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Concert “Segrià Corals 2019”

Tirada de bitlles

Homenatge a mossèn Xavier Batiste

PRESENTACIÓ
CULTURA
Concert Segrià Corals 2019; Dinar cloenda sardanes i inici nou curs;
El pubillatge 2019/20; XXIV Mai Més; El pubillatge segueix fent camí

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA
Sortida ornitològica de tardor; Reunió amb l’empresa Cel Rogent;
Curs d’iniciació a l’ornitologia; Visita escolar 1r ESO IES Alcarràs;
Deliberació del XV Concurs Fotografia Natura; Inscripció Ruta Canal Seròs.

ESPORTS
Suport Ajuntament en la 2ª tirada solidària a Alcoletge; Tirada de bitlles;
Concurs Pesca Fi de temporada; El Club Karate-Do inicia els entrenaments;
Sortida del Club BTT Pit Amunt a Cambrils; Inici activitats esportives;
Jordi Ribes campió del PRS 2019 a Torres; Nova batuda al porc senglar;
Els equips del Club Atlètic Futbol Sala es posen en marxa.

ACTUALITAT
Reunió estat de comptes i futures inversions Ajuntament; Sortida Port
Aventura Associació Dones; Xerrada PEE; Pas Branca AE Turribus;
Sortida St. Carles de la Llar Jubilats; Canvi horari; Xerrada energia solar;
Nit temàtica de la tardor; A punt per la jornada agrària.

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA
ACTUACIONS
LA FOTOGRAFIA DEL MES
L’ESPORTIU DE TORRES
L’ENTREVISTA
Josep Marsellés i Gort

SABIES QUE
El monument a Mai Més

L’AGENDA DEL MES DE NOVEMBRE
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» 122
Dilluns a dissabtes feiners
Lleida - Torres
Torres - Lleida

Dilluns a divendres feiners
Lleida - Torres
Lleida - Torres

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

7:15 19:00
21:00

7:55
12:30

9:30
15:15

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

Deixem enrere un mes d’octubre que ha esdevingut
canviant, meteorològicament, amb situacions variades i
fenòmens inesperats. S’iniciava un nou període amb la
mateixa dinàmica de sequera de mesos anteriors que
amenaçava, seriosament, les reserves d’aigua properes
en els principals embassaments catalans, tot i algun
tímid ruixat durant els primers 15 dies. No obstant, la
forta llevantada que afectà Catalunya el passat 22
d’octubre va capgirar l’estat d’alerta per sequera a
l’alarma per serioses i històriques inundacions a les que
fem referència en una de les notícies del mes. Un
temporal que també va fer acte de presència al nostre
poble encara que sense ocasionar grans desperfectes.
L’arribada de les primeres boires matinals, amb la
corresponent baixada de temperatura, han dibuixat
l’arribada de la tardor tot i el contrast amb les
temperatures gairebé primaverals de migdia fregant, en
moltes ocasions, els 30 graus.
Aquest passat octubre també ha estat un clar exemple
de gran dinamisme popular amb la celebració de molts
actes culturals sense desmerèixer els de caire més
ambiental, esportiu o social. Una nova edició del Segrià
Corals, la celebració del XXIV Mai Més, un merescut i
emotiu homenatge a mossèn Xavier Batiste o la
configuració del nou pubillatge torressenc 2019/20 han
ressaltat per sobre d’activitats força variades i
interessants com els tallers d’ornitologia, els diferents
esdeveniments esportius, les sortides organitzades des
de diferents entitats, associacions o agrupaments així
com la celebració de la castanyada o les xerrades
informatives d’educació i d’energia renovable.
Aquest mes, el protagonista de la present revista és en
Josep Marsellés i Gort, per la seva saviesa i cultura
popular així com per la incansable tasca desenvolupada
al llarg de la seva vida en pro del municipi. Una estima i
dedicació que també ha estat motiu de reconeixement
en l’edició d’aquest any del Mai Més, en el sí d’un
monument d’homenatge realitzat fa 24 anys, en el que
en Josep hi tingué molt a veure.
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

CONCERT DEL CICLE “SEGRIÀ CORALS 2019” A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL

CULTURA

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’OCTUBRE - Novembre 2019

- diumenge 6 d’octubre -

La segona part del cicle “Segrià Corals 2019”, homenatge al Món
Coral, va arribar el passat diumenge 6 d’octubre a la nostra vila a
través de l’habitual concert de cant coral de la mà de tres entitats
que formen part d’aquest cicle: la Coral l’Alzina, d’Alcarràs, la
Coral Veus Unides, d’Almacelles i, com no, la Coral La Lira, de
Torres de Segre. L’acte s’inicià amb els parlaments de benvinguda
de la regidora de Cultura de l’Ajuntament, l’alcalde de la vila i del
President del Consell Comarcal del Segrià, en David Masot que
donaren pas a l’inici de les actuacions de les tres agrupacions cantaires participants.
La Coral l’Alzina, d’Alcarràs, dirigida per Iolanda Dolcet i
Coral l’Alzina, d’Alcarràs
acompanyada al piano per l’Estanislau Dalmau, va ser
l’encarregada d’obrir el primer dels tres concerts. A
continuació, va arribar el torn dels i les cantaires de la
Coral Veus Unides, d’Almacelles, sota la direcció de Maria
Palau per a deixar pas, en darrer lloc, a la Coral La Lira, la
nostra coral amfitriona, que sota la batuta del seu
director, en Ramón Curcó, va tancar la màgia dels
concerts individuals amb una nova mostra de seducció a
Coral Veus Unides, d’Almacelles
través de les veus dels seus cantaires.
Tot seguit, l’Ajuntament de Torres de Segre de les mans
del seu batlle i del president del Consell Comarcal, van fer
entrega d’uns obsequis als presidents i directors de les
tres agrupacions.
Per cloure la vetllada, els cantaires de les corals van oferir
al públic assistent l’encant del cant comú fusionant totes
les seves veus en una conjunta per a interpretar
“Pirineus”, en primer terme, una cançó que forma part de
Coral La Lira, Torres de Segre
la sarsuela “Cançó d’amor i de guerra” estrenada a
Barcelona l’any 1926 durant la dictadura de Primo de
Rivera i “Sóc de l’oest”, composada per David Esterri, i
que amb els anys s’ha convertit en l’himne no oficial de les
terres de Lleida despertant un fort sentiment
d’arrelament a les nostres terres.
Enguany el cicle arriba a la XV edició i continua ferm en
fomentar el cant coral, oferir suport a les entitats de la
comarca, contribuir en la difusió del patrimoni musical segrianenc i consolidar-se com a circuit estable de
cant coral. El nombre d'associacions participants aquest any ha augmentat i ja en són vint les que formen
part del projecte que es troba en la segona part del mateix amb 7 nous concerts entre setembre i octubre.
En aquesta 15a edició es torna a retre homenatge, al Món Coral. Un moviment que aglutina entitats
corals, cors infantils, cors joves, directors... i que ha tingut, al llarg del anys, uns pes fonamental en la
promoció de la cultura i la llengua catalana.
Revista
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ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’OCTUBRE - Novembre 2019

- dissabte 12 d’octubre -

DINAR DE CLOENDA DE SARDANES I INICI DEL NOU CURS

Dissabte
12
d’octubre,
l’Escola Sardanista de Torres
de Segre va organitzar un
dinar de cloenda de la
temporada
sardanística
2018/19 amb els i les
membres que la composen.
Finalitzada la Volta Comarcal
2019 i un breu parèntesi de descans, ha arribat l’hora d’iniciar un nou curs amb
la sardana com l’element protagonista de germanor, de cultura, de tradició i
d’activitat física saludable.
L’Escola Sardanista ja han iniciat els assaigs, tots els diumenges al matí de
les 11:00 a les 13:00 hores al poliesportiu, per a preparar aquesta nova
temporada i vol aprofitar aquesta notícia per a fer una crida a tothom que
estigui interessat i/o interessada en aprendre a ballar i conèixer, més a fons,
l’essència de la dansa típica catalana per excel·lència.

EL PUBILLATGE DE TORRES DE SEGRE 2019/20

- dimarts 22 d’octubre -

Presentades a Pubilla i dames 2019/2020
▪ Winona Olivera Ramirez
▪ Anna Roca Dolcet
▪ Núria Roca Dolcet
Presentat a Hereu 2019/2020
▪ Marc Torrelles Miró

PUBILLATGE 2019/20

El passat dia 22 d’octubre, la regidoria de Cultura es va
reunir amb els i les representants del pubillatge actual
així com amb els candidats i candidates que els han de
substituir, per tal d’organitzar les properes festes que
s’han de celebrar a Torres de Segre.
Un cop convidats i convidades a presentar-se tots els/les
nascuts/des l’any 2002, empadronats al poble, per a ser
pubilla o dames i hereu o fadrins així com els/les
nascuts/des l’any 2011 a ocupar el lloc de pubilleta o
dametes, hereu infantil o fadrins, els presentats i presentades són:
Presentades a Pubilleta i Dametes 2019/2020
▪ Lourdes Castany Fernández
▪ Carla Montoy Aguilà
▪ Iona Prim Companys
Presentat a Hereuet i Fadrinet 2019/2010
▪ Eduard Kevin Copacel Filella
▪ Éric Sotillos Comabella

En aquest sentit, cal puntualitzar que, talment com va passar en el seu pubillatge infantil, tant l’Anna Roca
com la Núria Roca, han manifestat la seva voluntat de ser, conjuntament, Dames d’honor. Això comporta
que la Winona Olivera serà la nostra propera Pubilla. En nois, en Marc Torrelles es va presentar com a únic
candidat, esdevenint l’Hereu. En aquest cas, a la vista del resultat, des de l’Ajuntament no es va creure
necessari fer l’habitual votació popular pel pubillatge adult. Tot i no passar per votació, la seva voluntat de
presentar-se ja confirma la seva predisposició a portar amb tot l’orgull el nom de Torres de Segre en els
diferents actes locals i d’arreu de Catalunya que es celebraran a partir d’ara.
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La votació per a determinar com queda l’ordre del pubillatge infantil es va fer el diumenge 3 de novembre
de les 10 a les 13 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament. A continuació es va fer el recompte de vots al
mateix lloc obert a tothom i, a posteriori, es va donar a conèixer el resultat final a través d’ebando i les xarxes
socials de l’Ajuntament, quedant definit el nou pubillatge torressenc de la següent manera:

PUBILLATGE DE TORRES DE SEGRE 2019/20
PUBILLES

PUBILLETA

1ª DAMETA

2ª DAMETA

IONA
PRIM COMPANYS

LOURDES
CASTANY FERNÁNDEZ

CARLA
MONTOY AGUILÀ

WINONA OLIVERA RAMÍREZ
(PUBILLA)

NÚRIA ROCA DOLCET

HEREU

1r HEREUET

1r FADRINET

MARC
TORRELLES MIRÓ

ERIC
SOTILLOS COMABELLA

EDUARD KEVIN
COPACEL FILELLA

(HEREU)

(HEREU)

(DAMA D’HONOR)

ANNA ROCA DOLCET
(DAMA D’HONOR)

És de justícia aprofitar aquest espai
de la noticia i de la revista per a fer
un agraïment i menció especial a
tots els i les membres del
pubillatge sortint per la seva
dedicació i la bona representació
duta a terme durant el seu passat
mandat. A la pubilla, Aina
Companys Molins; a les dames
d’Honor: Anna Aguilà Florensa i
Eva Goixart Serra; a la pubilleta, Fotografia conjunta entre el pubillatge sortint 2018/19 i els candidats i les candidates
Tirsa Garcia Filella; a la 1ª dameta, del pubillatge entrant 2019/20.
Noemí Rojo Ramos; al que ha estat l’hereu local i comarcal del Segrià, Marcel Barberà i a l’hereuet, Àlex
Miró Solé. A totes elles i ells, moltes gràcies per tot!.
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XXIV “MAI MÉS”

