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I ª Caminada “AECC” en favor del càncer 
Dinar de Tardor 36è aniversari de la Llar de Jubilats  

Festa de comiat i proclamació del pubillatge torressenc 2019 
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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 
16:30 - 20:30h (Dilluns a Dijous) 

10:00 - 13:00h (Dimecres i divendres) 

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

9:30 - 13:30h (Dissabte) 

CAP  Alcarràs 973 795725 alcarras.lleida.ics@gencat.cat 

Emergències 112 Emergències  Mèdiques        061 

Mossos  Esquadra 112 o 973 700050 

Bombers  Lleida 112 o 973 030100 

 
 

 

HORARIS AUTOCAR  «Lleida – Torres de Segre» 122 
 

Dilluns a dissabtes feiners Dilluns a divendres feiners 

Lleida - Torres Torres - Lleida Lleida - Torres Lleida - Torres 

9:10     11:30    
12:30 

14:00     20:00 

7:55         9:30 
12:30       15:15 

7:15    19:00    
21:00 

7:15     7:45     
12:00 

18:00      19:25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRESENTACIÓ 
 

El Novembre, onzè mes de l'any del calendari gregorià, 

va iniciar-se amb força mirant directament cap a 

l'horitzó de l’hivern tot anunciant l'arribada de les 

primeres nevades importants al Pirineu i dels primers 

freds de la temporada que ens van fer córrer cap a 

l'armari a rescatar alguna peça de roba amagada al fons. 

Un inici gèlid que ens va portar, durant la primera 

quinzena, les primeres glaçades importants a casa 

nostra, registrant temperatures sota zero durant les nits 

i unes màximes diürnes que no arribaven als 15 graus. 

No obstant, el pas d’un parell de fronts de pluja 

acompanyats de jornades posteriors de vent han donat 

lloc, a darrer de mes, a un augment relatiu de les 

temperatures que ben bé podria correspondre, en el 

que en la meteorologia popular s'anomena Estiuet de 

Sant Martí, un suposat episodi atmosfèric de caràcter 

anual en el qual, en l'hemisferi nord, la temperatura 

s'eleva per sobre dels valors dels dies anteriors. 

Un novembre lluent i seductor, tal i com indica 

l’encapçalament de la present revista, que ha mostrat 

un bon grapat d’atributs positius en les diferents 

activitats i propostes realitzades a la nostra estimada 

vila. Cultura, tradició, país, responsabilitat, orgull... són 

alguns dels mots que podem lligar a la Festa anual de 

comiat i proclamació del nostre pubillatge local així com 

a l’excel·lent concert d’Orgues de Ponent i del Pirineu. 

Propostes variades de Medi Ambient, encaminades a 

donar a conèixer el nostre preuat territori a estudiants, 

també han estat les protagonistes d’aquests dies 

juntament amb la solidaritat que ha fet acte de 

presència de manera excelsa en l’exitosa caminada 

solidària gestionada per l’Associació de Dones o l’inici 

de la campanya d’Oncolliga de 2000 kg de coure. 

Aquest mes, la protagonista de la revista és la Mª 

Àngels Pujol i Huguet, pregonera de la Festa Major 

2019. Una bona persona, respectada, admirada i molt 

estimada al poble per la seva bona feina com a mestra 

durant 24 anys a l’Escola Carrassumada.  
 

Edita: Ajuntament de Torres de Segre 

Dipòsit legal: DL L 1725-2015 

Redacció, maquetació i redisseny: JOAN COMPANYS CABAU  

Impressió: Anfigraf S.A. 

Contacte: revistaelpregonerdetorres2@gmail.com 

CULTURA 
Dinar aniversari Llar Jubilats; Concert orgues de Ponent i del Pirineu 2019;  

Festa comiat i proclamació del pubillatge torressenc.  
 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Visita de l’alumnat de l’INS Mollerussa; Projecte europeu Poctefa;  

Activitat anellament per a nens Utxesa; Visita Escola Jaume Miret (Soses); 
Segona part curs ornitologia; Guanyadors XV Concurs Fotografia Natura. 

ESPORTS 
Andotrans Team Torrentó campió Espanya de Superbike;  

Concurs pesca d’hivern; Presentació EF Baix Segrià 2019/20;  
La VII Volta al pantà Utxesa “Fruites Font” més solidària ja escalfa motors. 

 

ACTUALITAT 
Campanya solidària “2000 kg de coure” per a la Marató;  

Curs poda per treballadors; V Concurs dibuix portada llibre Festa Major;  
Tot llest per a la Marató 19; Jornada tècnica agrària;  Inici cursos català;  

Dia del soci/a de la JAEC; Dia Internacional contra violència gènere; 
Reunió Consell Alcaldes amb ACA; Creació grup de rescat de Torres. 

 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA   
1ª Caminada solidària contra el càncer AECC (Associació Dones Sta. Àgata) 

ACTUACIONS 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Fernando Curcó) 
 

L’ESPORTIU DE TORRES 
 

L’ENTREVISTA 
Mª Àngels Pujol i Huguet 

SABIES QUE 
L’orgue parroquial de l’Assumpció de la Mare de Déu   

 

L’AGENDA DEL MES DE DESEMBRE 

 

http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=47836
https://ca.wikipedia.org/wiki/Meteorologia_popular
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hemisferi_nord
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 DINAR ANIVERSARI DE TARDOR DE LA LLAR DE JUBILATS SANT GUARDIÀ   - dissabte 9 de novembre - 
 

Dissabte 9 de novembre, el pavelló poliesportiu 

es va vestir de gal·la per acollir el dinar 

commemoratiu que, la Junta de la Llar amb el 

suport de l’Ajuntament, van preparar al detall 

per a celebrar els 36 anys de vida de la Llar de 

Jubilats “Sant Guardià” de Torres de Segre. 

Un bon nombre d’associats i d’associades van 

voler ser partícips de la festa gaudint d’un bon 

dinar i d’una magnífica sobretaula amenitzada 

per la bonica veu d’en Christian Mòdol que, 

amb diferents versions de cançons conegudes 

pels i les assistents, va aconseguir fer cantar i 

ballar a bona part dels presents arrodonint una 

extraordinària vetllada d’autèntica comunió. 

Els i les membres de l’actual Junta celebren 

la bona acollida que va tenir el dinar alhora 

que aprofiten aquest espai per a agrair la 

participació al mateix de nous socis i sòcies 

que amplien la família i que denota la bona 

salut que viu la Llar de Jubilats Sant Guardià. 

  

- diumenge 10 de novembre -       CONCERT ORGUES DE PONENT I DEL PIRINEU 2019    
 

La tarda del diumenge 10 de novembre va resultar la 

data escollida per a realitzar una nova edició del 

concert Orgues de Ponent i del Pirineu 2019 

emmarcat dins el XXI Festival de música de tardor, 

dedicat a mossèn Xavier Batiste.  

Una excel·lent proposta patrocinada per la Diputació 

de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el 

Departament de Cultura i els ajuntaments de diferents 

municipis, d’entre els quals el de Torres de Segre. 

El públic que s’apropà a gaudir del concert a l’Església 

Parroquial fou testimoni, en primera persona, del 

magnífic so de l’orgue de l’Església, protagonista del 

Sabies Que... d’aquesta edició, tocat magistralment 

per l’organista titular de la Catedral d’Àvila, en 

Francisco Javier López, que es complementà 

prodigiosament amb la solemne veu de la soprano 

Blanca Gómez, natural de Segovia, tot interpretant 

diferents peces de reconeguts compositors i músics com Haendel, Francesc Parès Gaya o Mendelsshon. 
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Components de la Junta formada per (d’esquerra a dreta): Carlos Puigvecino, 
Josep Mª Escolà, Cristina Torrentó, Mª Rosa Forcat, Tere Biosca, Miquel 
Drudes (President), Mª Dolors Zaragoza, Ramon Duaigües i Francesc Miarnau. 
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   FESTA DE COMIAT I DE PROCLAMACIÓ DEL PUBILLATGE TORRESSENC    - dissabte 16 de novembre -  
 

El dissabte 16 de novembre, Torres de Segre va acollir 

l’acte de Comiat i Proclamació del seu Pubillatge, 

organitzat des de la Regidoria de Cultura de 

l’Ajuntament. En aquesta celebració anual, les Pubilles, 

Dames, Hereus i Hereuets que han representat al nostre 

poble durant un any, cedeixen el seu lloc als nous elegits 

per a ocupar aquest càrrec en un nou mandat. Com és 

tradició també, en aquest acte, són convidats i convidades 

a participar-hi els i les representants del pubillatge d’arreu 

de Catalunya. En aquest sentit, la resposta a la 

convocatòria fou molt positiva, aconseguint la 

representació de dotze comarques catalanes i un total de 

32 municipis. Entre altres, vam poder comptar amb la 

presència de les Pubilles i Hereus de les quatre províncies 

catalanes, i rebre amb molta emoció la salutació via vídeo-

conferència dels recents proclamats Pubilla i Hereu de 

Catalunya 2019, Ona Almirall i Borja Galbany. 

Els onze regidors i regidores de l’Ajuntament van fer 

l’habitual entrada acompanyant al pubillatge torressenc 

així com a la resta de representants forans, en un pavelló 

poliesportiu municipal amb molta afluència de públic. 

Tot plegat es va acabar amb la típica fotografia de grup, el 

Cant dels Segadors i un sopar a base d’entrepans, en el 

que es va poder degustar, de forma gratuïta, sucs 

ecològics de préssec paraguaià, gentilesa del Grup 

Garreta, empresa amb seu a Lleida. 

A partir de mitja nit, els Dj’s locals Cactus & Panxo van fer 

ballar als i les joves catalans i a tots aquells que s’hi van 

voler afegir, fins a altes hores de la matinada. 

La Diada va començar a primera hora de la tarda, un cop 

fetes les confirmacions, amb una visita al Museu de 

l’Evolució i a l’església Parroquial i, com no podia faltar, 

un comiat informal a la Sala d’Actes. 

El grup de grallers i tabalers d’Alcanó van ser els 

encarregats d’animar una rua pels carrers de la vila que 

acabaria a la plaça del Països Catalans amb la ballada de 

la polca i la sardana, elements tradicionals de les trobades del pubillatge d’arreu del territori català. 

No volem acabar sense manifestar el nostre més sincer agraïment a la bona tasca feta, al llarg del passat any, 

per l’Aina Companys, l’Anna Aguilà, l’Eva Goixart, el Marcel Barberà, la Tirsa Garcia, la Noemí Rojo i l’Àlex 

Miró, com a dignes representants de Torres de Segre per diferents punts de les terres catalanes.  

Tanmateix, volem encoratjar a la Winona Olivera, l’Anna i la Núria Roca, el Marc Torrelles, l’Èric Sotillos, 

l’Eduard Kevin Copacel, la Iona Prim, la Lourdes Castany i la Carla Montoy, membres nouvinguts i 

nouvingudes al càrrec, a que agafin el relleu amb la màxima il·lusió per a portar el nom del poble ben alt en 

els diferents actes als que participaran i que gaudeixin al màxim d’aquesta meravellosa experiència. 

La Clàudia Solé i el Jordi Escolà van ser els presentadors oficials 
de la gal·la donant pas a moments emotius com l’intercanvi de 
bandes i de faixes entre el pubillatge local. 

