatge per als diferents usuaris i usuàries que en faran ús a
partir d’aquest mes. Durant els propers dies es preveu fer una actuació similar a les sales de reunions
ubicades a la primera planta del mateix annex, indret de reunions de diverses entitats i associacions locals.

REPARACIÓ D’UNA AVERIA D’ALTA TENSIÓ AL CARRER PAU CASALS
El passat divendres 20 de setembre, al carrer Pau Casals, hi va haver una averia
important que deixà sense llum per uns moments a tot el municipi fins que es va
poder restablir i aïllar solament la zona afectada pel tall un cop aquesta es va poder
detectar. Una vegada es va trobar el punt on es estava l’averia, es va haver d’obrir
una part del carrer amb una màquina excavadora fins a trobar el cablejat del
subministrament elèctric. Operaris de l’Elèctrica Serosense van desplaçar-se fins al
lloc per a reparar la incidència que, segons els tècnics, va ocórrer quan un dels tres
cables que hi havia dins va fallar. Finalment, els membres de la brigada municipal
van procedir a tapar l’obertura realitzada senyalitzant el cable i posant sorra, grava
i, per últim, el formigó per a deixar el ferm de nou transitable al cap d’uns dies.

NETEJA DE DOS DIPÒSITS D’AIGUA A UTXESA
Com cada any, la brigada municipal ha procedit a netejar els
dos dipòsits que hi ha a les urbanitzacions d’Utxesa, en
aquest cas concret, el situat a la denominada zona del Molí i
l’altre que es troba a la zona dels Pescadors. L’actuació ha
necessitat primer del buidatge dels dipòsits per a efectuar la
neteja a fons amb aigua a pressió i deixar les parets ben netes
abans de tornar-los a omplir de nou amb l’aigua potable.

SUBSTITUCIÓ DE LA MÀQUINA EXTERIOR DE REFRIGERACIÓ DE L’AJUNTAMENT
S’ha substituït la màquina refrigeradora per a l’aire condicionat
de l’Ajuntament. Degut a diverses averies durant els darrers
anys, un funcionament deficient i múltiples reparacions que se
li havien fet, es va trencar el compressor de la mateixa.
Aquesta reparació suposava un cost molt elevat que
desaconsellava dur-la a terme. Per aquest motiu es va optar
per a substituir la màquina per una bomba de calor dotada de
6 compressors tipus “Scroll” i “inverter” (calefacció fred i
calor), molt més eficient i amb un major estalvi energètic.
Revista
EL PREGONER DE TORRES

18

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL SETEMBRE - Octubre 2019

LA FOTOGRAFIA DEL MES

“Les sortides de sol com les postes, moltes vegades són per perdre uns
minuts observant la seva vellesa i els colors amb que les podem
contemplar. El matinar val la pena moltes vegades i també resulta
interessant l'atenció al moment de les seves postes”.
Lloc: pantà de l’Ermita Carrassumada
Josep Mª Prada

Característiques de la fotografia
FOCAL: 115mm
EXPO: 1/400
ISO: 100
F/: 11
Revista
EL PREGONER DE TORRES

19

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL SETEMBRE - Octubre 2019

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips
CLUB ESPORTIU DE FUTBOL DE TORRES DE SEGRE (Equip Amateur)
Jornada 1 (08-09-2019)
CASTELLDANS
C.E. TORRES
3-2
U.E. “A”
Jornada 2 (15-09-2019)
COLL DE NARGÓ
C.E. TORRES
4-0
C.F. “A”
Jornada 3 (22-09-2019)
VILANOVENCA
C.E. TORRES
3-1
U.E. “A”
Jornada 4 (29-09-2019)
ANDORRA
C.E. TORRES
2-2
F.C. “B”
Golejadors

CLASSIFICACIÓ (Categoria 4ª divisió catalana - Grup 21)

Proper partit – Jornada 5

SANT GUIM C.F. “A”