- diumenge 27 d’octubre -

Tal i com és habitual per aquestes dates, l’últim
diumenge d’octubre, és el dia fixat de celebració
per a la festa commemorativa del “Mai Més” a
l’Ermita. Una trobada organitzada per l’Associació
d’amics de la Mare de Déu de Carrassumada, des
de fa 24 anys, en record a les víctimes durant la
Guerra Civil a la comarca del Segrià.
La jornada es va iniciar amb la tradicional
eucaristia oficiada per mossèn Héctor en la que es
van fer una sèrie de lectures i referències al
recentment desaparegut mossèn Xavier Batiste.
A continuació, el President de l’Associació, en Raül
Esteve, va adreçar unes paraules a la figura d’en
Xavier tot donant a conèixer la placa
commemorativa
que
l’agrupació
de
Carrassumada havia realitzat i que instal·larà en
un dels laterals de la porta interior de l’Ermita, tot
just on el nostre estimat mossèn es canviava
sempre abans de fer la missa.
Tot seguit, tal i com es ve fent en els darrers anys,
es va donar pas a dos merescuts homenatges, en
aquest cas a dos socis i grans col·laboradors de
l’activitat i conservació de l’Ermita.
En primer terme, a títol pòstum, a la senyora
Paquita Piñol i Escolà que va poder recollir la seva
filla, l’Emilia Alfós i Piñol.
En segon lloc, el reconeixement fou al
protagonista entrevistat d’aquesta edició de la
revista, en Josep Marsellés i Gort que va agrair el
detall adreçant unes magnífiques paraules, en to
reflexiu, escrites per ell mateix.
Per cloure la celebració, l’habitual homenatge i
benedicció al monument de “Mai Més” amb la
lectura d’un manifest a càrrec de les
representants del pubillatge local va posar el punt
i final a aquesta encertada celebració que, en els
anys, ha anat perdent protagonisme però que cal
que no es deixi mai de fer.
L’apartat Sabies que de la present revista
municipal recull, aquest mes, la història d’aquest
monument, el perquè de la seva creació i
posterior instal·lació al turó de Carrassumada,
entre altres curiositats i referències (pàgina 32).

Els dos homenatjats aquest any. A l’esquerra en Josep Marsellés i
l’Emilia Alfós, filla de la difunta Paquita Piñol (imatge de la dreta).
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- durant tot el mes -

EL PUBILLATGE TORRESSENC SEGUEIX FENT CAMÍ

Tal i com és habitual al llarg dels darrers
mesos, han estat moltes les celebracions
d’arreu del territori català on els membres
del nostre pubillatge local hi han estat
presents. L’acte de comiat i proclamació a la
Pobla de Lillet, municipi de la comarca del
Berguedà, o la població veïna de Rosselló van
resultar dos dels diferents indrets on el
nostre poble hi va tenir representació, en
aquest cas, en la figura del nostre hereu local
i comarcal, en Marcel Barberà.

El pubillatge comarcal del Segrià (amb en Marcel Barberà) junt amb el President,
David Masot, i membres del Consell Comarcal del Segrià.

Però, sens dubte, l’acte de més ressò celebrat
aquest mes va resultar la festa de l’elecció de la
Pubilla i l’Hereu de Catalunya 2019 a Solsona el
26 i 27 d’octubre. Torres de Segre va ser
representat per l’Aina Companys i en Marcel
Barberà, pubilla i hereu respectivament,
acompanyats, a més, de l’hereuet Àlex Miró, així
com per les seves famílies, la regidora de Cultura,
Pepita Ruestes i l’alcalde, en Joan Carles Miró
Puigvecino.
Finalment, l’Ona Almirall de Sitges, va ser
escollida Pubilla i Borja Galbany d’Arenys de Mar
el nou Hereu de Catalunya 2019. Els dos van aconseguir aquest títol nacional després de superar els exàmens
que van realitzar davant els més de 60 candidats i candidates. La prova va consistir en un test d’actualitat de
cultura general i cultura catalana, un test escrit i una entrevista oral.
Durant aquest acte també es van escollir les dames i els fadrins de Catalunya 2019. Els representants de les
diferents províncies són: Arnau Vilaplana i Júlia Barceló per les comarques gironines, Aitor Domènech i
Roser Soler per les comarques tarragonines; Roc Grandia i Estel Calvo per les comarques barcelonines, i
Laura Daurell i Felipe Martínez per les comarques de Lleida.
Torres de Segre va viure en primera persona
aquesta tradició lligada a unes fortes arrels
culturals i històriques del nostre país.
Tot i no haver aconseguit cap títol, els nostres
representants, l’Aina i en Marcel, s’ho van passar
molt bé, contents, emocionats i molt ben
relacionats amb els altres representants catalans
d’arreu del territori.
El certamen també donà la possibilitat de descobrir
diferents indrets de la bonica vila de Solsona, una
cuitat que enguany ha rebut el segell de Ciutat amb
caràcter, una distinció turística que mostra el bon
potencial historicocultural de qui l’ostenta.

El Marcel Barberà (hereu local i comarcal) i l’Aina Companys (pubilla),
foren dos dignes representants de Torres de Segre en aquest certamen.
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SORTIDA ORNITOLÒGICA DE TARDOR

MEDI AMBIENT

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’OCTUBRE - Novembre 2019

- dissabte 5 i diumenge 6 d’octubre -

El cap de setmana del 5 i 6 d’octubre, va
tenir lloc la sortida ornitològica de tardor
organitzada per l’ICO (Institut Català
d’ornitologia) en la que es va fer un
recorregut, no només per la Reserva
Natural de Fauna Salvatge i Zona Humida
d’Utxesa, sinó també per l’Espai Natural de
Secans del Segrià i Utxesa. El punt de
trobada va ser La Fusteria.
- dimarts 8 d’octubre -

REUNIÓ AMB L’EMPRESA CEL ROGENT

El passat dimarts 8 d’octubre TDSNaTur es va reunir amb Neus Ibáñez,
representant de Cel Rogent, l'empresa que està elaborant el programa educatiu
dels ENP dels secans de la plana de Lleida per encàrrec del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Com que l'elaboració del
programa requereix una fase prèvia de diagnosi de les necessitats educatives
del territori que incorpori la visió dels diferents actors, l'Ajuntament de Torres
de Segre és un dels principals agents a tenir en compte en la valoració de l'espai
Utxesa - secans de Segrià, i per aquest motiu, es va concertar una trobada amb
l'alcalde del municipi, la regidora i la tècnica de Medi Ambient. En la reunió es van detectar problemàtiques
ambientals, impactes sobre el medi i es van proposar temàtiques sobre les que incidir amb el programa
d'activitats educatives dels nous espais citats.

CURS D’INICIACIÓ A L’ORNITOLOGIA

- dissabte 19 d’octubre -

El dissabte 19 d'octubre, dins de la programació establerta
de Leader Ponent (Espais Naturals de Ponent),
l'Ajuntament de Torres de Segre va contractar l’ornitòleg
Juan Bernal per a poder dur a terme la primera sessió del
curs d'iniciació a l’ornitologia, completament gratuït al
públic, a La Fusteria, Punt d'informació i Centre
d'interpretació d'Utxesa.
El curs va resultar tot un èxit amb més de 20 participants
que van poder
aprendre les claus
més bàsiques per a poder identificar les diferents espècies existents
així com les tècniques per a poder-les observar a través de les
sessions teòric – pràctiques que es van realitzar. Aquest curs tindrà
continuïtat en una segona sessió, gratuïta i oberta a tothom,
prevista pel dissabte 16 de novembre a la que ja és pot inscriure a
través de l’enllaç: https://forms.gle/yRTBZSdyEu1kpt2g6
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- dijous 24 d’octubre -

VISITA DELS ALUMNES DE 1R D’ESO DE L’IES ALCARRÀS

Un any més, tal i com ve essent habitual, un centenar
d’alumnes de 1r d’ESO de l’Institut d’Alcarràs van venir a
Torres de Segre en una de les seves sortides programades al
llarg del curs. El nostre municipi és escollit pel professorat de
secundària pel seu valor mediambiental planificant una
interesant sortida de camp on l’alumnat va realitzar, en
primer terme, un recorregut pel costat del riu tot identificant
elements propis de la natura i del paisatge així com diferents
estudis de l’aigua del riu amb material del seu propi centre.
En segon lloc, van fer una visita guiada al centre d'interpretació etnològica "Museu de l'evolució".
Des de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament s’està treballant per a poder oferir una interessant
oferta educativa adreçada a escoles, instituts i/o grups particulars que vulguin gaudir i aprendre del
nostre ric patrimoni amb espais tant interessants com l’esmentat Museu de l'Evolució, La reserva Natural
d'Utxesa o l'Aiguabarreig Segre-Cinca a l'altura de Torres de Segre.
Els i les interessats/des podeu contactar i rebre més informació mitjançant el correu: utxesa@utxesa.org
per a conèixer, de primera mà, l’oferta d'activitats d'educació i sensibilització ambiental.

DELIBERACIÓ CONCURS FOTOGRAFIA DE NATURA “ANTONI RIBES ESCOLÀ” - dijous 24 d’octubre L’espai de La Fusteria a Utxesa fou, el passat
dijous 24 d’octubre, el punt de reunió escollit
pels membres del jurat de la 15ª edició del
Concurs de Fotografia de Natura “Antoni
Ribes Escolà” per tal de dur a terme la
complicada deliberació de les fotografies
guanyadores del mateix certamen local en
cadascuna de les categories de participació.
Acompanyats de la Bianca Pop, regidora de
Medi Ambient de l’Ajuntament i de l’alcalde
de la vila, en Joan Carles Miró, els tres
components del tribunal, l’Albert Masó, l’Hugo Rodríguez i en Policarpo Hernández, van ser els encarregats
de decidir les imatges escollides atenent als seus bons criteris fotogràfics, que es donaran a conèixer en breu
i que es mostraran, junt amb la resta, en l’exposició i l’entrega de premis durant el present mes de novembre.

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA A LA RUTA DEL CANAL DE SERÒS
Ecoactivitats Lleida i TDSNaTur han organitzat pel proper dissabte 9
de novembre una sortida guiada sota el nom “ruta del canal de
Seròs”. La sortida, d’una duració aproximada de 4 hores (9 a 13h),
consistirà en realitzar un recorregut al llarg del canal de Seròs per a
descobrir aquesta infraestructura: la seva importància històrica, els
elements més destacats i l'impacte en el riu i en l'entorn.
L'activitat és gratuïta i es realitza en autocar, aturant-nos en els
principals elements. Per a més informació i inscripcions:
https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx…
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SUPORT DE L’AJUNTAMENT EN LA 2ª TIRADA SOLIDÀRIA A ALCOLETGE

ESPORTS

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’OCTUBRE - Novembre 2019

- dissabte 5 d’octubre -

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Torres de
Segre ha donat el seu recolzament en la tirada
solidària “Compak Sporting” que es va celebrar a
Alcoletge, organitzada pel Club Esportiu de Caça pel
càncer de les terres de Lleida. Junt amb d’altres
consistoris i entitats d’arreu, es va voler donar suport
de col·laboració en la segona edició d’aquesta
iniciativa celebrada al camp de Tir de La Nora
d’Alcoletge el passat dissabte 5 d’octubre que pretén
recaptar fons en favor de l’AFANOC (Associació de
La Pepita Ruestes, com a representant de l’Ajuntament, junt amb
en Josep Mª Serra, President del Club Esportiu de caça, i en Joan
Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya).
Ramon Mangues, membre de l’organització de la tirada solidària.
L’encertada proposta esportiva va resultar, de nou,
tot un èxit de participació i de recaptació econòmica, realitzant una tirada al plat que va finalitzar amb
l’habitual entrega de premis als guanyadors a càrrec de les autoritats i el sorteig de diferents obsequis.
- dissabte 5 d’octubre -