El pubillatge sortint junt amb una part dels regidors i regidores 
presents a l’acte, abans de fer el relleu als nous representants. 

Retirada de la faixa a Marcel Barberà, hereu torressenc 2018, 
acompanyat del seu pare. 

Els i les membres del nou pubillatge 2019 a sobre l’escenari un 
cop fet el relleu amb els i les sortints al càrrec. 
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   VISITA DELS ALUMNES DE L’INSTITUT DE MOLLERUSSA       - dimecres 6 de novembre -   
 

El passat 6 de novembre, 

TDSNaTur va comptar amb la 

visita de l’alumnat de Cicle 

Superior de Forestals de 

l’Institut de Mollerussa que 

van visitar Torres de Segre per 

tal de conèixer la gestió que es 

fa des de l’Àrea de Medi 

Ambient cap als dos Espais 

Naturals presents al municipi. Els i les alumnes van realitzar una visita guiada per part de l’equip tècnic de 

TDSNaTur  que va començar a l’Aiguabarreig Segre Cinca i va finalitzar a la Reserva Natural d’Utxesa.  
 

     - dissabte 9 de novembre -                   PROJECTE EUROPEU POCTEFA 
 

En col·laboració amb el Projecte Interreg  POCTEFA – TTFS (Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible – Têt, 

Ter, Fluvià i Segre), TDSNaTur juntament amb la Regidoria de l'Hàbitat Rural i la Sostenibilitat de 

l’Ajuntament de Lleida, i amb el Museu de l’aigua de Lleida, van dur a terme un itinerari al llarg del canal 

de Seròs, construït entre els anys 1912 i 1914 amb la finalitat de portar l’aigua del riu Segre fins a la central 

hidroelèctrica de Seròs, tot resseguint el seu recorregut i coneixent la seva història, curiositats i els espais 

naturals vinculats. Es va visitar el Parc de la Mitjana i la presa de Lleida, punt on comença el canal de Seròs, 

així com el campament de la Canadenca a Lleida, l’embassament i l’espai natural d’Utxesa, la central 

hidroelèctrica de Seròs i l’espai natural de l’Aiguabarreig Segre/Cinca, on desemboca, l’esmentat canal. 

 

     ACTIVITAT D’ANELLAMENT D’OCELLS PER A NENS I NENES          - diumenge 10 de novembre -   
 

El diumenge 10 de novembre, es va 

dur a terme a Utxesa una activitat 

d’anellament científic, des de primera 

hora del matí fins a les 15:00 hores de 

la tarda, en la que hi van participar 

nens i nenes d’entre 6 i 8 anys que van 

tenir l’oportunitat d’agafar en mà algun exemplar d’ocell i poder 

observar i conèixer les parts del seu cos així com el seu funcionament 

i la seva importància per a sobreviure en l’entorn on viu.  

 

M
ED

I A
M

B
IE

N
T 



 
 

 
4 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL NOVEMBRE - Desembre 2019 

     - divendres 15 de novembre -             VISITA DE L’ESCOLA JAUME MIRET DE SOSES  
 

El divendres 15 de novembre els alumnes de p3, 

p4 i p5 de l’Escola Jaume Miret de Soses, es van 

escapar de les aules per a venir a visitar el nostre 

Espai Natural d’Utxesa i desenvolupar dues 

activitats de descobriment de la Natura i 

d’anellament científic, realitzades per l’equip 

tècnic de TDSNaTur.  

Els petits estudiants van marxar amb una molt 

bona experiència vivencial després d’haver 

manipulat, amb les seves mans, ocells, entre ells 

a l’Utxi, i d’haver vist la complerta exposició de 

fauna de la zona present a La Fusteria.  

 

SEGONA PART DEL CURS D’ORNITOLOGIA 
- dissabte 16 de novembre - 

 

El dissabte 16 de novembre, va tenir lloc la segona 

part del curs d’ornitologia que l’Ajuntament de 

Torres de Segre està impartint, en col·laboració 

amb el programa Espais Naturals de Ponent, per 

tal de promocionar el nostre territori i continuar 

engrescant el projecte de consolidar Torres de 

Segre i Utxesa com a destins turístics i ornitològics 

de referència.  

La jornada, talment com la primera part, va resultar 

tot un èxit de participació arribant a superar la 

trentena de persones provinents d’arreu de 

Catalunya que es desplaçaren fins a Utxesa per a 

gaudir d’un dels millors paratges naturals del 

nostre territori. 

  

    GUANYADORS DEL XV CONCURS DE FOTOGRAFIA “ANTONI RIBES ESCOLÀ”          
 

Com és ben sabut, aquest any ha tingut lloc la 15ª edició del Concurs de Fotografia de Natura "Antoni Ribes 

Escolà", organitzat des de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament, que ha superat la màxima 

participació amb un total de 362 fotografies rebudes. El nivell i els resultats obtinguts també han aconseguit 

superar les expectatives inicials. És per això que, des d’aquest espai, us encoratgem a continuar participant 

d'aquestes activitats que ajuden a donar a conèixer la bona tasca que Torres de Segre està duent a terme en 

aquest àmbit però també per a pregonar arreu el nostre valuós patrimoni natural i cultural. 

Tal i com us vam explicar en la passada edició de la revista, l’Albert Masó, l’Hugo Rodríguez i en Policarpo 

Hernández, van ser els tres membres del tribunal encarregats de decidir les imatges escollides d’entre totes 

les participants tot fent valer els seus bons criteris fotogràfics. 

A continuació, donarem a conèixer les fotografies guanyadores amb el nom que van ser presentades al 

concurs així com el dels seus autors i autores. 

El proper divendres 6 de desembre es farà el lliurament dels premis i l’obertura de l’exposició. 
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Títol de la fotografia: CIGONYES ENTRE NÚVOLS 
Autor/a: Lourdes Castany Fernández 

PREMI CATEGORIA INFANTIL 

Títol de la fotografia: COMIDA AL AIRE 
Autor/a: Arnau Guàrdia Povedano 

PREMI CATEGORIA JUVENIL 

Títol de la fotografia: ALBADA NÒRDICA 
Autor/a: Sergi Boixader Catot 

PREMI MILLOR FOTOGRAFIA UNIVERSAL PAISATGE 

Títol de la fotografia: ROJO ATARDECER 
Autor/a: José Antonio Alba 

PREMI MILLOR FOTOGRAFIA LOCAL PAISATGE 

Títol de la fotografia: BAJO LA LUZ DE LA LUNA 
Autor/a: Jorge Lázaro 

PREMI MILLOR FOTOGRAFIA UNIVERSAL FAUNA I FLORA 

Títol de la fotografia: EMBOLCALLANT 
Autor/a: Josep Prada 

PREMI MILLOR FOTOGRAFIA LOCAL FAUNA I FLORA 

Títol de la fotografia: ATARDECER SOBRE EL RÍO SEGRE 
Autor/a: Jose Antonio Alba 

PREMI MILLOR FOTÒGRAF LOCAL 

Fotografies guanyadores 

DIPLOMES 
 

• “Agua de Marte” (Javier Lafuente): FOTO UNIVERSAL PAISATGE 

• “The lonely tree at sunset” (Íngrid Olona): FOTO UNIVERSAL PAISATGE 

• “Rosat” (Antonieta Mesalles Charles): FOTO LOCAL PAISATGE 

• “Duende de las praderes” (Javier Lafuente): FOTO UNIV. FAUNA/FLORA 

• “Golondrina y estela” (Toni Leiva): FOTO UNIVERSAL FAUNA/FLORA 

• “Sil·luetes” (Íngrid Olona): FOTO LOCAL FAUNA I FLORA 
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    L’ANDOTRANS TEAM TORRENTÓ GUANYA EL CAMPIONAT D’ESPANYA DE SUPERBIKE       
 

L’Andotrans Team Torrentó del torressenc 

Ferran Torrentó, amb el seu pilot Òscar 

Gutiérrez, es va endur el passat 2 de 

novembre i per segon any consecutiu, el 

títol del Campionat d’Espanya de 

Superbikes (ESBK) restant encara una 

carrera per a finalitzar la temporada i amb 

una distància de 68 punts respecte al segon 

classificat. 

L’equip lleidatà ha aconseguit aixecar un 

nou campionat estatal amb nous pilots i 

seguint la mateixa dinàmica que tant bon 

resultat els va donar la temporada passada, 

apostant per pilots joves de molt talent, 

com el cas de l’Òscar, amb la finalitat d’aportar-los l’experiència en la categoria explotant tot el seu potencial. 

El Team Torrentó que ha comptat, un any més, amb Andotrans com patrocinador principal del projecte 

també ha lluït els noms de Torres Energia i d’Ajuntament de Torres de Segre per tots els circuits espanyols, 

ja que des del Consistori i l’empresa elèctrica municipal s’ha volgut continuar donant ressò, recolzament i 

col·laboració a aquest projecte esportiu liderat pel nostre veí de Torres de Segre, en Ferran Torrentó al que 

volem aprofitar per a felicitar-lo personalment i desitjar-li futurs nous èxits en el món del motociclisme. 
 

 

- diumenge 3 de novembre -            CONCURS DE PESCA D’HIVERN        
 

 

 

 

Amb el denominat Concurs d’hivern, celebrat el diumenge 

3 de novembre a la zona dels espigons d’Utxesa, es va 

donar per acabada un nova temporada de pesca amb 

diferents proves que el Club Esportiu de Pesca Torres de 

Segre ha organitzat al llarg de l’any. 

Aquest concurs en concret, acostuma a anar sempre 

acompanyat de baixes temperatures ambientals degut a 

l’època de l’any en la que es duu a terme. En aquesta 

ocasió, el temps tampoc va acompanyar gaire als 

participants ja que va ploure de manera abundant durant 

unes hores i va fer vent la resta de la jornada. Segurament 

aquestes inclemències meteorològiques van ser un dels 

detonants de les poques captures obtingudes pels diferents 

pescadors inscrits amb tant sols 3 peces en total. 

Oliver Jiménez amb un pes de 3,200 quilograms fou el 

guanyador de la matinal esportiva seguit d’en Januario 

Teixidó amb 2,700 quilograms i d’en Florín Mihai Culcea 

amb tant sols 400 grams de pes. 
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En Ferran Torrentó celebrant el campionat d’Espanya de Supersport 600 amb la resta 
de l’equip d’Andotrans Team Torrentó, un cop acabada la darrera cursa de la 
temporada al circuit de Jerez amb un balanç final de 4 victòries, 8 podis i 6 poles. 
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PRESENTACIÓ DELS EQUIPS DE L’ESCOLA DE FUTBOL BAIX SEGRIÀ      - divendres 8 de novembre -        
 

 

L’Escola de Futbol Baix Segrià va 

presentar els seus 19 equips, per la 

present temporada 2019/20, la tarda-

nit del divendres 8 de novembre, sota 

un gèlid temporal de vent que va 

condicionar força el desenvolupament 

dels diferents actes previstos. 

Un total de 230 jugadors i jugadores de 

les diferents poblacions que conformen 

l’Escola de futbol van anar desfilant fins 

al centre del camp per a fer-se la 

fotografia d’equip de rigor, això sí, ben 

abrigats per a combatre la baixa 

sensació tèrmica provocada pel fort 

vent. Un hàndicap que va obligar a 

suspendre una projecció preparada 

d’un vídeo així com els focs d’artifici 

previstos com a fi de la Festa. 