C.E. TORRES

05/10/2019 16:00H municipal Sant Guim

CLUB ESPORTIU DE FUTBOL DE TORRES DE SEGRE (Equip Veterà)
Jornada 1 (15-09-2019)
C.E. VETERANS
VETERANS
2 - 3 ALMENAR C.F.
TORRES
Jornada 2 (22-09-2019)
VETERANS
C.E. VETERANS
1-1
AT. MONZÓN
TORRES
Jornada 3 (29-09-2019)
C.E. VETERANS
VETERANS
3 - 1 VALLFOGONA B.
TORRES
Jornada 4 (06-10-2019)
VETERANS
C.E. VETERANS
C.F. BALAGUER
TORRES
Golejadors

CLASSIFICACIÓ (Torneig Telègrafs – 2ª Divisió)

Proper partit – Jornada 4

V. C.F. BALAGUER
06/10/2019

V. TORRES

11:30H

municipal Balaguer
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CLUB ATLÈTIC FUTBOL SALA TORRES DE SEGRE (Equip Juvenil)
Jornada 1 (05-10-2019)
CORBINS FS “A”

-

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Juvenil Futbol Sala – Grup 8)

C.A.T.JUVENIL

Jornada 2 (12-10-2019)
C.A.T.JUVENIL

-

INICI DEL CAMPIONAT
EL DISSABTE 5 D’OCTUBRE

LA SENTIU “A”

Jornada 3 (19-10-2019)
MARISTES “B”

-

C.A.T.JUVENIL

Jornada 4 (26-10-2019)
C.A.T. JUVENIL (jornada de descans)

CLUB ATLÈTIC FUTBOL SALA BASE TORRES DE SEGRE (Equip Cadet)
Jornada 1 (05-10-2019)
SICORIS C. “A”

-

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Cadet Futbol Sala – Grup 8)

C.A.T. CADET

Jornada 2 (12-10-2019)
C.A.T. CADET

-

INICI DEL CAMPIONAT
EL DISSABTE 5 D’OCTUBRE

C.E. LINYOLA “B”

Jornada 3 (19-10-2019)
C.A.T. CADET (jornada de descans)
Jornada 4 (26-10-2019)
C.A.T. CADET
MARISTES “B”
-

CLUB ATLÈTIC FUTBOL SALA BASE TORRES DE SEGRE (Equip Aleví)
Jornada 1 (06-10-2019)
C.E.AITONENC
C.A.T. ALEVÍ
Jornada 2 (12-10-2019)
MARISTES “B”
C.A.T. ALEVÍ
Jornada 3 (19-10-2019)
MARISTES “C”
C.A.T. ALEVÍ
Jornada 4 (26-10-2019)
C.A.T. ALEVÍ
P.F. ALQASR “B”

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Aleví Futbol Sala – Grup 8)

INICI DEL CAMPIONAT
EL DIUMENGE 6 D’OCTUBRE

-

Jornada 1 (27-10-2019)
C.Bitlles
C.AT.BITLLES
AITONA
TORRES
Jornada 2 (03-11-2019)
C.AT.BITLLES
TORRES

-

C.Bitlles
ALCARRÀS

Jornada 3 (10-11-2019)
C.AT.BITLLES
TORRES

-

C.Bitlles
VELILLA DE C.

Jornada 4 (17-11-2019)
C.Bitlles
GRANJA ESCARP

-

C.AT.BITLLES
TORRES

CLASSIFICACIÓ (Associació Clubs Bitlles Tradicionals Lleidatanes)
Equips

PJ

PG

PE

PP

Punts

FRAGA
TORRES DE SEGRE
MONTOLIU
ALBATÀRREC
AITONA
GRANJA D’ESCARP
VELILLA DE CINCA
ALCARRÀS
PJ = Partits Jugats

PG = Partits Guanyats

PE = Partits Empatats

PP = Partits Perduts
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Locutor de ràdio, dentista i restaurador jubilat