TROBADA DE BITLLES A TORRES DE SEGRE AMB 12 EQUIPS

El primer dissabte d’octubre va resultar la data escollida per a dur a
terme l’habitual trobada de bitlles que el Club Atlètic Bitlles Torres de
Segre organitza, cada any, amb la col·laboració de l’Ajuntament abans
de l’inici oficial del campionat de lleure que disputa fins al mes de maig.
La trobada de bitllaires va reunir un total de 13 equips, de dotze pobles
veïns diferents, convidats pel conjunt torressenc. En aquest cas, hi van
participar els clubs d’Aitona, Fraga, Llitera, Alcarràs, Montoliu,
Corbins, Albatàrrec, Balàfia, Rosselló Sant Antolí, Rosselló Club de Bitlles, Zaidín i Torres de Segre.
La jornada es va iniciar amb un esmorzar de germanor on el centenar de bitllaires van poder carregar forces
abans de començar la tirada pròpia a l’esplanada del costat de les piscines, habilitada i marcada per a l’ocasió.
Primer es van fer les vuit tirades individuals i, finalment, els cinc jugadors amb la millor puntuació obtinguda
de cada poble van fer una tanda d’equips a cinc llançaments cadascú amb els següents resultats:
INDIVIDUALS
1r Classificat 76 punts
Lluís Puntos (ZAIDÍN)

1r Classificat

PER EQUIPS
369 punts Equip Montoliu

2n Classificat 76 punts
3r Classificat 76 punts
4rt Classificat 76 punts

2n Classificat
3r Classificat
4rt Classificat

351 punts
347 punts
338 punts

Gracia Rodríguez (FRAGA)
Mingo Ballesté (MONTOLIU)
Manoli Serrano (MONTOLIU)

Equip Fraga
Equip Rosselló S.A.
Equip Alcarràs

Un cop més, la participació activa del nostre jugador més veterà va copsar l’admiració
del públic present ja que en Mariano Aranda i Alegre, jugador local de 93 anys, és
també el més veterà del present campionat de bitlles de lleure.
La jornada va acabar amb l’entrega de premis a càrrec de les autoritats locals i de
membres de l’actual Junta que aprofiten aquest espai per agrair a tots els col·laboradors
les seves aportacions sense les que no seria possible aquesta trobada esportiva
tradicional i d’autèntica comunió entre afeccionats a aquest esport tradicional.
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Els equips participants
L’equip del Club Atlètic Bitlles Torres de Segre, aquesta
temporada format per 15 jugadors, va participar en aquesta
tirada formant dos conjunts diferents, el Torres A i el Torres B.
Fila superior (d’esquerra a dreta): Lola Companys, Mariano
Aranda, Josep Mª Escolà, Josep Companys, Marcelino Molins,
Josep Mesalles, Carme Martí, Araceli Vilaplana, Joan Molins i
Enric Filella.
Fila inferior (d’esquerra a dreta): Virgina Masgoret, Francesc
Carreres, Ricardo Ramos i Dolors Mateu.
Completen l’equip el Rosendo Borràs i el Lluís Llorens, absents
en aquesta tirada.
Club Atlètic Bitlles de Torres de Segre

Club Bitlles de Montoliu de Lleida

Club Bitlles de Balàfia

Club Bitlles Sant Salvador d’Albatàrrec

Club Bitlles Zaidín

Club Bitlles d’Aitona

Club Bitlles de Llitera

Club Bitlles de Corbins

Club Bitlles Fraga

Rosselló Club Bitlles

Club Bitlles d’Alcarràs

Rosselló Sant Antolí

Si s’aconsegueix deixar 1 bitlla dreta de les 6 que es
planten, amb no més de 3 llançaments amb el
bitllot, s’obté la màxima puntuació, és a dir, un 10.
Revista
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CONCURS DE PESCA FI DE TEMPORADA A UTXESA

- diumenge 6 d’octubre -

El diumenge 6 d’octubre va
celebrar-se el darrer concurs dels
denominats
socials
que
computen en conjunt al llarg de la
temporada.
Aquesta
prova
anomenada “Fi de Temporada”
va reunir un grup de pescadors
que, aquest cop, no van gaudir
d’una bona jornada de pesca
degut a les poques captures
obtingudes fruit de la inactivitat
dels peixos durant tot el matí. Tan
De la mà del President del C.E. Pesca Torres de Segre, en Francesc Torreguitart, es va fer entrega dels
sols, dos dels participants van premis als tres primers classificats: l’Eduard Escolà, el Javier Martín que, a més, fou el que obtingué la
distinció a la carpa més gran dels socials amb un exemplar de 6,860 kg i, en tercer lloc, el Xavier Mesalles.
poder puntuar pescant en total,
tant sols, 4 peces. El Salvador Pintó va endur-se la victòria aconseguint un pes de 3,500 quilograms amb dues
carpes i una tenca seguit, en segon lloc, de l’Eduard Escolà Casanovas amb una tenca de 250 grams.
Celebrats tots els concursos socials i les maratons, les classificacions definitives finals són les següents:
Classificació final MARATONS PESCA
Pescador

1r – Rafa Ocaña
2n – Antonio Alférez
3r – José Manuel Aguilà

Classificació final CONCURSOS SOCIALS

Pes acumulat

Pescador

Pes acumulat

32,040 kg
31,720 Kg
18,140 Kg

1r – Eduard Escolà Casanovas
2n – Javier Martín
3r – Xavier Mesalles

11,240 kg
6,860 Kg
4,880 Kg

La propera prova de les organitzades pel Club Esportiu de Pesca Torres de Segre i que va posar fi a la
present temporada fou el Concurs d’Hivern que es va dur a terme el diumenge 3 de novembre.

EL CLUB KARATE-DO TORRES DE SEGRE INICIA ELS SEUS ENTRENAMENTS
Un altre esport que ha iniciat els entrenaments, a principis del passat mes d’octubre, ha estat el Karate que
s’organitza des del Club Karate-Do Torres de Segre.
Un any més i ja en són vuit consecutius, l’alumnat inscrit de diferents franges d’edat podran gaudir d’una
activitat que potencia, per damunt de tot, la disciplina i la concentració dels nens i nenes i que resulta una
eina molt útil per a desenvolupar-se des d’un punt de vista físic i mental.
L’activitat resta oberta a noves inscripcions encara que s’hagin iniciat els entrenaments, tots els dimarts i els
dijous als baixos de la Plaça Catalunya.
Durant la present temporada, a més, els i les esportistes participaran en alguns dels diversos campionats que
es celebraran dins la
comarca de Lleida.
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SORTIDA DEL CLUB BTT PIT AMUNT A CAMBRILS

- dissabte 12 d’octubre -

Un any més, membres
del Club de BTT Pit
Amunt, van realitzar
Torres de Segre
l’exigent i esperada
sortida des de Torres de
Segre fins a Cambrils.
La comitiva ciclista va
estar formada per 11
valents ciclistes, dels
quals 9 van completar tot
Cambrils
el recorregut de 104 Foto de sortida del grup d’onze ciclistes, de matinada, des de la
Plaça dels Països Catalans.
quilòmetres fins a arribar
a destí amb un desnivell aproximat d’uns 1.600
metres. Dos del grup van haver d’abandonar abans
d’hora, un a Ulldemolins i l’altre al port de l’Alforja
per qüestions mecàniques.
L’inici de l’aventura va començar ben d’hora, pels
volts de les 5:30 hores de la matinada, moment que
es va sortir de Torres de Segre per a emprendre la
ruta que els havia de portar fins al municipi de la
comarca del Baix Camp. Durant el trajecte, el grup
ciclista va anar fent diferents parades per a
recuperar forces, hidratar-se i poder mantenir el
grup junt tota l’estona. Granyena de les Garrigues,
Juncosa, Ulldemolins o Cornudella de Siurana foren
algunes de les parades que es van fer durant el
recorregut per a poder arribar, a la fi i sobre les
14:00 hores del migdia, a les platges de Cambrils,
convertint-se en un dels moments més gratificants
de la sortida amb l’habitual foto de grup que
recompensava tot l’esforç fet i que deixava una nova
Foto d’arribada a Cambrils, amb el mar de fons, i la satisfacció de
imatge pel record.
completar un recorregut de 104 km.
Després de recuperar forces amb un bon dinar, la
tornada amb els respectius vehicles particulars va posar punt i final a una autèntica aventura ciclista que
pretén tenir continuïtat en el temps amb la il·lusió d’augmentar els i les participants en les properes edicions.
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- setmana de l’1 al 4 d’octubre -

TRET DE SORTIDA A LES DIFERENTS ACTIVITATS ESPORTIVES

Al llarg de la primera setmana d’octubre es van Futbol Sala base
iniciar totes les activitats esportives que es
completaren després d’un període d’inscripcions.
Les primeres sessions realitzades foren les de
gimnàstica de manteniment i les de futbol sala
debutants – prebenjamí, per la tarda, així com les
d’spinning, al vespre, del passat dimarts 1 d’octubre.
El dia següent, dimecres 2 d’octubre, s’iniciaren les
Debutants (P3,P4 i P5)
Pre-benjamí (1r i 2n)
classes de zumba, de ioga, novetat d’aquest any,
Dimarts i dijous 16:35 – 17:30 h
Dimarts i dijous 17:30 – 18:30
d’hipopressius i pilates així com les d’entrenament
h
funcional “crossfit”, totes elles amb una bona participació.
Des d’ara fins al mes de maig, durant dos dies a la setmana, es seguiran fent totes aquestes propostes
esportives entre els espais del pavelló poliesportiu i de la sala del tatami, ubicada als baixos de la Plaça
Catalunya.
Si algú està interessat/da en poder-hi participar, es pot inscriure directament al lloc i l’hora de l’activitat
en concret. Encara resten algunes places lliures en la majoria de les propostes.
Spinning

Hipopressius i pilates

Dimarts i dijous 19:30 – 20:30 h / 20:30 – 21:30 h

Entrenament funcional “crossfit”

Diluns i dimecres 20:00 – 21:00 h

Ioga

Dilluns i dimecres 15:15 – 16:20 h

Zumba

Dilluns i dimecres 20:00 – 21:00 h

Dilluns i dimecres 21:00 – 22:00 h

Gimnàstica de manteniment

Dimarts i dijous 15:20 – 16:20h
Revista
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EN JORDI RIBES GUANYA LA FINAL PRS 2019 AL CAMP DE TIR DE TORRES - diumenge 27 d’octubre Seguint amb la dinàmica de bons resultats obtinguts
en les diferents proves en les que participen
diferents tiradors socis del Club de Tir Torres de
Segre, l'actual President del Club torressenc, en
Jordi Ribes, va aconseguir el primer lloc en la Final
PRS 2019 (Precision Rifle Series) celebrada al nostre
camp municipal amb la participació d’uns 48
tiradors d’arreu del territori espanyol. La prova en
qüestió va consistir en 7 exercicis on es tirava a 100
i 200 metres en diferents posicions de tir, fins i tot,
blanc en moviment. En la modalitat per equips, els participants del Club de Tir de Torres, van aconseguir
també una meritòria tercera plaça completant així una bona actuació en una excel·lent jornada esportiva.