Un dels moments més fotogènics i 

aclamats de la vetllada fou l’aparició, 

sobre el terreny de joc, de l’equip dels 

debutants, els més menuts de l’Escola, 

agafats de la mà dels jugadors del 

Juvenil, els més grans, tot simbolitzant 

el nexe d’unió entre el present i el futur 

més immediat d’una Escola de Futbol que segueix fent camí, malgrat tot, amb un esquema de treball clar on 

l’ensenyament dels valors i el futbol formatiu és fusionen en un sol element. 

Amb els breus parlaments de les diferents autoritats presents a l’acte i l’habitual fotografia de família amb 

totes les i els esportistes al mig d’una il·luminada estructura de ferro, ubicada al centre del terreny de joc, 

es va donar per acabada la presentació d’una nova temporada que esperem que estigui plena d’èxits 

esportius i serveixi per a reafirmar la bona tasca desenvolupada en els darrers 23 anys a l’Escola de Futbol 

Baix Segrià. Endavant blaus! 
 

 

L’Escola de Futbol Baix Segrià va ser fundada l’any 1996. Actualment 

els jugadors i les jugadores que en formen part provenen de 7 pobles 

diferents de la comarca del Baix Segre, tots propers entre ells: Aitona, 

Albatàrrec, Alcarràs, Soses, Sudanell, Torres de Segre i Montoliu, que 

s’ha incorporat aquest curs.  

Un exemple d’aquest símbol d’unió entre localitats que descriu 

l’essència del Club es pot apreciar en el seu escut, on una pilota sura 

sobre aigües del riu Segre, element compartit entre tots, amb unes 

estrelles que representen els 5 pobles que iniciaren aquest projecte 

esportiu i que caldrà actualitzar, afegint-hi les dues que manquen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de 230 jugadors i jugadores, ??? són del nostre poble.   

Foto final amb els 230 jugadors i jugadores que formen part de l’Escola de Futbol 
Baix Segrià. D’entre ells, Torres de Segre aporta 7 jugadors en diferents equips. 
 

Foto de la sortida sobre el camp de l’equip dels debutants amb els juvenils. 
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LA VII EDICIÓ DE LA VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA ES PREPARA MÉS SOLIDÀRIA QUE MAI                
 

 

La 7ª edició de la popular Volta al Pantà d’Utxesa ja té data 

assignada i es celebrarà el proper diumenge 1 de març 

generant, de nou, una alta expectació entre els afeccionats i les 

afeccionades al running. 

Un any més, l’organització de la prova atlètica s’ha fixat com a 

objectiu prioritari el fet d’intentar millorar les sis edicions 

anteriors en diferents aspectes, amb la voluntat d’ampliar la 

proposta infantil i familiar el dia de la cursa així com la 

d’incorporar, per primer cop, la vessant solidària per a donar 

recolzament a una bona causa. La 7ª Volta aportarà 1€ de cada 

inscripció a Oncolliga, comarques de Lleida, una associació 

sense ànim de lucre que treballa des del voluntariat des de l’any 

1997 ajudant, en bona part amb recursos propis, en la lluita 

contra el càncer, en aquest cas a les comarques lleidatanes. 

En els darrers dies s’han intensificat gran part dels preparatius 

de l’esmentada prova, sobretot els aspectes més bàsics de la 

logística com són les autoritzacions diverses a sol·licitar així 

com els primers contactes amb els patrocinadors i 

col·laboradors, ànima indispensable per a poder realitzar una 

cursa d’aquesta envergadura. En aquest cas, per tercer any 

consecutiu, “Fruites Font” serà el patrocinador principal de 

l’esdeveniment esportiu donant nom a la cursa de 10 

quilòmetres tot confirmant-se com un element clau a l’hora 

d’aportar el plus de qualitat que espera el participant en cada 

nova edició. Talment important són les aportacions dels dos co-

patrocinadors, per una altra banda Eventscatalunya i, per 

l’altra, Torres Energia que nominaran les curses de 6,5 

quilòmetres i la infantil, respectivament.  

Així, doncs, la Volta al Pantà d’Utxesa ja comença a escalfar 

motors per a poder oferir un nou espectacle esportiu en el que 

qualsevol hi pot formar part ja sigui participant en les diferents 

modalitats proposades (10Km, 6.5km i infantil) o bé ajudant en 

les tasques de preparació com a voluntari o voluntària.  
 

El període d’inscripció s’obrirà a partir del dilluns 6 de gener 

amb sorpreses i novetats que podreu anar seguint a través del 

perfil del Facebook de la Volta al Pantà d’Utxesa i al web  

                      http://www.voltapantautxesa.com 

 

 

 

 

 

 
 

7 ª 

http://www.voltapantautxesa.com/
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      CAMPANYA “2000 KG DE COURE PER A LES MALALTIES MINORITÀRIES”  - fins el 13 de desembre- 
 

Per segon any consecutiu, diferents establiments de Torres de Segre 

també van adherir-se a la campanya organitzada des d’Oncolliga per a 

recollir beneficis en favor de La Marató de TV3, aquest any dedicada a les 

malalties minoritàries. 

Des de principis de mes fins al proper 13 de desembre, els quatre punts 

del poble participants: Merceria Àngels, Bar Sabrina, Forn de pa 

Comabella i la Residència d’avis i d’àvies Sant Guardià,  aniran recollint 

monedes d’1, 2 i 5 cèntims en les garrafes que tenen a disposició per a 

intentar aconseguir, juntament amb d’altres municipis, els 2.000 kg de 

coure que es fixa l’esmentada campanya com a objectiu d’aquesta edició.  

Dissabte 14 de desembre, a les 18:00 hores i a Lleida, es realitzarà la 

cloenda de la proposta amb una xocolatada, revetlla i l’esperat pesatge 

del coure recollit entre tots els establiments i locals col·laboradors. 

Cal recordar que l’any passat no es van 

poder assolir els 2.000 kg fixats. No 

obstant, s’aconseguiren 1.050 Kg, que 

van equivaldre a 8.905,87 € de donatiu. 

Des d’aquí fem una crida al veïnat a la 

col·laboració per a poder contribuir en 

l’assoliment d’aquesta fita per una 

bona causa.   

 

      - dimarts 19 de novembre-    CURS DE FORMACIÓ DE PODA PER A TREBALLADORS                
 

Al llarg del matí de dimarts 19 

de novembre, l’empresa de 

prevenció de riscos laborals 

“Previntegral”, va realitzar una 

interessant formació en l’àmbit 

de l’esporga d’arbres adreçada als diferents treballadors dels 

vint-i-dos pagesos torressencs de la que en formen part.  

L’esmentat curs agrari, que forma part d’una formació 

continua que es va fent durant l’any i que tracta temes diversos en funció de l’època de l’any, va centrar-se 

en l’activitat que es fa actualment als camps de fruita com és la poda tot donant consells i recomanacions 

per a garantir, per damunt de tot, la seguretat dels treballadors a l’hora d’utilitzar les tisores, d’abrigar-se 

bé per a combatre les baixes temperatures o de saber actuar davant d’una possible mossegada d’animals 

salvatges, entre altres. 

Pels volts del mes de maig, està previst dur a terme una altra formació similar dedicada, exclusivament, a 

les tasques de l’aclarida i de recollida de la fruita dolça tot incidint en aspectes importants per a prevenir 

riscos durant la jornada de treball (l’ús correcte de les banquetes, la protecció davant la forta radiació 

solar durant els mesos d’estiu, la legislació en quan a conducció de maquinària agrària, etc.). 
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  V CONCURS DIBUIX PER A LA PORTADA DEL LLIBRET DE LA FESTA MAJOR  - dimarts 19 de novembre-       
 

Davant la imminent arribada de la nostra estimada Festa Major de Santa Bàrbara, es va realitzar una nova 

edició del concurs de dibuix per a poder triar les tres il·lustracions que confeccionaran el llibret de la Festa 

Major. Un vegada més, el concurs estava obert a tots els nens i nenes residents de Torres de Segre d’edats 

compreses entre els 3 i els 12 anys amb l’únic requisit que la temàtica del mateix fos sobre la Festa Major. 

Un cop acabat el termini per a presentar les obres, un jurat va ser l’encarregat de decidir els guanyadors i 

guanyadores de les tres categories d’entre un bon nombre de propostes, totes elles molt creatives. 

El resultat final, després d’una deliberació sempre difícil, es va donar a conèixer el passat dimarts 19 de 

novembre a través del perfil de Facebook de l’Ajuntament.  

Totes les propostes que han participat al concurs, restaran emmarcades i es podran visitar, durant dos 

matins dels dies 4 i 5 de la Festa Major, a la Sala d’Exposicions.  

Aprofitem l’avinentesa per a felicitar als escollits i a les escollides però, sobretot, a tots els i les artistes 

que han participat en aquesta 5ª edició del concurs.  
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

   TOT LLEST PER A UNA NOVA EDICIÓ DE LA MARATÓ DE TV3 “MALALTIES MINORITÀRIES”               
 

Diumenge 15 de desembre, els torressencs i les torressenques 

estem cridats a la participació solidària en les diferents activitats i 

propostes que diverses entitats, associacions i voluntariat local 

han organitzat per a aconseguir recaptar fons i contribuir en la 

campanya conjunta de la Marató de TV3 2019, adreçada aquest 

any a les malalties minoritàries. 

En la passada edició es va aconseguir recaptar un total de 6.000 € 

demostrant que Torres de Segre, quan s’hi posa, és un municipi d’allò més solidari. Esperem que en aquesta 

ocasió s’aconsegueixi superar també les bones expectatives viscudes fins aleshores. 

Les malalties minoritàries són patologies molt poc freqüents que afecten un màxim de 5 persones per 

cada 10.000. Actualment, n’hi ha descrites unes 7.000 i al voltant del 80% són d’origen genètic. Inclouen 

un conjunt de malalties molt diferents entre si, però tenen en comú que acostumen a ser greus, cròniques, 

progressives i discapacitants. A Catalunya, es calcula que hi ha 400.000 persones amb una malaltia rara. 

Com que són tan desconegudes, poc freqüents i nombroses, sovint el diagnòstic correcte triga anys a 

arribar. Un cop diagnosticats, el 40% dels pacients no tenen tractament.  
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JORNADA TÈCNICA AGRÀRIA “DIES DE REG A LA SÈQUIA DE TORRES”   - dijous 21 de novembre - 
 

Properament al nostre poble començaran les obres de 

modernització del reg tradicional a la zona coneguda 

dels Emprius i els Plans.  

Això comportarà canvis de costums de maneres de fer, 

avantatges i molt segurament implicarà la implantació 

de cultius no habituals a la zona i que cal tenir en 

compte. 

Tots els canvis generen incerteses i és per això que la 

Regidoria d’Agricultura, la comissió d’Agricultura i la 

Comunitat de Regants de la Sèquia de Torres de Segre, 

van organitzar una jornada tècnica, el passat dijous 21 

de novembre, per a informar de diverses possibilitats 

davant de les futures inversions. 

La jornada va començar amb una visió tècnica del 

projecte a realitzar, presentat pel Sr. Gustau Carrillo, 

actual tècnic de la Comunitat de Regants de la Sèquia de 

Torres de Segre.  