“Estic molt orgullós de ser català. Per mi, Catalunya és lo millor”
Julio, que representa Catalunya per tu?
Per mi, és lo millor que hi ha. Estic molt orgullós de
ser català. Els catalans som diferents, ens destaquem
en la majoria d’accions que fem i som capaços de fer
qualsevol cosa que ens proposem.
Com vivies Catalunya des de l’Argentina?
Jo sempre he volgut tornar. Quan era allà no vaig
perdre mai el meu interès per Catalunya. Vaig entrar
a formar part del “Centre Català” de Buenos Aires i,
allí, entre altres coses, vaig aprendre a ballar
sardanes.
Tinc entès que quan éreu allà, vàreu rebre una
visita molt honorable, és cert?
Si. L’any 1958 ens va venir a visitar el President
Tarradellas, llavors a l’exili. Li vàrem fer un
homenatge titulat “Per Catalunya” que va constar
d’un banquet popular, una actuació d’un esbart
dansaire, l’Orfeó Català del Casal i un seguit
d’esqueixos teatrals de diferents obres i escriptors
catalans. Jo vaig interpretar dos petits papers, un
d’una obra de Josep Mª de Segarra i “El manelic”
d’Àngel Guimerà. Tothom em va felicitar, diuen que
ho vaig fer molt bé.
Fitxa’t que quan ja estava a Catalunya i treballava a
la Ràdio, en Tarradellas va anar a l’Arxiprestat de
Tarragona i allí vàrem acudir uns quants mitjans de

En Julio Ruestes va néixer el 9 de
novembre del 1938 a Calella de la Costa,
per tant, té 80 anys.
La seva primera relació amb Torres de
Segre és de quan era petit i venia a visitar
i fer estança a casa dels seus parents, la
Conxita i el Jeroni.
Quan ell tenia 13 anys, els seus pares i els
tres germans que eren, van haver
d’emigrar a l’Argentina. Ell va tornar a
Catalunya l’any 1959 on va conèixer a la
Francesca Drudes amb la que es va casar
el 13 d’octubre del 1964. Tenen tres fills:
L’Esther, l’Àngel i el Jaume) i tres nets.

comunicació. Jo em vaig presentar i ell encara se’n
recordava de la meva actuació teatral!.
Quant i perquè vas tornar a Catalunya?
Sempre vaig tenir nostàlgia per Catalunya. L’any 1959
em vaig presentar voluntari per a fer el servei militar i
vaig tornar a la meva terra, tenia 20 anys.
Aquí a Torres de Segre has estat sempre una
persona molt activa, no?
Si, és clar, vaig muntar “El celler del Segre”, perquè
nosaltres ja vàrem regentar, durant sis anys, un
restaurant a Tarragona i vam decidir que teníem
ganes de quedar-nos aquí.
Vaig promoure la primera Penya Barcelonista,
l’emissora de ràdio, el Camp de Tir Olímpic, un acte a
Torres per la plataforma pro seleccions catalanes...,
entre altres coses.
Què me’n dius del monument a Rafael Casanova?
Ah, si també! Em va costar una mica ... però me’n vaig
sortir! Quan el Ramon Ruestes, que estava al
capdavant del comitè local de Convergència, va
acceptar la meva proposta de fer un monument a en
Rafael Casanova, em vaig posar mans a l’obra!.
Vaig posar-me en contacte amb l’Ajuntament de Sant
Boi per a que em donessin les mides de la seva tomba
i, a partir d’aquí, vaig fer tots els passos necessaris per
a veure instal·lat el monument al nostre poble.
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Per cert, com que està fet amb pedra arenosa i ha
plogut molt des d’aleshores, els escuts no es noten i
gairebé les lletres tampoc, potser caldria ...
Capto la directa Julio!. Per cert, com vas viure l’1
d’Octubre del 2017?
Estava molt il·lusionat, vaig ser dels primers a anar a
votar... no sabíem el que podia passar!!, però s’havia
de fer.
Com veus el moment actual català?
Amb preocupació, n’hi hauria per no anar més a
votar. Hem d’anar tots a una, el poble i els polítics.
No m’agradaria que passés el que va dir un dia
l’Aznar quan va pronosticar que els catalans, entre
nosaltres ens barallaríem, que només calia esperar...
No hi ha dret que hi hagi representants polítics a la
presó o a l’exili i, encara menys, que els Jordis
(activistes socials) encara estiguin engarjolats.