CONTINUEN LES BATUDES AL PORC SENGLAR

- diumenge 27 d’octubre -

Tal i com es ve fent de manera
periòdica, el diumenge 27 d’octubre,
es va realitzar una nova batuda al
porc senglar dins el terme municipal.
En concret, es va caçar entre la part
final de les Vinyes de Baix, en una
zona denominada “Lo Barranc”, i la
part propera de la “Revolta”.
Tot i la boira matinal que va aparèixer
a primera hora del matí i que
dificultava la visibilitat, el sol es va
acabar imposant i va permetre als
caçadors, majoritàriament veïns de
Torres,
realitzar
l’esmentada
actuació de cacera aconseguint un
total de 5 exemplars de porc senglar,
d’entre els quals dos verres i tres
mascles, dos d’ells força grans i un
amb uns ullals considerables d’un pes
aproximat d’uns 110 quilograms.
Aquesta batuda n’és una més de les
que es fan, habitualment, cada
diumenge amb el propòsit de realitzar controls biològics que són actuacions per tal de reduir la població
d’aquests animals causants d’accidents i de nombrosos danys en les collites i conreus del nostre terme.
Un dels elements importants en aquestes sortides són els gossos que porta cada caçador, elements
imprescindibles, molt estimats i cuidats per als seus propietaris que esdevenen un dels protagonistes de
l’èxit de la batuda ja que indiquen el lloc on es troben els porcs i ajuden a foragitar-los dels seus amagatalls.
Al finalitzar cada batuda, els caçadors locals autoritzats i formats amb un curs específic, són els encarregats
de fer la gestió de la carn dels animals abatuts obrint els porcs i deixant-los llestos perquè una empresa,
provinent de Sòria, vingui a recollir-los pagant una quantitat per quilogram de pes a la Societat de Caça local.
De la carn, un cop analitzada, aquesta empresa n’elabora embotits, conserves i altres productes de consum.
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ELS EQUIPS BASE DE FUTBOL SALA ES POSEN EN MARXA

- durant tot el mes-

Si durant el setembre eren els equips de futbol camp els que iniciaven la competició oficial, a l’octubre han
estat els equips de futbol sala els que han realitzat els seus primers entrenaments i partits de lliga regular.
Tot i no haver-se pogut completar l’equip Sènior, la base del Club Atlètic Torres de Segre segueix ferma i
decidida a fer una bona temporada en les diferents competicions que hi participaran. Aquest any, els tres
equips de futbol sala base: juvenil, cadet i aleví seran els encarregats de competir i defensar el nom de Torres
de Segre per diferents pistes i pavellons poliesportius d’arreu de la comarca.
Malgrat l’inici fluix dels tres conjunts torressencs desitgem que sigui un bon any esportiu, en tots els sentits,
gaudint d’aquesta modalitat de futbol i fent gal·la dels seus principals valors de respecte, cooperació i amistat
a través de l’esport.

Aleví - C.At. Torres de Segre

ACTUALITAT

Juvenil - C.At. Torres de Segre

REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE L’ESTAT DE COMPTES I FUTURES INVERSIONS - divendres 4 d’octubre Amb el propòsit de fer unes institucions més transparents i
properes als nostres vilatans, l'equip de Govern de
l’Ajuntament, va decidir dur a terme una sessió informativa
amb l’objectiu de fer un balanç sobre l'estat econòmic de
l’actual Consistori, una proposta que feia anys que no es feia.
De la veu de la regidora d’economia, l’Olga Almacellas, es va
poder exposar el balanç corresponent al passat exercici 2018
així com també el de la situació actual, fent una comparativa
i un desglossament general en quan a les despeses i als
ingressos de l’Ajuntament en els darrers anys.
Per cloure, l’alcalde del municipi, en Joan Carles Miró, fou
l’encarregat d’explicar als veïns i veïnes presents, la previsió
en quan a les diferents inversions a realitzar en aquests
propers anys fent una menció especial a la situació actual de
l’edifici polivalent de les “Escoles velles” i la subvenció dels
llibres de text per al proper curs escolar, així com les actuacions que es volen dur a terme tant als “patis”
com a les piscines municipals. La reunió va finalitzar amb un torn de preguntes dels assistents.
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- dissabte 5 d’octubre -

SORTIDA A PORT AVENTURA AMB L’ASSOCIACIÓ DE DONES

Tal i com és habitual per
aquestes dates, la Junta de
l’Associació de Dones
Santa Àgata va organitzar, el dissabte 5 d’octubre, una
sortida a PortAventura World, parc temàtic situat entre
Salou i Vilaseca.
Coincidint amb el dia solidari “Fent Amics”, dedicat a les
persones amb Síndrome de Down, un bon nombre de sòcies
de l’Associació local juntament amb familiars i amics del
poble van omplir gairebé un autocar per a poder gaudir,
conjuntament, d’una sensacional sortida al parc lúdic
tarragoní, ambientat aquests dies amb la temàtica de
“Halloween”, on la diversió, l’espectacle i l’entreteniment
van resultar els elements principals entre la comitiva
torressenca, molt satisfeta, alhora, de participar i col·laborar
amb aquesta bona causa.
L’Associació Down Catalunya
és la impulsora d’aquesta
iniciativa solidària que ofereix
les entrades al recinte a un
preu força baix amb el
propòsit de fer participar el màxim nombre de gent. Part
del preu de l’entrada es destina a cobrir costos, mentre
que la resta es destina a Down Catalunya i a les seves
entitats membres amb la finalitat de seguir invertint i
treballant en programes de millora de inclusió social de
les persones amb aquest tipus de trastorn genètic.

XERRADA D’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 va dur a terme
una xerrada inaugural del
present curs escolar 2019/20
encaminada, bàsicament, a
tota la comunitat educativa dels dos municipis. El col·loqui s’obrí amb les paraules de benvinguda dels
regidors d’educació d’Alcarràs, Gerard Companys, la regidora de Torres de Segre, Bianca Pop així com de la
Inspectora dels Serveis Territorials a Lleida, Mariona Rexach Lamolla.
Daniel Gabarró, mestre i psicopedagog i escriptor va ser l’encarregat d’impartir una ponència d’alt interès
educatiu i familiar sota el títol “Educar per a la felicitat: fem-ho entre tots” al centre Lo Casino d’Alcarràs.
El formador va parlar sobre com aprendre a educar els nostres fills en la felicitat tot donant recursos pràctics
per tal de saber millor la relació amb ells i ajudar-los a viure més feliços i segurs.
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- 12 i 13 d’octubre -

PAS DE BRANCA DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA TURRIBUS A MASSALCOREIG

El cap de setmana del 12 i 13
d’octubre, els infants i joves de
l'Agrupament Escolta Turribus,
junt amb els i les caps, van celebrar
el “pas de branca”. Es tracta d'una
sortida de cap de setmana que va
incloure el pas simbòlic dels infants
i joves que canvien d'unitat. A més,
es va donar la benvinguda als nous
membres de l'Agrupament tot donant per començat el nou curs. Aquest cop van acampar en un terreny a
Massalcoreig anomenat "El Sotet" i els van visitar unes bruixes molt diferents d'aquelles de les que sempre
han parlat els contes. Van ser uns dies màgics i plens d’emocions que, de ben segur, perduraran en el record
de cada infant. La família del Turribus cada cop creix més! VISCA L’AE TURRIBUS!

SORTIDA A SANT CARLES DE LA RÀPITA DE LA LLAR DE JUBILATS

- dijous 17 d’octubre -

El 17 d’octubre, una representació de
socis i sòcies de la Llar de Jubilats Sant
Guardià de Torres de Segre van poder
gaudir d’un dels viatges promocionals
que s’ofereixen al llarg de l’any, en
aquest cas, a Sant Carles de la Ràpita.
La sortida amb autocar va completarse amb un bon esmorzar a l’arribada
al municipi rapitenc per donar pas a
una demostració publicitària. Després
d’un dinar típic d’aquest indret, hi va haver temps per una sessió animada i divertida de ball juntament amb
una estona de temps lliure per a visitar el poble abans de reprendre el camí de tornada a la nostra vila.
- dissabte 26 d’octubre -

HIVERN

ESTIU

AFECTACIÓ DE LA TARIFA AMB DISCRIMINACIÓ PEL CANVI D’HORARI

Fins a 15 kw

La Tarifa amb Discriminació Horària divideix el consum elèctric
en dos períodes tarifaris diferents. De les 24 hores del dia, 10 hores
s’agrupen al P1 (Punta) i les 14 hores restants s’agrupen al P3 (Vall).

La nit del 26 al 27 d’octubre, a les 03:00h de la
matinada es va endarrerir el rellotge una hora fins a
les 02:00h corresponent a l’habitual canvi d’horari
tardor - hivern. Aquest canvi afecta als abonats i les
abonades que tenen contractada la tarifa elèctrica
amb discriminació horària (2.0dh), antigament Tarifa
Noctura. Fins ara l'horari més econòmic (p3-vall)
anava de les 23:00h de la nit fins a les 13:00h del matí
següent. A partir del canvi d'hora de la matinada del
passat dissabte 26 d’octubre, l'horari econòmic (p3vall) passarà a ser de les 22:00h de la nit fins a les
12:00h del matí següent.
En aquest cas, l'abonat no ha de fer cap tràmit al
respecte ja que el propi comptador de casa ja té en
compte aquestes variacions de manera automàtica.
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XERRADA INFORMATIVA SOBRE L’ENERGIA SOLAR

- divendres 25 d’octubre -

La regidoria de Medi Ambient i Becquel van organitzar, el
divendres 25 d’octubre, una xerrada informativa sobre les
energies renovables: L'energia solar i els beneficis de la
instal·lació de plaques fotovoltaiques.
L'autoconsum fotovoltaic és la producció d’electricitat per al
consum propi. Actualment, les instal·lacions d’autoconsum
connectades a la xarxa interior de casa nostra són legals i
viables tècnicament i econòmicament. La baixada de preus
de les plaques solars, la penetració del vehicle elèctric i el desenvolupament tecnològic de les bateries ha
impulsat la transició energètica, un camí que transformarà el model energètic, l’econòmic i el social.
Becquel es una empresa amb seu a Alcarràs creada per a joves emprenedors i que es dedica a les energies
renovables, principalment fotovoltaiques. Des de l'Ajuntament s'ha assolit un acord per tal que el veïnat
gaudeixi d'un descompte en la instal·lació. Becquel ofereix la realització d'estudis personalitzats de viabilitat
tècnica i econòmica així com la instal·lació i el manteniment de la mateixa.
Més informació (Becquel Energia): www.becquel.com / becquel@becquel.com / 602 223 253
- dijous 31 d’octubre -

NIT TEMÀTICA DE LA TARDOR AL POLIESPORTIU

El darrer dia del mes d’octubre, tal i com és costum, la
comissió de festes i cultura de l’Ajuntament van organitzar,
conjuntament, la celebració de la castanyada amb una nit de
festa ambientada per a l’ocasió on la temàtica de la tardor
va aconseguir crear un ambient molt original que va
contribuir en l’encert d’una proposta que fou ben acceptada
entre els i les presents. Una bona vetllada que s’inicià amb
un gran sopar de castanyada que va donar lloc, a continuació, a una sessió de ball amb el trio “Bumeran”
seguida d’una disc-mòbil amb els discjòqueis locals Cactus & Pancho.