Seguidament, es va desenvolupar potser una de les parts 

més interessants, una visió econòmica del sector 

agroalimentari i una comparativa amb els diferents 

conreus, portada a terme pel Sr. Francesc Reguant, 

President de la Comissió Agroalimentària del col·legi 

d’Economistes. 

Vàrem tenir també diferents propostes de cultius hortícoles, amb tot el que comporten, inversions en el 

consum d’aigua i rendiments, presentades pel Sr. Jordi Ariño de la Federació Selmar. 

Tot seguit va agafar protagonisme les possibilitats del noguer i ametller, que sembla que poden ser en un 

futur alternatives a les actuals varietats, per la bona 

aclimatació, pel seu rendiment i fàcil maneig, totes elles 

presentades per la Sra. Marta Maldonado i la Sra. Neus Aletà 

que també aprofitaren la seva intervenció per a donar a 

conèixer al públic els estudis fets fins al moment per l’IRTA 

(Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària). 

Però sense cap mena de dubte, la presentació més esperada 

va ser la del cultiu de plantes aromàtiques feta pel Sr. Juan 

José de Lope de l’empresa Alcarria Flora, vingut des de 

Guadalajara. En la seva ponència ens va explicar el conreu de 

la lavanda, els seus productes després de la destil·lació i, fins 

i tot, les possibilitats turístiques que comporta aquestes 

plantes per a la zona on es cultiven. 

Amb tot, una proposta enriquidora i d’exquisida presentació 

que de ben segur serà aprofitada pels més de la seixantena 

d’agricultors assistents en aquesta jornada tècnica agrària. 
 

Text de Josep Lluís Huguet i Beà (President de la Comissió d’Agricultura de l’Ajuntament de Torres de Segre) 

La cloenda de la jornada tècnica agrària va anar a càrrec de 

Josep Lluís Huguet, actualment Conseller Comarcal i 

president de la Comissió d’Agricultura de l’Ajuntament i de 

Josep Cases, President de la Comunitat de Regants de la 

Sèquia de Torres de Segre. 

L’alcalde de Torres, en Joan Carles Miró, va donar la benvinguda 

als i les presents obrint el cicle de conferències i donant pas a les 

primeres de les diferents intervencions realitzades al llarg del matí 

a la Sala d’Actes de la Plaça Catalunya. 
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   INICI DELS CURSOS DE CATALÀ SUBVENCIONATS PER L’AJUNTAMENT   - divendres 22 de novembre -  
 

El divendres 22 de novembre van començar els 

cursos de Català per adults, promoguts des de 

la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament. 

Finalment, les classes s’han dividit en dos grups 

diferents: un d’iniciació, amb un total de 13 

persones inscrites i un de perfeccionament on 

hi ha 15 alumnes. Les sessions dels mateixos 

tenen una durada de 85 minuts cada una i s’imparteixen cada divendres a la 

Biblioteca Municipal amb el propòsit també de promoure altres activitats en 

aquestes instal·lacions durant l’any de la commemoració del seu 30è aniversari. 

La professora és l’Alba Bosch, amb un ampli currículum i coneixem de la llengua: 

Màster en Formació del professorat d’Educació Secundària (especialitat en Llengua i Literatura catalanes) 

cursat a la Universitat de Barcelona (2013-14); Grau en Estudis Catalans i Occitans a la Universitat de Lleida 

(2009-2013) i àmplia experiència laboral en docència en diferents centres educatius de Lleida. 

Si algú encara està interessat o interessada en apuntar-s’hi, es pot adreçar a les oficines de l’Ajuntament, 

en l’horari d’atenció al públic de 10 a 13 hores o via telèfon, i formular la seva inscripció. 

Els cursos tindran una durada de sis mesos, des de novembre fins a finals d’abril, i estan subvencionats, 

íntegrament, per l’Ajuntament de Torres de Segre. 
 

- dissabte 23 de novembre -         DIA DEL SOCI I DE LA SÒCIA DE LA JAEC 
 

El dissabte dia 23 de novembre va tenir lloc el dia del soci i 

de la sòcia de la JAEC. Aquest nou format va substituir el que 

era l’anterior i l’habitual sopar dels darrers anys per a 

convertir-ho en una vetllada més complerta i plena 

d’activitats gratuïtes per a tots els seus associats i associades. 

La jornada va acollir tres propostes ben diferents i, alhora, 

divertides i interessants. A primera hora de la tarda, hi va 

haver un taller de rialloteràpia, a càrrec de l’Oscar Becerril 

de Tàctica 360 i, posteriorment, un tast de cerveses 

artesanes a càrrec de Republik. 

A les 21:30 hores, va tenir el lloc el sopar on unes vuitanta 

persones van poder gaudir d’un bon menú format per 

fideuada, corder al forn i gelat de postres. Seguidament, per 

equips, es va fer un joc on els i les participants havien de 

formar paraules relacionades amb el nostre poble. 

Per a finalitzar, a partir de les 00:00h, va iniciar-se la disc-

mòbil a càrrec dels djs locals Panxo i Cactus i el dj. Roy G. 

que posaren la diversió fins a altes hores de la matinada. 
 

La JAEC segueix, novament, mostrant força i ganes de 

reinventar-se tot aportant idees i organitzant noves 

propostes en benefici de tots i totes. Recolzar totes les 

seves activitats així com la seva vitalitat i dinamisme ha de 

resultar indispensable i prioritari per part de tothom.  

L’Alba Bosch, serà l’encarregada 
d’impartir els dos cursos de català que es 
duran a terme al llarg d’aquests mesos. 
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    DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA  DE GÈNERE            - dilluns 25 de novembre -  
 

La tarda – vespre del dilluns 25 de novembre es van 

celebrar dues activitats per a commemorar el Dia 

Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers 

les Dones. A mitja tarda, un grup van poder participar al 

taller de defensa personal que es va desenvolupar a la 

sala del tatami, de la Plaça Catalunya.  

A les 20:00 hores del vespre, a l’espai de la mateixa 

Plaça, es va fer l’acte simbòlic principal amb un gran llaç 

lila recolzat per la llum d’unes espelmes i la lectura del 

manifest per part de la regidora de Sanitat, Benestar 

Social i Polítiques d’Igualtat, la  Mihaela Balcanu, 

acompanyada de diferents regidores i regidors de 

l’actual Consistori així com de l’alcalde. L’esmentat 

document feia una crida a seguir treballant conjunta i 

coordinadament amb la implicació de totes les 

administracions i agents socials per a l'erradicació de 

totes les violències masclistes. 

El 25 de novembre de 1981 va ser declarat Dia 

internacional contra la violència de gènere durant el 

primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del 

Caribe celebrat a Bogotà (Colòmbia). En aquesta 

trobada, les dones van denunciar la violència de gènere 

en l'àmbit domèstic i la violació i l'assetjament sexual en 

l'àmbit dels governs, incloent-hi la tortura i els abusos 

que patien moltes presoneres polítiques. Es va escollir 

aquest dia per commemorar el violent assassinat de les 

germanes i activistes polítiques Minerva, Patria i Maria 

Teresa Mirabal, que van ser assassinades per la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República 

Dominicana mentre anaven a Puerto Plata a visitar els seus marits empresonats el 25 de novembre de 1960. 

Per al moviment popular i feminista de la República Dominicana, històricament, aquestes dones han 

simbolitzat la lluita i la resistència. El 1999, l'ONU va donar caràcter oficial a aquesta data. 
 

  - dijous 28 de novembre -    REUNIÓ DEL CONSELL D’ALCALDES/ESSES AMB EL DIRECTOR DE L’ACA      
 

 

L’alcalde de Torres de Segre, en Joan Carles Miró i 

Puigvecino, va assistir a la reunió ordinària del Consell 

d’Alcaldes i Alcaldesses del Segrià, celebrada el passat 

dijous 28 de novembre, amb la presència del Sr. Lluis Ridao, 

Director de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua). En aquesta 

trobada es va exposar, entre altres, el nou model de 

sanejament del Segrià a través d’un informe tècnic i 

econòmic dels sistemes i de les instal·lacions de depuració 

d'aigües de sanejament de la Comarca amb el compromís de 

l’ACA d’establir importants inversions en els propers anys. 

https://www.facebook.com/mihaela.balcanu.7?__tn__=K-R&eid=ARAWgGXRKn5AnEm8eq4UceEbPecL-EZCbbDlauWHdYF-d7EYwGUa-IxMb1a56pu-Eapq6dxtj80azf66&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCPxm55lmKuLK0rx2gSHe3YSU7LX63yQCF4whiYuIUMmA3gdO9LPF4H9tlOSgjqZFWKC9XiOlBAfLDVkV06CRis8KkGLXqk5JcMtzBS8kwCrftB8YOXwx0WLBFh4AysCGJZJg_2vt_nqJlXEt-_4BPwkZ4DLcERcJnPIWEqe9UL_tVMthu2wyUAICmumqQQtRPc7namMCOsjN2C_He9UB4p8ChFqYL074hmnyDhuHqLHjIfgGJAP7BssDFhvacKH0j-V9dlz76lwAJGIuuHTcbaS489Goy9RsqQi_pQ1cOMVgb1upHeKhdWcc8J97-z-tl_4xAXQ7BY24ECWUtkV6r9NHBH
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      CREACIÓ DEL GRUP DE RESCAT DE TORRES DE SEGRE               
 

Torres de Segre disposa, des de fa uns mesos, d’un grup de Rescat que està en procés de creació però que 

compta amb un seguit de voluntàries que estimen als animals. Aquestes persones volen donar solució als 

problemes tant d’animals abandonats o maltractats com també facilitar ajuda a les persones que, tot i 

estimar a les seves mascotes, no se’n poden fer càrrec d’una manera òptima. 

Aquest passat mes de novembre, per exemple, el grup ha 

dut a terme tres accions determinades: 

1- Es van trobar dues femelles de raça “galga” que rondaven 

per Torres. Al no portar el xip detector, no es va poder 

determinar si tenien o no propietari o propietària. 

Membres del grup de rescat van contactar amb la 

Protectora de Seròs (Amigos Peludos Bajo Cinca) i 

aquesta se’n va fer càrrec. Posteriorment, es va poder 

comprovar que una d’elles va poder trobar una casa 

d’acollida on és ben rebuda i estimada. 

2- El grup de rescat també va cuidar durant uns dies tres 

cadells provinents d’una casa particular que no se’n podia 

fer càrrec. Novament la Protectora de Seròs i la seva 

Directora, la Sandra Oró va rebre’ls a les seves 

instal·lacions. 

3- Malauradament, a darrers del mes de novembre, la policia 

municipal va rebre una trucada d’un conductor que havia 

vist un gos lligat a un pal d’un camí del polígon. Eren les 

vuit del matí quan l’animal era rescatat mig mort de fred a 

causa de la forta gelada d’aquella mateixa nit. 

El grup de rescat, a hores d’ara encara està buscant una 

casa d’acollida pel “Duc”, que és el nom que li han posat. 

Mestrestant no la trobin, les voluntàries del grup 

s’organitzen per torns per tal que al gos no li falti ni el 

menjar ni el beure i pugui sortir a córrer, almenys, tres 

vegades cada dia. 
 

Des d’aquestes pàgines, les membres del grup de rescat 

volen aprofitar l’avinentesa per a enviar un missatge clar 

als propietaris i/o propietàries de mascotes: 

✓ Cal ser conscient que un animal no és un objecte que es 

pugui abandonar en qualsevol lloc. Un animal té 

sentiments i és per això que mereix respecte i afecte. 