Per a l’entrevista d’aquest mes hem buscat un torressenc
que es caracteritzés per la seva passió cap a Catalunya i
també que hagués promogut un fet a Torres en favor del
coneixement de la història del nostre país. Aquest és el
perfil que descriu perfectament el Julio Ruestes i Garcia.
M’acomiado del Julio d’una forma ràpida perquè el dia
que li vaig fer l’entrevista jugava el Barça, Club del seu
cor, i no volia pas molestar-lo.
M’acomiado d’un home que ha fet moltíssimes coses a
nivell social, un amant incondicional de Catalunya i que
vol ser recordat com “un home qualsevol”, segons les
seves pròpies paraules.
Ell no vol ficar-se medalles, tot el que ha fet, ho ha fet
amb convenciment i passió.
Personalment crec que comparteixo amb ell moltes
coses, fins i tot el cognom.
Pepita Ruestes i Piñol
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre

D’on et ve el teu sentiment català?
Jo crec que el porto a la sang. Pensa que el meu avi
ja era mosso d’esquadra i el meu pare va ser el
mosso d’esquadra més jove de la història.
Vols explicar-me alguna anècdota?
Si vols t’explico una cosa que em va passar a la ràdio,
però que no té res a veure amb Catalunya.
Explica, explica!
Doncs, el dia que van portar les despulles del General
Prim a Reus, jo era comentarista de ràdio, però
aquell acte l’havia de cobrir un company que es va
posar malalt. A última hora m’hi van fer anar a mi. Jo
ja els havia avisat que faria una intervenció curta,
però em van obrir els micròfons i no em tallaven!. Ho
vaig passar malament, el directe és molt difícil, vaig
fer el que vaig poder!
Per venjar-me de la innocentada, em vaig empassar
tota la informació del General i, un altre dia, vaig
demanar la cobertura d’un altre acte que tractava el
mateix tema... i va ser allí on vaig demostrar el que
era capaç de fer.