TOT LLEST PER A LA JORNADA TÈCNICA AGRÀRIA
- dijous 21 de novembre -

El proper dijous 21 de novembre, al llarg de tot el matí, la Sala
d’Actes acollirà una jornada tècnica agrària, organitzada per la
Comunitat de Regants de la Sèquia i l’Ajuntament, sota el
títol “Dies del reg a la sèquia de Torres de Segre”.
Una proposta que pretén establir un debat al voltant del món
agrari. En aquesta jornada es preveu, entre altres, presentar
alternatives de conreu per a fer front a les inversions
proposades en la millora de les instal·lacions de reg de la
Comunitat de Regants.
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Oficina del Regant, contactant amb la sra. Maite Sisquella
(Telf. 973 310 715; email: mtsisquella@gencat.cat).
També ho podeu fer a través del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt.
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SENTIT I MERESCUT HOMENATGE A LA FIGURA DE MOSSÈN XAVIER BATISTE I MERCADÉ
Després de la mort sobtada del que ha estat el
nostre mossèn els darrers 34 anys, en Xavier
Batiste i Mercadé, el passat 11 de setembre, des
de l’Ajuntament es van convocar una sèrie de
reunions i trobades per tal d’organitzar un dia
d’homenatge a la seva estimada figura, juntament
amb entitats, associacions i particulars del poble
però també amb municipis de l’entorn en el que
en Xavier també hi havia desenvolupat bona part
de la seva tasca. El dia escollit fou el dissabte 26
d’octubre amb actes durant tota la jornada.
Arribat el dia, amb les emocions i els records d’ell
ben presents en la memòria de tots i totes, es va
realitzar el primer dels actes previstos, un dinar tertúlia a l’Ermita de Carrassumada, un espai de
gran estima pel mossèn, on la seva figura va
resulta el centre de debat a través d’un llarg
intercanvi d’anècdotes viscudes amb ell.
Per la tarda-vespre, va arribar l’acte principal de
l’homenatge a l’Església Parroquial, amb una
cerimònia eclesiàstica oficiada pel Sr. Bisbe de
Lleida que va estar acompanyada de les veus de la
Coral La Lira i de la música del grup de Folk
Snoppy, que posaren la màgia a un dia complert
de merescut reconeixement.
L’acte, presentat per la regidora de cultura, la
Pepita Ruestes, va finalitzar amb els parlaments
de diferents representants d'entitats, associacions
i particulars que aportaren, cadascú d'ells, un
objecte o un símbol de record del Xavier i que van
fer entrega a la seva família, present entre el
públic. En darrer terme, l'Ajuntament, va donar a
conèixer la seva aportació a l'homenatge decidint dedicar-li un carrer del poble, encara a determinar, amb
el nom de mossèn Xavier Batiste perquè el record que quedi d'ell a Torres de Segre sigui per sempre. De la
mà dels regidors dels tres grups polítics a l’actual Consistori, en Josep Lluís Huguet, la Montse Segon i el
Joan Companys, van fer entrega als seus familiars d’una rèplica d’una placa de carrer com la que es preveu
instal·lar, en breu, en el lloc que es determini. Amb la reproducció d’un vídeo-muntatge amb fotografies d’ell
fet per la Laia Renau i el cant conjunt del Virolai, himne dedicat a la Verge de Montserrat, es va posar punt
i final a un dia de reconeixement al que ha estat fins fa pocs dies el nostre mossèn, estimat i valorat per a
tothom per les seves virtuts d’innovador, d’encoratjador i, sobretot, de bona persona.
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Biografia

Xavier Batiste i Mercadé

(1935 – 2019)

Mossèn Xavier Batiste i Mercadé, fill de Ventura i
Lorenzo, va néixer a Vallclara, Tarragona, el 18 de juny
de 1935. Va ser batejat el dia 30 del mateix mes i
confirmat el 29 d’agost del 1935 a la mateixa parròquia
de Sant Joan Baptista de Vallclara.
Va estudiar al Seminari de Lleida entre el 1949 i el 1961,
i el 27 de maig de 1961 va rebre l’ordenació sacerdotal.
Posteriorment va realitzar estudis al Centre d’Estudis
Pastorals (1969-71), a la Facultat de Teologia de Mai més 2018. L’Associació d’Amics de la Mare de Déu de Carrassumada, de
la mà del seu President, en Raül Esteve, fent homenatge a mossèn Xavier.
Barcelona (1971-73), i a l’Institut Catòlic de París, Secció
Catequètica (1981-83).
Desprès de la seva ordenació sacerdotal va ser nomenat
coadjutor de la parròquia de Sant Llorenç Màrtir de
Lleida, fins setembre del 1963, passant a la parròquia
de Santa Maria Magdalena de Lleida, també com a
coadjutor, fins al 1966. Posteriorment va ser ecònom de
Sant Pere de Puigvert de Lleida, ecònom de Sant Miquel
d’Os de Balaguer, encarregat de la parròquia de Sant
Antoni de Pàdua, d’Alberola, encarregat d’Els Massos
de Millà i Vilamajor, responsable de la parròquia de
l’Assumpció de la Mare de Déu de Torres de Segre i de
la Sant Pere de Sudanell, rector de la parròquia de la
Nativitat de la Mare de Déu de Sunyer. Complint el
Servei Militar, va passar a disposició del Vicari General
Castrense com a capellà militar entre 1966 i 1968.
Al 2002 va ser nomenat Professor estable de l’Institut
Superior de Ciències Religioses de Lleida, IREL.
Al 2004 va ser nomenat rector de la parròquia de
Sudanell i adscrit a les parròquies d’Alcanó, Alfés,
Albatàrrec i Montoliu. Al 2006 va ser nomenat rector de
la parròquia d’Alfés i adscrit a les de la Mare de Déu
d’Alcarràs, Sant Llorenç de Soses i Santa Anna de
Montagut. Al 2016 passà a ser adscrit a la Unitat
Pastoral formada per les parròquies de Torres de Segre,
Alfés, Sunyer, Alcanó i Soses.
Novembre 2016. Homenatge especial a mossèn Xavier que donava pas al seu
Mossèn Xavier Batiste va destacar també pel seu amor llegat a un nou mossèn, després de molts anys.
a Catalunya i la seva militància catalanista. Soci d’Òmnium Cultural de Lleida, l’any 2017 va ser un dels 400
capellans catalans que van signar un manifest en suport a l’1 d’octubre.
Des de l’any 2018 era el consiliari de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida, havent
substituït a Mn. Marius Rodrigo. Impulsà com a consiliari la renovació de la Confraria, seguint les directrius
del Concili Vaticà II i va promoure l’edició del seu butlletí “El Matí”. Autor de diferents obres literàries,
mossèn Xavier Batiste va morir el dia 11 de setembre de 2019, a la Casa Sacerdotal on vivia, als 84 anys
d’edat i 58 de sacerdoci, per a descansar en la Pau del Senyor gaudint ja de la seva Glòria eterna.
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DE L’ACTIVACIÓ DE PREALERTA PER SEQUERA A L’EXCÉS D’AIGUA DE LA GOTA FREDA

Any 2019
Dia
14/10/2019
21/09/2019
20/10/2019
18/10/2019
22/09/2019
Total

Any 2018
Litres m²
9,7mm
3,1mm
2,3mm
0,2mm
0,1mm
15,4mm

Comparativa registres de precipitació a
Torres de Segre durant el primer mes de tardor
*Dades fins al 20/10/19

Font: Meteocat

Dia
14/10/2018
19/10/2018
09/10/2018
14/10/2018
21/09/2018
20/10/2018
18/10/2018
22/09/2018
Total

Litres m²
38,2mm
19,3mm
8,3mm
9,7mm
3,1mm
2,3mm
0,2mm
0,1mm
71,8mm

1 mil·límetre (mm) aigua caiguda equival
a 1 litre de pluja caiguda en un metre quadrat

Aquest ha estat, sense cap mena de dubte, un mes de contrasts en quan a la meteorologia i no ho diem per
la pròpia oscil·lació tèrmica del mes d’octubre entre les temperatures diürnes i nocturnes, sinó pel pas d’una
situació de sequera preocupant a l’excés d’aigua amb destrosses històriques, en tant sols un dia.
Segons va informar la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), les conques del Segre, de la Noguera
Pallaresa i del Cinca van entrar, en el darrer mes, en situació de prealerta per sequera per la dràstica
reducció de reserves als seus embassaments. La falta de pluges i la calor havien deixat els embassaments de
Lleida amb 400 hectòmetres cúbics menys en un any.
En el cas de Torres de Segre veníem d’un estiu sec i força càlid i portàvem un primer més de tardor amb la
mateixa tònica, tal i com es pot apreciar en la següent comparativa de registres de precipitació al nostre
poble durant el primer mes de tardor (any 2019 i 2018) on es pot veure la preocupant disminució de
precipitacions en comparació amb l’any passat, en una de les èpoques de l’any tradicionalment més plujoses.

El temporal de gota freda deixa empremta a Torres de Segre
Tal i com exposàvem en l’anterior notícia, des de que va començar la tardor només s’havien acumulat
15,4mm al nostre municipi en els darrers mesos, fet que s’agreujava per les preocupants dades de sequera.
A causa de la forta llevantada del passat dia 22 d’octubre que va abraçar tot el territori català, a Torres de
Segre es va registrar la quantitat de 71,3mm en tant sols 24 hores. Però, aquesta quantitat d’aigua caiguda,
no va ser ni de bon tros comparable amb la que va caure en d’altres zones properes causant tota mena de
destrosses, danys i desbordaments.
En l’últim mig segle no hi havia precedents d’un dia tan plujós com el del passat dia 22 d’octubre de 2019 a
les Garrigues, Pla d’Urgell, sud de la Noguera i est del Segrià. Localitats com Vinaixa o Albi foren unes de les
més afectades amb imatges desoladores que ja formen part de la història més recent. El volum de
precipitació fou tan que en pobles com Prades es va recollir 292,6mm en poc més de 24 hores, un registre
molt poc habitual en aquesta comarca i en tot Catalunya.

Part del camí verd negat d’aigua per la pujada del riu Segre

La presa de Torres totalment coberta pel gran volum d’aigua
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NETEJA DELS DIFERENTS ESPAIS ABANS DE L’INICI DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES
Abans de l’inici de les diferents activitats esportives, es van fer
una sèrie de reparacions i actuacions de neteja per a condicionar
els espais que, a partir de primers de mes fins a finals de maig,
havien d’acollir les diferents activitats esportives que es duran a
terme. A part del pavelló poliesportiu, la sala superior de
l’escenari del mateix així com la sala del tatami ubicada als
baixos de la Plaça Catalunya, es van netejar a fons per deixar les
instal·lacions òptimes per l’inici dels cursos. Aquesta neteja es
farà setmanal per a garantir les condicions adients per a la
pràctica de l’activitat física en general.
A més, també s’han netejat les escales comunitàries dels
denominats “pisos dels mestres”, punt de reunió de diferents
entitats i associacions municipals amb el propòsit també de
mantenir net aquest espai.

TASQUES D’ESPORGA DEL DIFERENT ARBRAT DEL MUNICIPI
A principis del passat mes d’octubre, operaris de la nostra
brigada municipal van iniciar les feines d’esporga i
retirada de branques dels diferents arbres de fulla caduca
que tenim al poble amb l’objectiu d’anticipar-se, el màxim
possible, a l’inici de la caiguda de les fulles. L’actuació va
començar-se a la zona del pavelló poliesportiu i de
l’esbarjo d’educació infantil per a continuar, en cap a
d’altres indrets municipals tals com les places, el passeig
del Segre, ... fins a completar la totalitat d’arbres i deixar-los llestos per a passar un nou hivern.

AMPLIACIÓ DEL LOCAL DEL CLUB DE BITLLES DE TORRES DE SEGRE
La brigada municipal ha ampliat l’espai destinat com a local que utilitza el Club Atlètic Bitlles Torres de Segre
durant l’any com a punt de trobada dels entrenaments i partits així com de les reunions de la Junta i membres
de l’equip bitllaire local. L’actuació d’ampliació suposa l’aprofitament d’un espai fins ara en desús per a
eixamplar l’habitacle tot millorant la comoditat d’una sala que resultava justa i més quan arriben els mesos
més freds de l’any i els jugadors i jugadores del conjunt local l’utilitzen més sovint.
Queda pendent acabar l’obra amb la instal·lació elèctrica així com la pintura de les parets de la part nova.
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ACTUACIONS DAVANT D’ACTES VANDÀLICS DIVERSOS
A causa de diferents comportaments incívics en diversos espais municipals, l’equip de la brigada va haver de
reparar una sèrie de desperfectes sobre elements del mobiliari urbà així com netejar deixalles abocades a la
via pública en actuacions que, malauradament, són força habituals al nostre poble.
D’entre altres, es van haver substituir uns blocs de vidre de la paret del Consultori Municipal, ubicat a la
Plaça Lluís Pelegrí.
A més, es van fixar les portes i finestres de l’edifici de l’antic escorxador municipal, actualment en desús, ja
que uns vàndals reincidents les van tornar a trencar i forçar per accedir a l’interior d’unes instal·lacions,
pràcticament buides i sense res, alhora, que intentaren arrencar el cablejat elèctric de l’esmentat edifici.
Una de les accions més preocupants és l’habitual abocament de deixalles sobre la via pública que venim
denunciant a través de les xarxes socials i d’aquest mitjà des de fa dies, sobretot d’ampolles de beguda de
vidre i d’envasos de plàstic que es deixen tirats per terra en diferents espais públics quan s’han consumit.
Aquest és el cas de la fotografia que adjuntem on es pot apreciar les escombraries tirades a les escales de
l’Ermita de Carrassumada que es van haver de recollir per deixar l’espai tal i com pertoca.