✓ S´ha de denunciar qualsevol cas de violència o manca 

d’atenció alimentària envers els animals de la que 

siguem sabedors/res. Ho podeu fer trucant al telèfon 

de la nostra policia municipal 696982734. 

 

  

 
 
 

Una de les dues gosses amb la seva nova família d’acollida. 

Lligat a un pal, espantat i tremolant de fred i de por, així es 
com van abandonar el “Duc”. Un gos molt dòcil i jove que 
està buscant una casa que el pugui acollir. 
A la imatge es pot veure la gelada d’aquell matí. 
Probablement el gos va passar fermat tota la nit. 

L’Ajuntament de Torres de Segre, al igual que la resta de pobles de la comarca del 

Segrià, paga anualment un import d’1€ per habitant per a tenir unes 8 places anuals 

assignades a la gossera d’Alcanó.  

Un cop els nombre de places estan cobertes, cada animal que s´hi posta suposa una  gran despesa 
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1ª CAMINADA SOLIDÀRIA “AECC”  
 

La solidaritat hauria de ser l’idioma del món i 

esdevé el valor que ens dona la capacitat d’ajudar 

als demés quan més ho necessiten.  

Sota aquesta premissa tan senzilla, l’Associació de 

Dones Santa Àgata i l’AECC Lleida (Associació 

Espanyola Contra el Càncer), junt amb la 

col·laboració de l’Ajuntament, van organitzar la 

primera caminada solidària contra el càncer en la 

que hi participaren més de 170 caminadors i 

caminadores del municipi així com també d’altres 

indrets que van venir, expressament, per a donar 

recolzament a l’activitat. 

L’exitosa proposta saludable es va iniciar a les 

10:00 hores del matí amb la rebuda als i les 

participants i les darreres inscripcions a la Plaça 

dels Països Catalans, punt de sortida i arribada 

d’un recorregut total de 8 quilòmetres que va 

vorejar i pujar el turó de Carrassumada, abans del 

retorn cap al poliesportiu. 

Un cop la comitiva va arribar a l’Ermita, 

completant més de la meitat del trajecte, es va 

poder reposar forces i hidratar-se bé gràcies al 

refrigeri i a l’avituallament que van preparar les 

membres de l’organització. 

Abans de reprendre el darrer tram de la caminada 

de retorn cap a casa, la Mª Àngels Romero, 

Presidenta de l’Associació de Dones, va voler 

agrair als i les presents la bona acceptació d’una 

proposta solidària que va arrodonir-se amb la 

plantació d’un arbust aromàtic en una de les 

parets de l’Ermita, acompanyat d’una placa 

commemorativa de la jornada, feta de fusta 

tractada i pirogravada amb el nom i l’any.  

Aquest gest simbòlic pretén repetir-se en les 

properes edicions amb la voluntat de deixar una 

empremta visible d’aquesta excel·lent iniciativa 

solidària que va aconseguir reunir un total de 

1.255 euros, corresponent a l’import sencer de les 

inscripcions més donatius, que aniran a parar 

directament a l’AECC per la lluita contra el càncer. 
 

 

LA
 N

O
TÍ

CI
A 

 

 

Membres de l’actual Junta de l’Associació de Dones Santa Àgata, 

veritables impulsores i organitzadores de la caminada solidària. 

Moment simbòlic de la plantada d’un romer en un dels laterals de 

l’Ermita, amb la placa commemorativa col·locada al fons. 
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PINTADA DE LES PARETS I DEL SOSTRE DEL REFUGI DELS PESCADORS D’UTXESA 
 

Amb el propòsit de tenir unes instal·lacions cuidades i amb les condicions 

adients, aquest passat mes s’ha efectuat una tasca de manteniment i neteja 

a fons de l’espai del Refugi dels Pescadors d’Utxesa que s’ha completat amb 

la pintada de les parets i del sostre. 

Un lloc que, al llarg de l’any, és llogat a diferents veïns i veïnes del municipi 

que el reserven per a dur a terme celebracions o bé fer menjades amb 

familiars i/o amics. En aquest sentit, des de l’Ajuntament, es farà un 

seguiment més acurat de l’estat en el que es deixa el mateix refugi un cop 

s’acabi cada lloguer i aplicarà, si cal, mesures sancionadores en el cas de 

detectar desperfectes o bé deixalles i brutícia. 

Per a poder llogar-lo, cal adreçar-se al telèfon de contacte 660 612 615. 

 

REFINAMENT I FINALITZACIÓ DEL FERM DE L’OBRA DE PEATONALITZACIÓ  
 

 

A principis del mes passat, es va acabar d’enllestir el 

perfilat definitiu del ferm de l'obra de peatonalització 

del casc antic tot polint l'aglomerat d’asfalt existent 

amb la finalitat de deixar-lo totalment uniforme i a 

nivell amb les voreres lateral d’ambdós costats.  

Aquesta actuació es va dur a terme amb una polidora 

industrial de grans dimensions que va rascar la capa 

més superficial del terra tot aspirant, alhora, la pols 

resultant del raspat. 

Un cop repassat tot el tram, des de la façana de 

l’Ajuntament fins al carrer Església, es va procedir a 

l’aplicació d’una beurada segellant per a tancar el porus 

obert del terra, amb el principal propòsit de deixar el 

paviment final regular, fàcil de netejar i llest per 

aconseguir que duri molt temps en les millors 

condicions. 

 
 

 

AC
TU

AC
IO

N
S 

 

En aquestes fotografies es pot apreciar el procés de l’actuació descrita anteriorment, amb el fresat inicial de tot el terra i l’aplicació de la 

capa segellant abans del darrer refinament. Les dues últimes fotografies mostren el resultat final, des de dos punts de vista diferents, on es 

pot veure la uniformitat del ferm amb les voreres, quedant un magnífic tram que integra els diferents edificis i els espais propers. 
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TREBALLS DE MANTENIMENT I MILLORA DELS ACCESSOS ALS TRANSFORMADORS 
 

L’Empresa Municipal d’Energia 

Elèctrica de Torres de Segre 

S.L. (EMEETDS) ha estat fent 

diferents treballs de 

manteniment i de millora dels 

accessos als centres de 

transformació, situats a la part 

posterior del magatzem de 

Fruites Font i al de la Residència d’avis i àvies Sant Guardià. 

Es tracta, principalment, de tasques de neteja de les males herbes del costat 

dels CT i de la consolidació del ferm adequant-lo amb graveta i compactant-

lo per tal de deixar-los en les millors condicions i garantir-ne un fàcil accés 

per dur a terme qualsevol tipus de reparació o manteniment que puguin requerir. L’actuació la va realitzar 

la brigada municipal i les despeses del material utilitzat van anar a càrrec de la EMEETDS. 

 

ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A GARANTIR UNA MILLOR SEGURETAT I SERVEI 
 

Amb el propòsit de garantir la 

seguretat del seu personal i, alhora, 

poder millorar el seu servei al veïnat, 

l’Empresa Municipal d’Energia 

Elèctrica ha adquirit uns lots de material elèctric específic per 

a poder utilitzar en les múltiples tasques que es realitzen, 

habitualment, tant de manteniment, de control o bé de 

reparacions en el subministrament elèctric municipal. 
 
 

 

DOTACIÓ D’UN NOU APARELL DESFIBRIL·LADOR 
 

Des del passat divendres 15 

de novembre, es disposa d'un 

nou aparell Desfibril·lador 

Extern Automàtic (DEA) que 

s'afegeix als ja disponibles del 

Consultori mèdic, pavelló 

poliesportiu i baixos de 

l'Ajuntament. 

El nou dispositiu adquirit el 

portaran els agents de la 

policia municipal dins el seu 

vehicle per a actuar i utilitzar-

lo d'emergència, si es dona el cas. 

Per una altra banda, en relació amb aquests aparells que disposem al poble, s’està organitzant també una 

formació gratuïta i oberta a tothom del poble que en tingui interès per a ensenyar el seu funcionament 

ja que es preveu traslladar el que hi ha instal·lat als baixos del Consistori a l’exterior de l’edifici municipal 

per a donar cobertura les 24 hores en cas d’una possible necessitat. 

L’aparell duu un avís lluminós que facilita la seva localització en ambients foscos, incorpora una 
alarma acústica de 90dB que s’activa a l’obrir-se i emet, oralment, les instruccions d’ús. 
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NETEJA DEL COMPLIDOR D’AIGUA DE “LES CASETES” 
 

Seguint amb les actuacions de neteja que es 

venen fent últimament, l’equip de la brigada 

municipal va estar netejant i condicionant 

diferents indrets del poble. Un dels punts on es va 

actuar en primer terme va ser al complidor 

d’aigua ubicat a “Les Casetes”, lloc utilitzat sovint 

pels pagesos locals per a recarregar les seves 

atomitzadores abans de sulfatar els camps fruiters 

del municipi. En aquest cas, es va netejar el dipòsit 

per ambdós costats amb aigua a pressió. 

 

NOVES TASQUES DE NETEJA DE DIFERENTS CARRERS I PLACES DEL POBLE 
 

Coincidint amb l’arribada del fred i la consegüent caiguda de les fulles, s’han continuat les tasques de neteja 

i condicionament dels carrers del poble fent especial èmfasi, entre altres, als voltants de l’Escola i el Parc 

Infantil del Passeig del Segre, dos punts que presenten força activitat diària. 

Tal i com hem exposat en altres edicions, la brigada municipal s’encarregarà, de moment, de la neteja de la 

resta dels punts del poble a l’espera de poder tenir, esperem en breu, un nou operari a través d’una línia de 

subvenció via Consell Comarcal del Segrià tot vetllant, en la mesura del possible, per a aconseguir un poble 

més net i acollidor. Una tasca que necessita també de la inestimable i necessària col·laboració ciutadana. 

 

SUBSTITUCIÓ DELS FILTRES DE LA CALEFACCIÓ DEL PAVELLÓ I POSADA A PUNT 
 

A primers de novembre, es van 

substituir els filtres vells de la 

calefacció principal del pavelló 

poliesportiu, ubicada als baixos 

de l’escenari, per a garantir un 

òptim funcionament del sistema 

tot coincidint amb l’arribada de 

les primeres glaçades i tenint en 

compte la gran quantitat 

d’esdeveniments que acollirà, en endavant, aquesta instal·lació municipal.  

A més d’aquesta tasca, es va aprofitar l’avinentesa per a fer una posada a punt de la caldera de gasoil, una 

tasca també habitual, any rere any, per aquestes dates. 
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NOVA INSTAL·LACIÓ HDMI AL PROJECTOR DE LA SALA D’ACTES 
 

Continuant amb el ferm propòsit d’anar millorant els serveis municipals existents i adaptar-los a les actuals 

noves tecnologies, l’Ajuntament va realitzar una nova instal·lació de connexió HDMI (High Definition 

MultiMedia Interface) que es va afegir a la ja existent del projector fix de la Sala d’Actes. 

Aquesta nova connexió permetrà retransmetre vídeo i so en la denominada Alta Definició (HD) millorant 

significativament la qualitat de les imatges projectades sobre la pantalla amb el suport d’un ordinador 

portàtil o d’un aparell reproductor. En aquest sentit, la Junta de la Penya Barcelonista de Torres de Segre 

també han adaptat el seu sintonitzador per a poder oferir, als i les penyistes, els partits del F.C. Barcelona 

de futbol i altres seccions en excel·lent qualitat.  