Julio Ruestes Garcia

Acte del Bi-mil·lenari a Tarragona l’any 1975 on un jove Julio Ruestes,
aleshores locutor de Ràdio Popular de Reus, va fer l’entrevista al conegut
Salvador Dalí al que li va donar, com a obsequi de l’emissora, un porró
de cristall i plata.
Al llarg dels seus anys com a locutor són molts els personatges coneguts
i de renom que el nostre veí protagonista d’aquesta entrevista va tenir la
sort de poder entrevistar i conèixer tals com el President Tarradellas, els
cantants Julio Iglesias i Luís Mariano, l’actriu Sara Montiel o el músic
Xavier Cugat, entre altres.
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espai d’història local
FA 18 ANYS DE LA PRIMERA OFRENA AL MONUMENT DE RAFAEL CASANOVA DE TORRES
La història de Torres de Segre, com en la majoria de municipis i ciutats, sempre ha anat lligada a la política i a
les accions realitzades en les diferents legislatures fins a dia d’avui. Al llarg dels anys, el nostre poble ha estat
testimoni de tot tipus d’iniciatives i decisions provinents de diferents grups polítics, unes més encertades que
d’altres però que, en tots els casos, totes restaran per a la història del nostre poble.
El cas que avui ens ocupa, el monument a Rafael Casanova, instal·lat actualment a la Plaça dels Països Catalans
fou una conseqüència a un moment complicat al poble, políticament parlant.
El 29 de novembre de 1999, Torres de Segre viu, per primer cop a la seva història, una moció de censura
consensuada, entre els grups locals del Partit Popular (PP), amb l’Elvira Duaigües al capdavant, i del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC) amb el Josep Lluís Martín. Les dues formacions van decidir pactar per a fer fora
i deixar sense responsabilitat de govern a l’equip de Convergència i Unió (CIU), liderat per Ramon Molins, que
havia estat la llista més votada en les darreres eleccions municipals del mateix any aconseguint 4 representants.
L’acord subscrit entre el PSC i el PP va proposar l’alternança al davant de l’alcaldia a raó de dos anys cada grup.
Aquest fet va provocar una important crispació i divisió entre la gent del municipi.
La reacció del grup de CIU, després d’assumir el cop de la moció, va ser la d’intentar reivindicar-se des de
l’oposició amb actuacions i propostes en benefici del poble. D’entre aquestes, dins el partit, es va plantejar la
idea d’intentar fer una rèplica del monument a Rafael Casanova a proposta de Julio Ruestes. La comissió local
de Convergència i Unió va decidir tirar-ho endavant sense comentar res al nou equip de govern fins que
l’escultura estès feta i va plantejar que el cost de la mateixa es faria per subscripció popular.
En Julio es va posar en contacte amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, lloc on es troba la tomba original,
per a obtenir les mesures i una foto de l’escultura de la llosa per a poder fer la rèplica exacta. Un cop es va rebre
tota la informació, es va demanar al picapedrer Ramon Ferrero, autor també del monument “Mai Més” de
l’Ermita, que fes una estimació del cost del monument que ascendia al voltant dels 2.000 €.
Va ser aleshores quan el grup polític de CIU va passar una circular informativa a totes les cases del municipi per
a donar a conèixer la iniciativa i demanar la seva col·laboració. Es va obrir un número de compte a “La Caixa de
Pensions” on el veïnat que ho volgués pogués fer la seva aportació econòmica voluntària per a fer front a les
despeses del monument. Als dos mesos, el compte ja havia recollit gairebé tot l’import necessari.
Un cop feta la llosa, a principis de l’any 2001, es va comunicar a l’equip de govern format pel PP i PSC que la
voluntat del grup era col·locar l’esmentat monument a Rafael Casanova en algun espai de la Plaça dels Països
Catalans, inaugurada l’any 1996, amb Ramon Molins com a alcalde i que es volia fer el proper 11 de setembre
en motiu de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. L’equip de govern, amb l’Elvira al capdavant, no
es va negar a la seva col·locació però tampoc va col·laborar en assentar la llosa al lloc on avui dia aquesta ocupa.
D’aquesta manera, els membres de l’equip de Convergència i Unió van proposar una primera ofrena floral per
l’11 de setembre del 2001, amb entitats i associacions del poble, dins dels actes que l’Ajuntament ja tenien
previstos pel dia de la Diada. La participació popular fou molt bona i, en aquesta ocasió, el Consistori també va
fer l’ofrena de mans del pubillatge local d’aleshores.
En els anys posteriors i fins a dia d’avui, 18 anys després de la inauguració del monument, malgrat haver-hi
equips de govern de diferents tendències polítiques, cada any s’ha fet l’ofrena floral incorporant-se aquesta
com un dels actes més rellevants dins la celebració de la Diada Nacional de Catalunya.
Informació: Francesc Mata, Ramon Ruestes, Julio Ruestes, Ramón Curcó
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El panel de pedra que acompanya la rèplica
de la tomba és un recordatori al moment de
la seva inauguració que mostra la següent
inscripció (avui gairebé esborrada):
MONUMENT A RAFAEL CASANOVA
DEL POBLE DE TORRES
11 – 9 - 2001
Fotocòpia amb les mides originals de la tomba, a
escala, de Rafael Casanova que l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat va fer arribar per a poder fer
una rèplica exacta de la mateixa al nostre poble.