ACCIONS DE MILLORA EN DIFERENTS ESPAIS DE L’EDIFICI DE LA PLAÇA CATALUNYA
Vetllant perquè les dependències municipals tinguin les millors condicions possibles i així poder oferir un
millor servei al veïnat, s’han dut a terme un seguit d’actuacions en diferents espais, en concret, de l’edifici
de la Plaça Catalunya. Entre altres, s’han dotat els lavabos que hi ha entre la Llar de Jubilats i la Sala del
Tatami i el que hi ha entre la Biblioteca i la Sala d’Actes amb dos dispensadors de sabó i dos assecadors de
mans aprofitant l’avinentesa per a fer una revisió general del correcte funcionament de les aixetes i sanitaris.
També s’han col·locat uns panells informatius de suro al costat de la Biblioteca i un altre al costat de la Sala
d’Actes per a poder-hi col·locar informació d’aquests dos espais tant d’esdeveniments, d’horaris així com
d’altra informació rellevant per als vilatans. En aquest sentit, també s’ha col·locat un altre d’aquests panels
a l’edifici de l’Emeetds, per a poder recollir tota aquella informació relativa a l’Assistent Social i Notaria.
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REPARACIONS DEL FORMIGÓ MALMÈS DEL FERM EN DIFERENTS CARRERS MUNICIPALS
L’equip de la brigada municipal ha estat arreglant el paviment de diferents punts del municipi que
presentaven esvorancs o irregularitats provocades pel pas continu de vehicles i pels moviments del terreny.
En concret, s’ha actuat al començament del carrer Plaça Castell i en dos punts diferents del carrer Vinyes
de Dalt. En tots els casos, les reparacions han consistit en tallar el ferm malmès pels dos costats amb una
màquina radial de grans dimensions tot trencant i retirant el terra sobrant amb una excavadora per acabar
posant formigó amb les corresponents juntes de dilatació i deixar el paviment anivellat per garantir, al cap
d’uns dies, l’habitual circulació dels vehicles que hi transiten.

TALLADA DELS ARBRES “MALALTS” DE LA PLAÇA CATALUNYA

En aquestes imatges es pot apreciar clarament l’afectació que
tenien els arbres en la seva part interior, motiu inevitable de
l’esmentada actuació per a garantir la seguretat.

Troncs buits i podrits per dins. Aquesta és la situació
en la qual es trobaven el conjunt d’arbres més vells
ubicats a la Plaça Catalunya del nostre municipi que
corresponien, en la seva totalitat, a moreres, arbres
caducifolis de la família de les moràcies.
Després de detectar i analitzar un seguit de
símptomes preocupants en l’escorça i les fulles, es va
arribar a la conclusió que els arbres estaven afectats
per una plaça que els estava podrint per dins i, per
tant, l’única solució era tallar-los per a prevenir el
contagi a l’altre arbrat proper i, sobretot, per a evitar
que poguessin caure en qualsevol moment sobre els
vianants que transiten diàriament per aquest espai
municipal.

De moment, l’actuació ha estat tallar la copa de
l’arbre afectat per a procedir, en els propers dies, a
l’arrencament del tronc i l’arrel del mateix.
L’Ajuntament té previst, de cara al bon temps,
substituir-los per nous arbres de característiques
similars que facin la funció d’ombrat d’un dels espais
més amplis i concorreguts de la nostra vila.
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INSTAL·LACIÓ DE DOBLES BOQUES EN ALGUNS CONTENIDORS DEL MUNICIPI
L'Ajuntament, davant les incidències
detectades en el sistema de recollida
d’escombraries, va fer instal·lar una segona
boca als contenidors d’envasos (groc), de
resta (gris) i de paper (blau), aquest cop, de
les illes que generen més volum de deixalles
corresponents als següents carrers del
poble: carrer Davant, Plaça Països Catalans
Tal i com s’observa en la imatge, l’actuació descrita permet tirar les
escombraries pels dos costats dels mateixos contenidors ajudant a que
(poliesportiu), Passeig del Segre, carrer 11
aquests s’omplin millor aprofitant gairebé tota la seva capacitat.
de Setembre i carrer Roser.
Una mesura pensada per a intentar aprofitar millor el volum dels contenidors i evitar que es deixin les
escombraries al terra quan és veuen plens. L’equip de govern, seguirem valorant les incidències detectades
per a intentar millorar l'actual sistema de recollida contemplant l'opció de sanció quan és facin infraccions.

ACTUACIÓ EN EL SUBMINISTRE D’AIGUA POTABLE
L'Ajuntament, el passat dijous 24 d’octubre, va haver
d’informar al veïnat que l'aigua potable del
subministrament entrava tèrbola a les llars del poble
degut a l’episodi de fortes pluges viscudes els dies
anteriors que feia que l’aigua del canal de Seròs
baixés de color marró i la depuradora municipal no
pogués filtrar del tot l'aigua. Davant d’aquesta
situació es va recomanar que no s’utilitzés l’aigua ni
per beure ni per cuinar fins que es pogués restablir.
En la imatge de l’esquerra es pot apreciar el color de l’aigua que
La primera mesura va ser la d’augmentar el temps de entrava del canal. L’altra fotografia mostra l’entrada d’aigua clara un
cop feta la connexió provisional des del pantà de l’Ermita.
rentat dels filtres i programar més rentats continus
de la depuradora per a poder millorar la claredat de l’aigua. Però, aquesta acció no va millorar la situació
existent fet que va fer plantejar l’opció definitiva de connectar, de manera provisional, a la xarxa d’aigua de
l’embassament de l’Ermita gràcies a la bona predisposició i col·laboració de la Comunitat de regants de
Carrassumada. D’aquesta manera es va poder resoldre la problemàtica al cap d’unes hores a l’espera que
l’aigua del canal torni a baixar neta, en els propers dies, per a utilitzar, de nou, la connexió habitual.

REVISIÓ DELS CENTRES DE TRANSFORMACIÓ
Durant la setmana del 21 al 27 d’octubre,
l’Emeetds (Empresa Municipal d’Energia
Elèctrica de Torres de Segre) ha realitzat les
actes d’inspecció i verificació dels Centres de
Transformació del municipi. En total s’han
inspeccionat 14 centres de transformació.
Aquest control es realitza per tal de garantir el
seu bon funcionament i el compliment de les
mesures de seguretat i conservació que estableix el RD 328/2001.
L’empresa encarregada de dur a terme les actes d’inspecció ha estat TÜVRheinland.
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INICI DEL PROJECTE TRANSFORMANT
La Comercialitzadora Torres Energia va iniciar, durant
el mes d’octubre, el Projecte “TRANSFORMANT”.
✓ Transformant Energia…
✓ Transformant les parets…
✓ Transformant els transformadors…
✓ Transformant el poble…
El projecte, realitzat per l’empresa CACTUSOUP, té
com a objectiu la millora dels centres de
transformació ubicats al llarg del poble i del seu
entorn amb intervencions de pintura mural.
Es busca integrar els elements dels centres de
transformació existents dins de la trama urbana
adornant-los amb elements característics del nostre
municipi, com ara la fauna, la natura, l’agricultura...
Tots els murals tindran un element comú que serà
l’aigua, entenent-la com a element indispensable per
a la vida i recordant els orígens de l’energia elèctrica
al municipi amb la construcció de la Central
Hidroelèctrica de Seròs, el seu canal i l’embassament
Els membres del Consell d’Administració de l’Emeetds, un cop
d’Utxesa, per la BARCELONA TRACTION, més
finalitzada una reunió, van anar a conèixer, de primera mà, els
artistes creadors del primer mural dibuixat a la Plaça Lluís Pelegrí.
coneguda com la CANADENCA o CANADIENSE. Amb
la construcció d’aquesta central es va iniciar l’arribada de l’electricitat al municipi i la instal·lació de la primera
bombeta del poble, instal·lada al molí fariner, actualment seu de la Comunitat de Regants i Museu de
l’Evolució.
El projecte de pintures mural, va iniciar-se a la Plaça Lluís Pelegrí i s’anirà ampliant per d’altres espais.

DOTACIONS A L’ESCOLA I TASQUES DIVERSES DE MANTENIMENT
En aquests darrers dies, l’Ajuntament ha anat completant actuacions diverses a les instal·lacions de l’Escola
Carrassumada per a mantenir aquest espai educatiu amb les millors condicions i amb l’equipament necessari
per tal d’afavorir un entorn d’aprenentatge el més equipat i còmode possible.
Entre les dotacions realitzades aquests darrers dies ressaltem la instal·lació d’un estor enrotllable de grans
dimensions que cobreix la finestra del laboratori per a protegir-se dels raigs solars, sobretot, en els períodes
de l’any on aquests presenten més intensitat. També s’han col·locat uns nous penjadors de fusta i metall al
menjador escolar on l’alumnat que fa ús d’aquest servei pugui penjar les seves tovalloles.
Per últim, la dotació d’un nou projector per a l’aula d’anglès, robat fa uns mesos durant les vacances d’estiu,
ha permès a l’alumnat utilitzar de nou aquest equipament en l’espai d’aprenentatge d’aquesta llengua.
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PREPARATIUS PER A LA CASTANYADA I TOT SANTS
Un any més, a les portes de
la
celebració
de
la
castanyada i de Tot Sants, la
brigada municipal es va
encarregar de la preparació
de les diferents zones que
s’utilitzen per a celebrar
aquesta festa que forma part
indispensable de la nostra
tradició popular. Per una banda, es va condicionar el cementiri municipal per a garantir les millor condicions
d’unes instal·lacions que, el primer de novembre, reben la visita de molts veïns i veïnes, familiars i amics que
van a venerar els seus estimats difunts. Es van dur a terme un seguit d’actuacions de neteja i de manteniment
del teulat del cementiri municipal així com dels passadissos i dels espais diversos d’aquestes instal·lacions.
Per un altre costat, van preparar la zona on els i les joves, que el proper any faran les apol·lònies, van torrar
i vendre les castanyes durant uns dies, ubicada a l’encreuament entre el carrer Saladà, Barri Nou i Canal.

NAIXEMENT D’UN NOU POLTRE I CURES A UN ADULT FERIT
La família dels cavalls de la camarga del camí verd
està, novament, d’enhorabona ja que ha nascut un
nou poltre. Amb aquest, ja són 11 els exemplars que
hi ha en aquest espai natural del nostre municipi,
entre adults i joves. Està previst, en breu, traslladar
un quants membres de la bandada a la zona que s’ha
anat condicionant prop de les comportes del “19”.
Aquests dies, dos veterinaris, també han hagut de fer
una sèrie de cures a un dels exemplars adults que presentava una ferida en una
de les potes del davant i que ja es recupera favorablement.

L’ALCALDE PARTICIPA A LA CONCENTRACIÓ DE BATLLES AL PALAU DE LA GENERALITAT
El dissabte 26 d’octubre,
l'alcalde de Torres de Segre va
desplaçar-se fins al Palau de la
Generalitat de Barcelona, junt
amb els més de 700 batlles de
diferents pobles catalans, que
van portar la moció* aprovada
en els plens dels seus
respectius ajuntaments tot
participant en l’acte de rebuig
per a la dura sentència per a
l’1 d’Octubre i demanant la
llibertat dels presos i preses
polítiques.