 

PREPARATIUS PER A LES ACTIVITATS ESPORTIVES DE LA FESTA MAJOR 
 

D’entre la variada oferta d’activitats i d’actes que es celebren 

durant els 4 dies de Festa Major de Santa Bàrbara, algunes 

requereixen unes tasques de preparació de l’espai on s’han de 

desenvolupar. Aquest és el cas de la jornada de pesca infantil i de 

l’activitat de tir al plat que són, des de fa anys, dues de les 

diferents propostes esportives del programa. 

En el cas de l’activitat de pesca infantil, prevista pel matí del 

proper dissabte 7 de desembre a la basseta del riu del camí verd, 

es va haver de netejar tot el perímetre de la “bassa” amb l’ajuda 

d’una màquina excavadora, d’un tractor i dels operaris per retirar 

la malesa existent d’herbes i branques. La proposta, organitzada 

entre el Club Esportiu de Pesca de Torres de Segre i la Regidoria 

d’Esports de l’Ajuntament, també va necessitar d’una sèrie de 

passos burocràtics amb l’Administració corresponent per a poder 

demanar i obtenir el permís per executar-la, fer foc controlat en 

un punt per a resguardar-se del fred així com les gestions pel 

repoblament del peix que es tira a l’aigua per aquesta ocasió. 

Per una altra banda, el recorregut de caça o el tir al plat, 

consisteix en una tirada en un terreny que es propietat de 

l’Ajuntament i que es troba al costat de l’actual camp de tir. Per 

a poder fer aquesta activitat, es va netejar i segar l’esmentat 

indret per a deixar-lo a punt pel dijous dia 5 de desembre.  

L’esmentada parcel·la on es desenvolupa, des de fa anys, aquesta activitat de Festa Major entrarà, en breu, 

en una permuta de terrenys que l’Ajuntament ha aprovat en el darrer Ple del 30 de setembre i en la que es 

canviarà per un sòl ubicat a continuació de l’actual camp de tir que permetrà la seva ampliació de 200 a 300 

metres, esdevenint l’únic camp de tir en tot l’Estat de llançament a aquesta distància. 
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MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS 
 

En el passat Ple celebrat el passat 6 de novembre es va aprovar la modificació de l’import d’algunes de les 

ordenances fiscals vigents, d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2020: 
 

 
 

▪ ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) - Article 5. Bonificacions 

Bonificació 20% per habitatges amb instal·lació d’energia solar ART.74.5 TRLHL. La bonificació s’atorgarà 

per un període de 5 anys després de la seva sol·licitud. 
 
 

▪ IAE (IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES) - Article 9. Coeficients de situació 
 

 ACTUALMENT 2020 

1a 2a 1a 2a 
COEFICIENT APLICABLE 1.20 1.00 2.00 1.50 

 

 

 

▪ IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES - Article 3. Base imposable, quota i acreditament 

El tipus de gravamen serà del 3 per 100. (Pujada del 2% al 3%). 
 

 

▪ TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Repercutir la pujada del cànon de sanejament de 2016 (encara no es té coneixement del que pujarà any 

vinent ja que no tenim dades, dependrà del cànon 2020). (Increment del 0,37%). 
 

 

 

▪ TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL - Article 6. Quota tributària (Epígraf primer- Assignacions):  

4. Columbaris a 150,00€. Es baixarà el preu pels Columbaris de 300 a 150 euros. 
 

 

▪ TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LES PISCINES MUNICIPALS  
 

Article 4. Quota tributària  Epígraf 2n ABONAMENTS Piscina Municipal 

1. Per abonament menors (4 a 10 anys) .....… 20,00€ 
2. Per abonament adults ………...............…..... 30,00€ 
3. Per abonament jubilats ….............. 15,00€ (-50%) 
4. Per abonament familiar  
- Per 2 persones membres de la unitat familiar ... 50,00€ 
- Per 3 persones membres de la unitat familiar ... 70,00€ 
- Per 4 persones membres de la unitat familiar ... 90,00€ 
- Per 5 persones membres de la unitat familiar...110,00€ 
- A partir de 6 persones .......................................130,00€ 

- Per abonament famílies nombroses .. 88,00€ (-20%) 
 

Epígraf 1r. ENTRADES Piscina Municipal 
 

1. Per entrada individual adult …………… 4,00€ 
2. Per entrada menors (4 a 10 anys) ….. 3,00€ 
3. Per entrada jubilats ..…………. 2,00€ (-50%) 

 

(Bonificacions: Majors de 65 anys empadronats→ 50% bonificació) 

▪ TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN 

TERRENYS D’US PÚBLIC I INDUSTRIES DEL CARREC I AMBULANTS... - Article 6. Quota tributària 

Tarifa primera. Mercats setmanals (mercadet). Parada al mercat preu únic diari de ………... 10,00€/diari. 

(Es puja d’ 1,50 a 10 euros per parada) 
 

▪ TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL - Article 4. Quota tributària 
 

 

- Matrícula curs per alumnes empadronats…………………………………………………........ 50,00€ 
- Matrícula curs per alumnes no empadronats…………………………………………………. 100,00€ 

 
 

 

 Octubre a Juny Setembre Juliol/Agost 

Quota mensual EMPADRONATS       110,00€ 70,00€ 100,00€ 
Quota mensual NO EMPADRONATS 130,00€ 83,00€ 100,00€ 

(Les famílies nombroses tindran una bonificació del 20% sobre els preus fixats). 
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▪ PREUS PÚBLICS PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

Autoritzacions especials d’utilització SALA ALLOTJAMENT 

- Ús de les instal·lacions (particulars) ……………………………......................……..... 100,00€/dia 

- Ús de les instal·lacions (entitats locals registrades) ………......................…………. 0,00€/dia 
 

 

 

▪ TAXA PER IMMOBILITZACIÓ I/O RETIRADA DE VEHICLES ABNDONATS O ESTACIONAYS 

DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA - Article 4. Tarifes 

1. Retirada de vehicles 

- Qualsevol servei de retirada de vehicles de la via pública ................................ 100,00€ 

- En el supòsit que s’iniciï la retirada de vehicles i no es compleixi el servei ......... 50,00€ 

 

CONDICIONAMENT DE L’ALLOTJAMENT MUNICIPAL 
 

Un cop acabada la campanya de la fruita i la consegüent disminució dels interns de l’allotjament municipal, 

l’Ajuntament va dur a terme una valoració acurada de l’estat d’aquesta instal·lació municipal per a iniciar un 

seguit de tasques de manteniment de cara a deixar l’espai en les millors condicions per acollir, si és necessari 

durant els mesos posteriors, altres llogaters o, simplement, deixar les diferents càmeres preparades per 

afrontar una nova campanya fructícola.  

L’equip de la brigada va realitzar diverses actuacions en els habitatges disponibles tot reposant rajoles, fent 

tasques de fontaneria, etc.  

A més, una empresa de neteja contractada va realitzar també un rentat a fons dels mateixos espais que 

precisen renovar, en breu, part dels seus matalassos, somiers i llençols.  

 

ALTRES ACTUACIONS DIVERSES REALITZADES 
 

 

1. A principis del mes de novembre, a causa d’una jornada de fort 

vent, una branca de grans dimensions d’un arbre del camí verd de 

la zona del riu va trencar-se i va caure a sobre del fil pastor que 

delimita l’espai on hi viuen els cavalls de la camarga.  

Gràcies a l’avís d’un veí, es va saber que tots els cavalls es van 

escapar del recinte habitual i pasturaven tranquil·lament per la 

zona del camp de futbol. Al cap d’unes hores, es van haver de 

tornar al seu lloc comprovant que el pes de la branca caiguda havia 

trencat el fil electrificat que també va haver-se de reparar. 

Exemple d’una part de les reparacions efectuades en els banys d’algunes càmeres, amb imatges de l’estat inicial i del resultat final. 

1 



 
 

 
22 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL NOVEMBRE - Desembre 2019 

2. Senyalització d’un carrer sense sortida a Utxesa. L’Ajuntament de 

Torres de Segre ha col·locat una senyal de carrer sense sortida en 

una de les urbanitzacions d’Utxesa, més concretament, al costat del 

Molí per a que el veïnat i els visitants puguin estar informats i 

gaudir, al mateix temps, d’una millor senyalització de tota la xarxa 

de camins municipals. 
 
 

3. La brigada va haver d’arranjar una espona per a poder-hi acollir un 

pal d’electricitat que es va deixar mig instal·lat.  

En aquest cas, ja fa uns anys es va haver de substituir el pal de fusta 

malmès que hi havia en aquest lloc per aquest de formigó, molt 

més resistent, deixant el forat de la instal·lació pendent d’acabar 

de cobrir de manera definitiva per a garantir una millor seguretat i 

suport de l’esmentat pal de subjecció del cablejat elèctric. 
 
 

4. Un cop més, l’equip de la brigada municipal ha hagut d’actuar per 

a poder resoldre una fuita d’aigua que afectava al sistema de 

subministrament d’un dels habitatges del carrer Barri Nou.  

Tal i com és habitual en aquests casos, es va haver d’obrir la part 

afectada per a poder instal·lar una abraçadora que anul·lés la 

pèrdua d’aigua. Un cop feta la reparació, es va aprofitar per a deixar 

feta la pre-instal·lació del registre dels comptadors abans de tapar 

el forat sobre el ferm i deixar-lo llest per a la circulació. 
 
 

5. A tall de millora en quan als elements de mobiliari públic instal·lats 

al municipi, l’Ajuntament de Torres de Segre, en aquest cas i a 

instància de la demanda del veïnat resident del carrer Palla, va 

reparar el banc ubicat en un dels punts d’aquest espai local tot 

elevant i fixant de nou el seient amb la col·locació de dues peces de 

formigó per a fer-lo més accessible i còmode a l’hora de seure-hi. 

Aquesta actuació és exactament la mateixa que la realitzada fa uns 

mesos en d’altres bancs del poble tals com els de la Plaça 

Catalunya.  

En aquest sentit, en els propers dies, es preveu anar reparant la 

resta de bancs que es troben en mal estat ja sigui substituint les 

fustes trencades o bé pintant la superfície desgastada. 
 
 

6. A escassos dies de l’inici de la Festa Major de Santa Bàrbara, un any 

més, l’equip de la brigada va realitzar un grapat de tasques al 

pavelló poliesportiu corresponents als preparatius i a la posada a 

punt per a fer front tots els dies de celebració. 

D’entre les feines fetes, podem destacar el muntatge de les llotges 

a les grades, l’espai on s’ubicarà la barra del bar així com el 

muntatge del guarda-roba, tal i com es pot apreciar en la fotografia 

adjunta, construint l’estructura amb taulells aglomerats i la 

col·locació dels suports i penjadors, en el seu interior, per a poder 

oferir aquest servei pel públic que assistirà als diferents actes 

programats. 

2 

3 

4 

5 

6 



 
 

 
23 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL NOVEMBRE - Desembre 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Característiques de la fotografia 

DIAFRAGMA: f/3.5 

FOCAL: 18mm 

VEL. OBTURACIÓ: 30 s. 