Imatges que mostren l’estat actual força desgastat de la llosa i el panel de pedra que
l’acompanya fruit del pas del temps, de l’erosió de l’aigua del reg de la zona enjardinada i de les
condicions meteorològiques que suporta aquesta escultura feta amb pedra arenosa que precisa
una actuació de conservació el més aviat possible per a intentar recuperar l’estat inicial.

Imatges corresponents al dia de la inauguració del monument a Rafael Casanova l’11 de
setembre de l’any 2001, dins als actes previstos per a l’Ajuntament en motiu de la Diada.
L’acte que va aixecar una gran espectació, tal i com es pot observar en els retrats, es va
iniciar amb un relat de la Guerra de Successió a càrrec d’en Ramón Curcó i un parlament
d’en Ramón Ruestes exposant el perquè de la rèplica de la llosa al nostre poble.
Les pubilles i pubilletes d’aleshores van tenir un paper molt protagonista i foren les
encarregades de retirar la gran senyera que cobria el monument per a mostrar-lo al
veïnat present. El cant de la senyera i dels segadors també fou un moment significatiu
d’aquesta jornada que es completà amb la primera ofrena floral de les entitats i
associacions municipals.
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Ajuntament
Torres de Segre

HORA: 20:00 hores
LLOC: Casino (Alcarràs)
ORGANITZA: Regidoria Educació Ajuntament
Activitat gratuïta oberta a tothom

XERRADA PLA EDUCATIU D’ENTORN
“Educar per a la felicitat: fem-ho entre
tots” amb Daniel Gabarró

DIJOUS 10 D’OCTUBRE

HORA: 18:00 hores.
LLOC: Església parroquial
ORGANITZA: Comissió de Cultura

CONCERT XV CICLE SEGRIÀ CORALS
“Homenatge al món coral”
Coral Alzina, d’Alcarràs
Coral Veus Unides, d’Almacelles
Coral la Lira, Torres de Segre

HORA: de 8:00 a 13:00 hores
LLOC: Espigons (Utxesa)
ORGANITZA: Club Esportiu Pesca TDS

CONCURS PESCA FINAL
TEMPORADA

DIUMENGE 6 D’OCTUBRE

HORA: 9:00 hores
LLOC: Camp de bitlles (Passeig del Segre)
ORGANITZA: Club Atlètic Bitlles TDS

TIRADA DE BITLLES

DISSABTE 5 D’OCTUBRE

C.A.TORRES (CADET) – MARISTES “B”
HORA: 17:45h. LLOC: Pavelló Municipal

C.A.TORRES (ALEVÍ) – PF. ALQASR “B”
HORA: 16:00h. LLOC: Pavelló Municipal

Dissabte 26 d’octubre

C.A.TORRES (JUVENIL) – LA SENTIU “A”
HORA: 19:15h. LLOC: Pavelló Municipal

C.A.TORRES (CADET) – C.E. LINYOLA “B”
HORA: 17:45h. LLOC: Pavelló Municipal

C.A.TORRES (ALEVÍ) – MARISTES “B”
HORA: 16:00h. LLOC: Pavelló Municipal

Dissabte 12 d’octubre

C.A. FUTBOL SALA TORRES

C.E.TORRES DE SEGRE – A.F. LES”A”
HORA: 16:00
LLOC: Municipal Torres

SÈNIOR
Diumenge 27 d’octubre

V.C.E.TORRES DE SEGRE – V. PARDINYES
HORA: 10:30h. LLOC: Municipal Torres

VETERANS
Diumenge 20 d’octubre

C.E. TORRES DE SEGRE

Actes Esportius

HORA: 13:00 hores (dinar)
18:00 h. (missa, sr. Bisbe de Lleida)
LLOC: Ermita Carrassumada
Església Parroquial
ORGANITZA: Grups parroquials, entitats locals

HOMENATGE A MOSSÈN
XAVIER BATISTE I MERCADÉ

DISSABTE 26 D’OCTUBRE

L’Agenda d’octubre de 2019

DL L 1725-2015
ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL SETEMBRE - Octubre 2019
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