*La Moció en suport a les persones detingudes per
l’“operació Judas” el 23S i contra la repressió al moviment
independentista va ser aprovada en el Ple extraordinari
celebrat a Torres de Segre, el dimarts 15 d’octubre, amb els
vots favorables dels grups d’ERC i JUNTS PER TORRES i
l’abstenció del PSC.
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LA FOTOGRAFIA DEL MES

“Tot passejant pels camps torressencs, la natura ens deixa contemplar
aquestes imatges, de per sí, costoses de veure de les diferents espècies
que tenim al nostre municipi”.
Imatge d’una Mantis religiosa o pregadeu menjant una papallona

Josep Mª Prada

Característiques de la fotografia
FOCAL: 50mm
EXPO: 1/200
ISO:
200
Revista
EL PREGONER DE TORRES
F/:
4/5

27

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’OCTUBRE - Novembre 2019

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips
CLUB ESPORTIU DE FUTBOL DE TORRES DE SEGRE (Equip Amateur)
Jornada 5 (05-10-2019)
SANT GUIM
C.E. TORRES
4-2
C.F. “A”
Jornada 6 (12-10-2019)
RIBERA ONDARA
C.E. TORRES
1-4
F.C. “A”
Jornada 7 (19-10-2019)
MIRALCAMP
C.E. TORRES
3-0
C.F. “A”
Jornada 8 (27-10-2019)
A.F.
C.E. TORRES
1-2
LES “A”
Golejadors

CLASSIFICACIÓ (Categoria 4ª divisió catalana - Grup 21)

Proper partit – Jornada 10

C.E. TORRES

MAGRANERS C.D.

10/11/2019 16:00H municipal Torres de Segre

CLUB ESPORTIU DE FUTBOL DE TORRES DE SEGRE (Equip Veterà)
Jornada 4 (06-10-2019)
VETERANS C.F.
C.E. VETERANS
4-1
BALAGUER
TORRES
Jornada 5 (20-10-2019)
C.E. VETERANS
VETERANS C.F.
3-3
TORRES
PARDINYES
Jornada 6 (27-10-2019)
VETERANS
C.E. VETERANS
1-3
GARDENY
TORRES
Jornada 7 (10-11-2019)
C.E. VETERANS
VETERANS C.F.
TORRES
BELLPUIG
Golejadors

CLASSIFICACIÓ (Torneig Telègrafs – 2ª Divisió)

Proper partit – Jornada 4

V. TORRES
10/11/2019

V. C.F. BELLPUIG
10:30H

municipal Torres
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CLUB ATLÈTIC FUTBOL SALA TORRES DE SEGRE (Equip Juvenil)
Jornada 1 (02-11-2019)
CORBINS FS “A”

ANUL·LAT
RETIRADA
CORBINS

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Juvenil Futbol Sala – Grup 9)

C.A.T.JUVENIL

Jornada 2 (13-10-2019)
C.A.T.JUVENIL

3-8

LA SENTIU “A”

Jornada 3 (19-10-2019)
MARISTES “B”

6-0

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”

7-6

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Cadet Futbol Sala – Grup 9)

C.A.T. CADET

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

AJORNAT
14-11-2019

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 2 - 10 MARISTES “B”

CLUB ATLÈTIC FUTBOL SALA BASE TORRES DE SEGRE (Equip Aleví)
Jornada 1 (06-10-2019)
C.E.AITONENC

ANUL·LAT
RETIRADA
C.E.AITONENC

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Aleví Futbol Sala – Grup 9)

C.A.T. ALEVÍ

Jornada 2 (02-11-2019)
C.A.T. ALEVÍ
2 - 4 MARISTES “B”
Jornada 3 (19-10-2019)
MARISTES “C”
4 - 1 C.A.T. ALEVÍ
Jornada 4 (26-10-2019)
C.A.T. ALEVÍ
P.F. ALQASR “B”

4-5

Jornada 1 (27-10-2019)
C.AT.BITLLES
C.Bitlles
520 - 534
TORRES
ALMACELLES
Jornada 2 (03-11-2019)
ROSSELLÓ
C.Bitlles

-

C.AT.BITLLES
TORRES

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

-

C.Bitlles
FRAGA

Jornada 4 (17-11-2019)
C.Bitlles
ALCARRÀS

-

C.AT.BITLLES
TORRES

CLASSIFICACIÓ (Associació Clubs Bitlles Tradicionals Lleidatanes)
PJ

PG

PE

PP

Punts

ALMACELLES

Equips

1

1

0

0

2

FRAGA

1

1

0

0

2

ROSSELLÓ C.B.

1

1

0

0

2

TORRES DE SEGRE

1

0

0

1

0

MONTOLIU

1

0

0

1

0

AITONA

1

0

0

1

0

ALBATÀRREC

0

0

0

0

0

ALCARRÀS

0

0

0

0

0

PJ = Partits Jugats

PG = Partits Guanyats

PE = Partits Empatats

PP = Partits Perduts
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Pagès jubilat

“La unió i el perdó són fonamentals, però sense caure en l’oblit”
Josep, em sembla que el dia 27 d’octubre tens
una cita a l’Ermita?
Si, la junta dels Amics de la Mare de Déu de
Carrassumada m’han avisat que em volen fer un petit
homenatge. A mi m’ha sorprès, perquè hi ha passat
molta gent per les juntes de l’Ermita, jo també, i
tothom ha fet el que ha pogut.
A hores d’ara, si encara em demanen ajuda, estic
disposat a ajudar al que calgui, dins de les meves
possibilitats.
Si però aquest serà un dia molt especial, serà la
celebració del “Mai més” i també hi tens molt a
veure amb el monument, no?
La idea de fer-lo va ser del Francesc Filella, jo el conec
molt bé, és un home molt actiu i no es rendeix mai.
Ell va fer tots els tràmits per a fer possible el
monument, just quant es celebraven els 50 anys del
camp de concentració de Mauthausen (Àustria).
El Josep Sanjuan va visitar a totes les famílies dels 21
pobles de la comarca que tenien algun familiar mort
a la Guerra, tan d’un bàndol com de l’altre.
Una de les meves feines va consistir en extreure la
pedra de la mateixa serra de Carrassumada, la vàrem
lligar i arrossegar amb el tractor.
Amb la màquina del Miquel Barranco la va plantar al
lloc on encara està.

En Josep Marsellés i Gort va néixer a
Torres de Segre el 3 de juny del 1929.
A dia d’avui té 90 anys.
En la seva joventut va anar a
Llardecans a la boda del Jaumet del
Farré i va conèixer a la Palmira, amb la
que es casaria l’any 1958. El
matrimoni va tenir tres fills, la Pilar, la
Dolors i el Gerard. Actualment, té 4
nets/es, dos a Aitona i dos a Torres.
Li agrada molt el bricolatge i la
mecànica però, per damunt de tot, és
un amant de la lectura, de llibres
d’història principalment.

Jo sé que, no fa massa, has fet una altra acció en
favor del monument...
Dels vint-i-un pobles convidats a formar part del
monument, n’hi van haver tres que no van voler
participar-hi... Almatret, Seròs i Aitona.
Que vols que et digui!... a mi em dol veure els seus
espais buits.
Ara farà dos anys aproximadament, vaig visitar els
ajuntaments d’aquests tres municipis per a veure si
aconseguia fer-los canviar de parer. La seva resposta
va ser la mateixa que la dels seus predecessors.
De moment continuaran tres làpides sense
inscripcions, és una llàstima perquè és una obra feta
pensant en la comarca i amb la finalitat d’unir els
pobles!.
I, com és que no van voler ser-hi?
Perquè l’Ajuntament havia de pagar el gravat de les
lletres a la pedra del nom dels seus vilatans/es
difunts/es i una part de l’enllosat.
I el nom de “Mai més”?
La guerra és molt cruel, només aquells que l’hem
passada sabem la seva veritable dimensió.
El ”Mai Més”, vol dir que no volem que aquell horror
torni a passar.
És un gest de pau i aquesta és la seva finalitat.
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Quin és el primer record que et ve a la ment de la
Guerra del 1936?
Jo tenia set anys, estàvem a l’escola i el mestre de
religió ens va dir que aviat el vindrien a buscar per a
matar-lo. Així va ser, al cap de trenta minuts es van
presentar els del “Comitè” i se’l van emportar. La
canalla vam seguir-los encuriosits i vam veure com el
carregaven al camió junt amb un capellà de ca
l’Ambert. No els vam veure mai més!
Vàreu haver de marxar de casa, no?
Si, pensa que el poble era republicà i a, l’altre costat
de riu, hi havien els nacionals. Érem a primera línia
de foc!. Vàrem passar un any fora de casa, primer ens
vàrem refugiar en un mas de Sarroca i després a
Alcanó. La nostra família va tenir sort, perquè no
vàrem tenir baixes personals i la nostra casa es va
salvar del foc dels projectils!.
Fins ara hem parlat de guerra, parla’m de la Pau.
No és fàcil!. Ara a Catalunya vivim un moment
conflictiu. Totes les coses tenen una pujada i una
baixada i ara ningú vol donar el braç a torçar.
Hauríem d’aprendre de la història.
La unió i el perdó són fonamentals, però sense caure
en l’oblit, encara que sembli que el temps ho esborra
tot, no és cert!. Els llibres ens poden mostrar els
errors passats... per no tornar a caure en l’error de la
guerra. La pau és un bé molt valuós!!

Abans de començar l’entrevista, en Joan Carles Miró, alcalde del municipi,
li va fer entrega al Josep Marsellés d’una rèplica del “Pas de la barca” de
Torres de Segre, un obsequi que li va fer molta il·lusió. Era un
reconeixement que l’Ajuntament tenia pendent amb en Marsellés des de
la seva intervenció com a Pregoner de Festes en la darrera Festa Major
de Santa Bàrbara.
El “Pas de la barca”, és un rèplica de la barcassa que transportava les
persones, el bestiar, les garbes i tot el que convenia d’una riba a l’altra de
riu, abans de construir-se el pont.

Ah! Ja tens escrit el que diràs el dia 27 a l’Ermita?
Oh i tant! Vols que t’ho llegeixi? (no deixa temps a la
resposta que ja comença a narrar el seu discurs...)