ISO: 800 

LA FOTOGRAFIA DEL MES 

 

 

La Torre dels Canonges. Edifici històric de Torres de Segre, ubicat al marge dret del riu, just 

darrere del “Ranxo”. 

“La tècnica de la circumpolar es realitza amb trípode i de nit, preferiblement amb un cel 

net de núvols i sense presència de la Lluna per aconseguir ressaltar els estels. Cal orientar 

la càmera a l’estel Polar i fer una sèrie de fotografies a velocitat d’obturació molt lenta i un 

interval entre cadascuna d’elles d’uns 3 segons, superposant-les amb l’ajuda d’un 

programa informàtic”.  

 Aquesta imatge correspon a 90 fotografies de 30 s. de durada i un interval de 5 s.    Fernando Curcó
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CLUB ESPORTIU DE FUTBOL DE TORRES DE SEGRE  (Equip Amateur) 
 

 

Jornada 10 (10-11-2019)  
 
 

       CLASSIFICACIÓ (Categoria 4ª divisió catalana - Grup 21) 

C.E. TORRES 2 - 1 
MAGRANERS 

C.D. 
 

 Jornada11 (17-11-2019)  

BELL·LLOC  
AT.C. “A” 

1 - 3 C.E. TORRES 

 Jornada 12 (24-11-2019)  

C.E. TORRES 4 - 1 
PARDINYES 

C.F. “B” 

 Jornada 13 (01-12-2019)  

VERDÚ V.CORB  
C.F. “A” 

1 - 1 C.E. TORRES 
 
 
 

Golejadors   Proper partit – Jornada 14 
   

  
 
 

C.E. TORRES TORREFARRERA C.F. “B” 

15/12/2019  16:00H  municipal Torres de Segre 
 
 
 
 

CLUB ESPORTIU DE FUTBOL DE TORRES DE SEGRE  (Equip Veterà) 
 

 Jornada 7 (10-11-2019)         CLASSIFICACIÓ (Torneig Telègrafs – 2ª Divisió) 

C.E. VETERANS 
TORRES 

4 - 1 
VETERANS C.F. 

BELLPUIG 
 
 
 
 
 

 Jornada 8 (17-11-2019)  

VETERANS C.F. 
LINYOLA 

1 - 4 
C.E. VETERANS 

TORRES 

 Jornada 9 (24-11-2019)  

C.E. VETERANS 
TORRES 

3 - 0 
VETERANS 

MOLLERUSSA 

 Jornada 10 (01-12-2019)  

VETERANS C.F. 
ROSSELLÓ 

0 - 0 
C.E. VETERANS 

TORRES 
 
 
 
 
 

Golejadors  Proper partit – Jornada 11 
   

 
 
 

V. TORRES V. C.F. SUDANELL 

15/12/2019  10:30H  municipal Torres de Segre 
 

 

 

 

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips 
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CLUB ATLÈTIC FUTBOL SALA TORRES DE SEGRE  (Equip Juvenil) 
 

 

Jornada 5 (09-11-2019)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Juvenil Futbol Sala – Grup 9) 

CFS AGRAMUNT 3 - 1 C.A.T.JUVENIL  
 

 Jornada 6 (16-11-2019)  

C.A.T.JUVENIL 1 - 7  TÀRREGA FS “B” 
 

Jornada 7 (24-11-2019)  

FUTSAL LLEIDA 9 - 2 C.A.T.JUVENIL 

 Jornada 8 (30-11-2019)  

ANGLESOLA CFS 2 - 3 C.A.T.JUVENIL 

 
 
 

CLUB ATLÈTIC FUTBOL SALA BASE TORRES DE SEGRE  (Equip Cadet) 
 

 

Jornada 5 (10-11-2019)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Cadet Futbol Sala – Grup 9) 

ALCOLETGE “B” 5 - 2 C.A.T. CADET  

 Jornada 6 (16-11-2019)  

C.A.T. CADET 3 - 4  FS MAIALS “A” 

 Jornada 7 (23-11-2019)  

CFS AGRAMUNT 0 - 6  
EQUIP RETIRAT 

C.A.T. CADET 

 Jornada 8 (30-11-2019)  

C.A.T. CADET 1 - 10  EF PONT RIB.“A”  
 

CLUB ATLÈTIC FUTBOL SALA BASE TORRES DE SEGRE  (Equip Aleví) 

 

 

Jornada 5 (09-11-2019) 

  

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

FS MAIALS “A” 6 - 4 C.A.T. ALEVÍ 

 

 
 

Jornada 6 (16-11-2019) 

  

C.A.T.  ALEVÍ 4 - 2  BALAGUER V.“B” 

 

 

Jornada 7 (24-11-2019) 

  

CORBINS FS “B” 4 - 3 C.A.T.  ALEVÍ 

 

 

Jornada 8 (30-11-2019) 

  

C.A.T.  ALEVÍ 3 - 2  EFS CERVERA “B” 

 

 
 
 

 

 

 

Jornada 2 (03-11-2019)         CLASSIFICACIÓ (Associació Clubs Bitlles Tradicionals Lleidatanes) 

ROSSELLÓ  
C.Bitlles 

415 - 475  
C.AT.BITLLES 

TORRES 
 Equips     PJ PG PE PP Punts 

FRAGA 4 4 0 0 8 

 Jornada 3 (10-11-2019) 
 

 MONTOLIU 5 3 1 1 7 

C.AT.BITLLES 
TORRES 

514 - 520  
C.Bitlles 
FRAGA 

 ALMACELLES 4 3 0 1 6 

ROSSELLÓ C.B. 5 2 0 3 4 
 

Jornada 4 (17-11-2019)   TORRES DE SEGRE 5 2 0 3 4 

C.Bitlles 
ALCARRÀS 

498 - 486 
C.AT.BITLLES 

TORRES 

 ALCARRÀS 4 1 0 3 2 

AITONA 3 1 0 2 2 

 Jornada 5 (24-11-2019) 
 

 ALBATÀRREC 4 0 1 3 1 

C.AT.BITLLES 
TORRES 

528 - 451 
C.Bitlles 

ALBATÀRREC 
       

 

PJ = Partits Jugats      PG = Partits Guanyats      PE = Partits Empatats     PP = Partits Perduts 
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Quan vas decidir fer de mestra?  

Mira, jo no volia ser mestra, vaig estudiar Magisteri 

com un impàs mentre em pensava a que em dedicaria 

de bo de bo.  

A l’hora de fer les pràctiques vaig demanar d’anar a la 

Bordeta i, un cop allí, la professora titular es va posar 

malalta. Ja em veus a mi, sola i inexperta davant una 

classe de més de 25 alumnes. M’ho vaig passar molt 

bé!. Amb això en vaig tenir prou per a saber que lo 

meu era la docència. Si tornés a néixer, tornaria a ser 

mestra!. 
 

Venies d’un poble molt petit, va ser fàcil estudiar?  

No, no va ser fàcil!. Com que a Torrebesses les 

mestres no duraven, l’educació que allí s’impartia 

tenia molt que desitjar. 

Als anys 60 si no et posaven interna en un col·legi, no 

podies estudiar. 

Els meus pares no podien assumir aquest cost, però 

gràcies a la mediació  d’una amiga de la família, l’any 

1961 vaig entrar interna al Col·legi Sant Josep de 

Tàrrega de les monges Carmelites. Allí però, vaig 

haver de treballar per a acabar de pagar la meva 

educació. Quan acabava les classes havia de netejar, 

endreçar o encendre les estufes entre altres coses... 

Va ser una època difícil, però em fa sentir orgullosa de 

mi mateixa. 
 

 
 

 

Què et va portar a Torres de Segre? 

La meva primera plaça va ser a Les, un petit poble de 

la Vall d’Aran quan tenia 24 anys. 

Després em van portar a Montpol, un llogaret de 

masies escampades del Solsonès. Jo portava un 600 i 

anava recollint a la canalla per les masies fins arribar a 

l’Escola. Hi vaig estar 4 anys fins que la van tancar 

perquè hi havia pocs nens, “Escola suprimida” en 

diuen. Vaig estar un any a Alcarràs i em vaig presentar 

a concurs demanant Torres perquè era a prop de casa 

(Torrebesses) i, tot que no coneixia a ningú..., la meva 

mare hi tenia família i me n’havia parlat molt bé. 
 

Què et vas trobar aquí? 

Tenia 29 anys, era l’any 1979 i vaig fer-me càrrec de la 

classe de 1r d’EGB. Era una classe d’una trentena de 

nens i nenes de 6 anys,  em van semblar encantadors!. 

La meva classe era la que estava en paral·lel a “ca 

l’Angeleta”. 

El Director llavors era el senyor Jaume Salvía.  

Em vaig trobar un equip de mestres fabulosos!: la 

Mercè de Beà, Don Hélio, El Joaquim, la senyora Pilar, 

la Roser, l’Antonieta, la Rocío i una noia interina que 

es deia Montserrat. 

Amb els records, em venen a la ment les emocions!!. 

Tots, juntament amb els pares i mares..., em van fer 

sentir com a casa!!. 

 

“Si tornés a néixer, tornaria a ser mestra” 
 

 

Mª Àngels Pujol i Huguet va néixer a 
Torrebesses el 3 de juliol del 1950. A dia 
d’avui té 69 anys.  
La seva mare, la Tere Huguet, era de Sunyer i 
el seu pare, en Sisco Pujol era natural de 
Torrebesses. 
Va créixer envoltada d’oliveres i ametllers, 
però la preocupació dels seus pares per a la 
seva educació la va portar a marxar del poble 
per a estudiar. Als 24 anys va començar a fer 
de professora i aquest ofici es convertí amb la 
seva gran passió passant 24 anys de la seva 
vida professional fent de mestra a l’Escola 
Carrassumada de Torres de Segre. 
Té un fill, l’Ernest i una neta que es diu Lucía. 

 
 

Professora jubilada / Pregonera Festa Major 2019 
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Explica’m alguna anècdota! 
 

Mira, quan encara feia de mestra a Alcarràs, un dia 

se’m va espatllar el cotxe a Torres i vaig fer autoestop 

al pont. Ui, Mare meva!! vaig pensar... a veure qui em 

recollirà!. Ves per on em va pujar un senyor molt 

amable que em va deixar davant mateix de la porta 

de l’Escola. Aquest bon home era en Josep Cases i, 

l’any següent, vaig tenir els seus fills a la meva classe!. 
 

Els teus alumnes et recordem amb molt 

“carinyo”, quina ha estat la teva fórmula?  

No hi ha fórmules màgiques. He mirat sempre els 

meus alumnes com a persones. Entenc que són tots 

i totes diferents, però amb educació s’ha de poder 

dir tot. A les classes sempre he mantingut el lloc de 

mestra però, mig en broma i mig en serio, em 

guanyava la confiança dels alumnes. Per exemple 

l’Olga era l’“Olgui” o la Tatiana era la “Tati”!... 

Els mestres ens hem d’implicar molt amb la nostra 

feina. 
 

Per què vas marxar? 

El meu pare va morir i vaig entendre que la meva 

mare em necessitava. Vaig demanar anar al col·legi 

“Joc de la Bola” de Lleida que estava més a prop de 

casa. Però... jo no he marxat mai!. Estic amb contacte 

amb gent de Torres, em preocupo pel que passa i pel 

que feu i m’encanta quan vaig per Lleida i algú de 

Torres em crida per saludar-me!. 
 

Què fas ara que estàs jubilada?  