Josep Marsellés i Gort
Escolto admirada la capacitat que té en Josep per
escriure i llegir i no marxo sense que m’expliqui, entre
altres coses, d’on ve el nom dels partits de dretes i
d’esquerres, la mesura del metre i la seva participació
en la renaixença de la Cooperativa de Torres (aquest
darrer tema de ben segur que podrà ser l’eix en una
altra edició de “El Pregoner”). Unes explicacions
acompanyades pels moviments d’unes mans fermes,
acostumades a treballar dur al camp.
Crec que el Marsellés és un pou d’experiència, un
filòsof autodidacta i una molt bona persona.
Pepita Ruestes i Piñol
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre

Any 1970. En Josep Marsellés, des de ben jove, sempre dedicà la seva
vida a la pagesia tot i manifestar, encara avui, que la seva vocació
frustrada fou la mecànica, la seva autèntica passió.
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espai d’història local
FA 24 ANYS DE LA INAUGURACIÓ DEL MONUMENT “MAI MÉS” UBICAT A L’ERMITA
A l’explanada de l’Ermita de Carrassumada s’erigeix un monument anomenat “MAI MÉS”, en record a les
víctimes de la Guerra Civil de l’any 1936, dels vint-i-un pobles de la comarca.
Als anys noranta, el President dels Amics de la Mare de Déu de Carrassumada era en Francesc Escolà i Filella.
Ell va ser l’impulsor principal i director de l’obra de l’esmentat monument així com del llibre existent que porta
el mateix nom. Altres membres de la Junta d’aleshores eren, en Josep Sanjuan i Prim (que va ser el recopilador
de totes les dades referents a les víctimes dels pobles anomenats i que estan reflectides en el llibre “Mai Més”)
i en Josep Marsellés i Gort que es va encarregar de la part més directa de construcció del monòlit. No obstant,
cal fer esment també a la implicació directa que tingueren la resta de membres de la Junta contribuint, entre
tots i totes, a que el monument que avui descansa en el nostre turó fos una realitat. Un fort recolzador de totes
dues iniciatives va ser mossèn Xavier Batiste i Mercadé, amant sense mesura de la figura de Carrassumada.
El monument de “MAI MÉS” es va inaugurar l’any 1995, coincidint en el (1) Mauthausen – Gusen fou un complex de dos
50è aniversari de l’alliberament del camp d’extermini nazi de camps de concentració i, posteriorment, també
d’extermini prop de les localitats de Mauthausen
Mauthausen(1). El 5 de maig de 1945, les tropes nord americanes i Gusen, a l’alta Àustria, durant l’etapa d’ocupació
entraven en aquest camp d’extermini austríac per tal d’alliberar-ne els d’Àustria del Tercer Reich alemany. En aquest
camp es concentraren i s’exterminaren militants
presoners. Una gran pancarta feta pels presoners mateixos on hi ficava polítics, homosexuals, resistents russos,
“Los antifascistas españoles dan la bienvenida a sus libertadores polonesos, objectors de consciència, detingudes
femenines, persones d’altres nacionalitats
americanos”, els rebria i seria l’inici de la llibertat per a molts i el (italians, hongaresos, anglesos, espanyols,
començament d’un periple d’exili per a altres. No hem d’oblidar que catalans...), gitanos i, sobretot, jueus dins del pla
de la Solució Final. Això mateix fou el que engolí
molts no van poder tornar a Espanya perquè en Francisco Franco va ser la majoria dels deportats de Catalunya.
aliat del cabdill nazi que els tenia empresonats i havia exterminat molts Probablement fou el primer camp de
concentració dels nazis que funcionà com a camp
dels seus companys. En aquest camp es concentraren i s’exterminaren, d’extermini des de l’inici de la Segona Guerra
entre altres, alguns veïns del nostre municipi fet que intentarem Mundial fins al seu alliberament el 5 de maig de
1945.
desenvolupar en un altre “Sabies que” de la revista “El Pregoner”.
Així doncs el dia 15 d’octubre de l’any 1995, el turó de Carrassumada erigia un monument disposat a no oblidar
el patiment de la Guerra ni a les víctimes que hi van perdre la vida, en especial les més properes.
Aquell dia, sota un ambient força emotiu, tothom que es va reunir al voltant del monòlit, van exclamar
conjuntament: MAI MÉS! ... ni rancúnies, ni intolerància, ni guerra, ni oblit.
La família dels germans Ruestes Camí (veïns torressencs que feien de ferrers i que marxaren anys després a
viure a Almacelles), morts a Mauthausen, va subvencionar el monument. La majoria d’ajuntaments dels pobles
que en formaven part van col·laborar en facilitar els llistats dels difunts a la batalla i en costejar l’enllosat i gravat
dels seus noms. La llosa del monument, encara avui, presenta tres làpides buides que corresponen als tres
pobles als que no va engrescar aquesta iniciativa tot i els darrers intents de participació.
Si des de d’alt del turó es dibuixen tres cercles concèntrics, de manera que aquests incloguin la major part dels
pobles de la comarca..., trobaríem en el primer cercle, el més petit de tots, les poblacions d’Albatàrrec,
Montoliu, Alfés, Alcanó, Sarroca, Aitona, Soses i Alcarràs. En el segon cercle, hi entraria la ciutat de Lleida i els
pobles d’Artesa de Lleida, Aspa, Torrebesses i Seròs. I, finalment, en el tercer cercle s’hi inclourien els municipis
de Puigverd, Llardecans, Maials, la Granja d’Escarp i Massalcoreig. Almatret en quedaria una mica més apartat.
En el nucli dels mateixos ubicaríem, el poble veí de Sudanell i, com no, Torres de Segre. Aquests són doncs els
vint-i-un pobles que estan representats en el monument “Mai Més”.
Informació: Llibre “Mai Més”; Josep Marsellés i Gort; Raül Esteve i Doladé; Mercedes Martín i Conejos, Josep Mª Prada
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A partir d’aquell 25 d’octubre del 1995 fins a l’actualitat, cada darrer diumenge d’aquest mes, es puja a l’Ermita
per a celebrar aquest recordatori. Durant els primers anys es comptava amb la participació de familiars i amics de
les víctimes, vinguts d’arreu de la comarca per a recordar als seus éssers estimats. Poc a poc, aquesta participació
ha anat minvant i el que era un record als caiguts ha anat esdevenint més un gest per a la pau.
VÍCTIMES GUERRA CIVIL
64 - Torres de Segre
51 - Aitona
19 - Albatàrrec
9 - Alcanó
64 - Alcarràs
26 - Alfés
41 - Almatret
23 - Artesa de Lleida
6 - Aspa
20 - La Granja d’Escarp
40 - Llardecans
71 - Maials
20 - Massalcoreig
18 - Montoliu
24 - Puigverd de Lleida
19 - Sarroca
79 - Seròs

Imatge del dia de la inauguració del monument (15 d’octubre del 1995) amb una gran expectació
de persones vingudes dels diferents pobles homenatjats.

31 - Soses
23 - Sudanell
12 - Sunyer
22 - Torrebesses

HOMENATJATS DE TORRES DE SEGRE
(actualment estan gravats al monument)

La Coral La Lira, dirigida pel Francesc Charles, també va participar en la inauguració del
monument aportant les seves veus en un dels moments més emotius de la celebració.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Aguilà Ruestes, Camil
Agullana Perelló, Emili
Albarado Prarío, Rosa
Alberich Ricart, Jaume
Barrull Filella, Andreu
Cardó Andreu, Miquel
Charles París, Ramon
Charles París, Sebastià
Curcó Branzuela, Francesc
Domènech Mata, Domènec
Domènech Mata, Victòria
Drudes Florensa, Francesc
Escolà Martí, Salvador
Escolà Pons, Francesc
Escolà Prim, Antoni
Escolà Ribes Miquel
Esquerda Pau, Josep
Esquerda Pau, Miquel
Gaya Mòdol, Pere
Gomà Marsellés, Josep
Gomà Miró, Antoni
Gómez González, Josep
Gómez Mesalles, Josep
Gort Monné, Eric
Guàrdia Romeu, Josep
Marsellés Bosch, Josep
Martínez Vallés, Josep
Mesalles Beà, Marià
Mesalles Pallerés, Joan
Miquel Puig, Joaquim
Miró Florensa, Josep Mª
Miró Filella, Telm

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Monné Dolcet, Jaume
Monné Solsona, Josep
Novell Solé, Marià
Pallarés Pallarés, Càndid
Panadés Escolà, Josep
Prim González, Joan
Prim Sanjuan, Antoni
Reig Martí, Jaume
Ribes Cardó, Miquel
Ribes Curcó, Macià
Ribes Guiu, Josep`
Ribes Masip, Ramon
Ribes Pons, Magdalena
Ribes Ribes, Joan
Ricart Pons, Virgínia
Ruestes Camí, Antoni
Ruestes Camí, Joan
Ruestes Escolà, Florenci
Ruestes Escolà, Pere
Ruestes Marsellés, Joaquim
Ruestes Oró, Francesc
Ruestes Pau, Amador
Ruestes Prim, Antoni
Ruestes Vilanova, Josep
Ruestes Vilanova, Marià
Salud Companys, Antoni
Soler, Joan
Tàpies Chavarría, Josep
Torrent Molins, Carme
Torrentó Marsellés, Jaume
Vallés Guaita, Francesc
Vilagrassa Lorda, Gaspar

Les juntes dels Amics de la Mare de Déu de Carrassumada han anat
canviant i, en els darrers anys, s’han organitzat trobades, tertúlies,
xerrades de temes socials i d’homenatges. L’actual, ha estat molt sensible
amb les persones precursores, tant del llibre com del monument.
D’aquesta manera, en Francesc Escolà Filella, en Josep Sanjuan Prim i Mossèn Xavier Batista Mercadé ja han
rebut el seu merescut reconeixement. Aquest any, ha estat el torn d’en Josep Marsellés i la Paquita Piñol. Tots
dos amants de la Mare de Déu de Carrassumada i grans col·laboradors de les seves juntes, encara que,
malauradament, la Paquita ja no estigui entre nosaltres. Això sí, el motiu central de l’honorança continuarà
essent el monument “MAI MÉS”, el NO a l’OBLIT i el SÍ a la PAU.
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Ajuntament
Torres de Segre

SOPAR DEL SOCI “JAEC”

Fotografia de Quim Estadella (camí verd del riu Segre)
HORA: 09:00 hores
LLOC: Sala Actes Plaça Catalunya
ORGANITZA: Comunitats Regants de la Sèquia
Ajuntament Torres de Segre

JORNADA AGRÀRIA

DIJOUS 21 DE NOVEMBRE

Inscripcions: 8€ adults / 5€ infantils

HORA: 10:00 hores (sortida i arribada al Poli)
LLOC: Entorn Torres de Segre
ORGANITZA: Associació Dones Santa Àgata

CAMINADA EN FAVOR DEL CÀNCER

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE

HORA: 20:00 hores
LLOC: Pavelló Poliesportiu
ORGANITZA: Regidoria de Cultura

FESTA DEL PUBILLATGE

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE

HORA: 18:00 hores
LLOC: Església Parroquial
ORGANITZA: Regidoria de Cultura

CONCERT ORGUES DE PONENT

DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE

HORA: 14:00 hores
LLOC: Pavelló Poliesportiu
ORGANITZA: Llar de Jubilats Sant Guardià

DINAR DE TARDOR LLAR DE JUBILATS

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE

HORA: 9:00 hores
LLOC: Utxesa
ORGANITZA: C.E.Pesca Torres de Segre

CONCURS D’HIVERN (PESCA)

C.A.TORRES (CADET) – E.F. PONT RIBAG. “A”
HORA: 17:45h. LLOC: Pavelló Municipal

C.A.TORRES (ALEVÍ) – E.F.S. CERVERA “B”
HORA: 16:00h. LLOC: Pavelló Municipal

Dissabte 30 de novembre

C.A.TORRES (JUVENIL) – TÀRREGA F.S. “B”
HORA: 19:15h. LLOC: Pavelló Municipal

C.A.TORRES (CADET) – F.S. MAIALS “A”
HORA: 17:45h. LLOC: Pavelló Municipal

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

Dissabte 16 de novembre

C.A. FUTBOL SALA TORRES

C.E.TORRES DE SEGRE – PARDINYES “B”
HORA: 16:00
LLOC: Municipal Torres

Diumenge 24 de novembre

C.E.TORRES DE SEGRE – MAGRANERS C.D.
HORA: 16:00
LLOC: Municipal Torres

SÈNIOR
Diumenge 10 de novembre

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

Diumenge 24 de novembre

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

VETERANS
Diumenge 10 de novembre

C.E. TORRES DE SEGRE

Actes Esportius

HORA: 17:00 h. Rialloteràpia
19:30 h. Tast cervesa
21:30 h. Sopar
LLOC: Pavelló Poliesportiu
ORGANITZA: JAEC

MISSA HOMENATGE PUBILLATGE 19/20
HORA: 12:30 hores
LLOC: Església Parroquial

DISSABTE 23 DE NOVEMBRE

DIUMENGE 3 DE NOVEMBRE

L’Agenda de novembre de 2019

DL L 1725-2015
ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’OCTUBRE - Novembre 2019
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