Mira, vaig dos dies a classe a l’Aula Oberta de la 

Universitat, faig patchwork, m’agrada molt caminar 

i m’encanta estar amb la meva família, sobretot amb 

la meva neta. 

Intento envellir amb dignitat, agafant lo que la vida 

em vagi portant... 

De igual manera que he intentat ser bona mestra, 

vull ser també una bona mare, bona sogra i una bona 

padrina.  

Has de fer sempre el que t’agradi i et faci feliç. Cada 

persona ha de lluitar pels seus somnis!. 
 

 

 

 

                          Mª Àngels Pujol i Huguet 
 

 

Quan vaig entrar a casa de la Mª Àngels... em va 
enlluernar una casa molt moderna, decorada amb gust, 
amb colors clars, sense massa fotos o altres elements que 
donessin cap informació de la persona que l’habitava. 
Ella diu, que no és el seu estil, que la casa ha de ser com 
la persona que hi viu i que ella no és una persona freda. 
En aquesta darrera afirmació hi estic d´acord, però 
amiga meva... no canviïs res, tu li dones a la teva casa tot 
l’escalf que necessita. La teva casa és com tu, un trosset 
de cel!. 

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

 

  

 

 

 
 

 

Any 1982. Una jove Mª Àngels fent la fotografia d’inici de curs al pati, 

amb l’alumnat de 2n d’EGB de l’Escola Carrassumada.  

 

L’any 1975 va ser pubilla de Torrebesses. Al 1976, pubilla de la comarca 
de les Garrigues i va estar a punt de ser-ho també de Catalunya. 
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L’ACTUAL ORGUE DE L’ESGLÉSIA PROCEDEIX DE LIVERPOOL I DATA DE L’ANY 1860 
 

 

Probablement, l’antic temple de Torres de Segre, abans de la construcció de l’actual església sobre l’any 1746, 

ja disposava d’un orgue per a la litúrgia. Les vicissituds històriques han fet que una gran part del llegat 

documental hagi desaparegut. Amb tot, a una de les visites pastorals del bisbe Mazías, l’any 1763, s’anomena 

l’existència de “el órgano de nuevo fabricado” a la nova església.  

Una altra observació històrica a tenir en compte és la presència a la nostra vila d’un Joan Baptista Farré, a partir 

de l’any 1740, que podríem identificar amb en Joan Baptista Ferrer, orguener i autor dels instruments de 

Guissona (1726) i l’Aleixar (1733, existent actualment) i, a més, adobador dels d’Igualada (1733), Agramunt 

(1730) i Santa Coloma de Queralt (1728/1730 i 1732).  

Tal com és sabut, en la passada Guerra Civil de l’any 1936, l’església del nostre poble fou totalment destruïda, 

quedant dempeus tan sols les parets mestres exteriors. L’orgue d’aleshores estava situat en una tribuna, 

expressament dissenyada per a aquesta finalitat, que ocupava el primer tram del costat dret o costat de la 

Epístola, a la que s’hi accedia per les escales laterals del cor, a desnivell de dos o tres graons inferiors respecte 

del cor central. És provable, atenent a les dates, que podria haver estat fabricat o reparat per Joan Baptista 

Ferrer. Malgrat aquesta suposició, desconeixem la història i característiques d’aquest orgue o orgues anteriors.  

L’any 1998 va néixer a Torres de Segre l’Associació d’Amics de l’Orgue de les Comarques de Lleida quan un 

grup de gent del municipi, amb Mossèn Xavier Batiste al capdavant, van creure necessari que a l’Església hi 

mancava la presència i la sonoritat d’un orgue. A partir d’aquí, decidits, van desplaçar-se fins a Arbeca, a casa 

del col·leccionista Gerard Aubach i, després de veure un orgue “fet pols” però amb unes grans perspectives, 

van poder comprar-lo per 500.000 pessetes, pagades de forma íntegra per un mecenes anònim. 

Amb el primer “camionet” d’en Xavier Font van portar-lo cap a la localitat de Collbató, a un conegut taller 

especialitzat per a poder-lo restaurar. Durant el trajecte, el “camionet” va punxar una roda, era de nit i van 

demanar auxili a una casa una mica apartada de Vilanova del camí. Els de Torres van demanar-li al seu propietari 

una gat per canviar la roda però el senyor, que era bastant desconfiat..., no els hi va deixar fins que no portessin 

el vehicle fins al davant de la seva porta. Amb gran esforç, van poder conduir el vehicle fins al lloc indicat i un 

cop li van ensenyar l’orgue que duien al senyor en qüestió, no hi va posar cap impediment en ajudar-los i deixar-

los el que els hi fes falta. D’aquell fet curiós va néixer, amb el temps, una gran amistat i en molts dels viatges 

que algun d’aquests torressencs feien a Collbató li portaven sempre un “platonet” de fruita del nostre poble.  

Arribats a Collbató, la restauració de l’orgue fou encarregada a Gabriel i Albert Blancafort,  pare i fill 

continuadors d'una gran nissaga de músics i orgueners; i la del moble del mateix a l’Emili Gràcia, Josep 

Meléndez i Ramon Bret. Les dimensions de la nostra església, la seva funció litúrgica i el mal estat de molts tubs 

van aconsellar substituir dos dels registres originals pels de Quinzena i Lleno de 3 fileres, a més d’ampliar el 

registre de Contres a tot el pedaler. També es va aplicar un motor elèctric, sense anul·lar el mecanisme manual 

d’inflar la manxa. La recuperació final de l’orgue va costar 5.500.000 de les antigues pessetes i la seva pintura 

unes 800.000 pessetes. Per tal de fer front a aquestes despeses, l’Associació d’Amics de l’Orgue  van engegar 

una campanya de recollida de fons, entre la gent del poble, diners que en principi havien de ser retornats. 

Alguns d’ells si que ho van ser gràcies a la implicació de l’Ajuntament d’aleshores però, d’altres, van deixar de 

ser-ho gràcies a la generositat de la gent que van creure en aquest projecte. Malgrat això, dues persones del 

nostre municipi van acabar d’eixugar un deute que ens ha permès gaudir d’un orgue d’una alta qualitat i d’un 

gran preu artístic, durant els més de vint anys d’instal·lació al nostre temple. Tot i que la seva primera ubicació 

va portar una forta controvèrsia, ara per ara, el poble en general està orgullós del seu Orgue. 

 
 
 
 
 
 

 

 espai d’història local 

 

Informació i fotografies: Fidel Miarnau, Montse Segon, Griselda Font, https://catalonianpipeorgans.blogspot.com 

https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsics
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En Fidel Miarnau ens explicava mig emocionat com va anar aquesta història mentre recordava també al Josep Mª 

Escolà i a Mossèn Xavier, tots tres formaven un bon equip juntament amb la inestimable col·laboració d’altres 

persones del poble. Una altra persona implicada en aquest projecte va ser en Miquel González, figura que ha 

continuat donant vida a l’Associació d’Amics de l’Orgue de les Comarques de Lleida i que és també el promotor del 

cicle de concerts que es duen a terme, en l’actualitat, als orgues de Ponent i del Pirineu. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L’ORGUE PARROQUIAL DE L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU DE TORRES DE SEGRE 

Orgue anglès de finals del segle XIX (1860) construït per l'orguener Froster, 

d'Anglaterra. L’instrument procedeix de Liverpool i “aterra” al domicili de 

l’antiquari Narcís Expósito de la vila d’Anglès (La Selva) que el ven a Gerard 

Aubach d’Arbeca (Garrigues), on l’orgue formarà part de la col·lecció privada 

d’instruments musicals d’aquest últim fins l’any 1997. 

El moble és un conjunt d’estructures que subjecten el salmer, consola i manxa, 

format per un basament de plafons semi desmuntables. La façana es reparteix 

amb cinc camps de tubs canonges (mitges canyes pintades). Tot el conjunt es 

remata amb un frontó neoclàssic, capitells i petits motius vegetals decoratius.  

Petita consola de secreter adherida al basament de l’orgue. Consta d’un sol 

teclat manual de 54 notes (C1-F5) i un pedaler de 27 notes (C1- D3).  

Sota el teclat manual situem dos petits pedals per fer accionar o anular alhora 

una combinació fixa dels registres d’Octava, Quinzena i Lleno.  

 

Les fotografies fan referència al moment en que l’orgue és descarregat a 

Torres de Segre, un cop restaurat, i a les tasques del seu muntatge posterior. 

.  

https://www.organlive.com/organs/builder/Forster%20and%20Andrews
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Ajuntament  

Torres de Segre 

L’Agenda de desembre de 2019 

IX TROBADA MOTOCULTORS I 

TRACTORS ANTICS 

HORA: 09:00 hores 

LLOC: Bassa del Molí 

ORGANITZA: Amics del Motocultor 

ANEM A BUSCAR EL TIÓ A L’ERMITA  

HORA: 15:30 hores  

LLOC: Ermita de Carrassumada 

ORGANITZA:  Associació Amics Mare de Déu de     

                      Carrassumada. 

VETERANS 

Diumenge 15 de desembre  
V.C.E.TORRES DE SEGRE – V. C.F. SUDANELL 

HORA: 10:30h.    LLOC: Municipal Torres 
 

SÈNIOR 

Diumenge 15 de desembre  
C.E.TORRES DE SEGRE – TORREFARRERA  

HORA: 16:00      LLOC: Municipal Torres 

Diumenge 22 de desembre 

C.E.TORRES DE SEGRE – ALBESA C.F. “A”  

HORA: 16:00      LLOC: Municipal Torres 
 

C.E. TORRES DE SEGRE 

Actes Esportius 

PASSA CARRERS (BANDA MUNICIPAL) 

HORA: 20:00 hores 

LLOC: Ajuntament (sortida) 

ORGANITZA: Banda de Tambors i Cornetes 
 

 

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE 

DIMARTS 3 DE DESEMBRE 

 

Dissabte 21 de desembre 
C.A.TORRES (ALEVÍ) – ANGLESOLA C.F.S. “A” 

HORA: 11:00h.  LLOC: Pavelló Municipal 
 

 

DISSABTE 14 DE DESEMBRE 

C.A. FUTBOL SALA TORRES 

LA MARATÓ DE TV3 

HORA: 08:00 hores: Sortida de la Banda de 

tambors i cornetes. Tot seguit, activitats 

durant tot el dia. 

LLOC: Pavelló Poliesportiu 

ORGANITZA: Entitats, associacions municipals i 

voluntaris i voluntàries. 

En breu es passarà el programa 

FESTA MAJOR STA. BÀRBARA 

4, 5, 6, 7 i 8 DE DESEMBRE 

Cada dia tindrà lloc... 

MATÍ: Activitat infantil, Cultural o Esportiva 

HORA: 16:30 h. Concert (orquestra del dia) i 

espectacle al final. 

 19:00 h. Ball Tarda (orquestra del dia) 

 00:00 h. Grup de versions + Disc mòbil. 
 

Podeu consultar el programa sencer 
 

 

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE 

CONCERT DE NADAL  

CORAL LA LIRA I GRUP FOLK “SNOOPY” 

HORA: 17:00 hores 

LLOC: Església Parroquial Nostra Assumpta 

ORGANITZA: Coral La Lira / Grup Folk Snoopy 

     Regidoria de Cultura 

MUSICAL “EL REI DEL POP” 

HORA: 19:00 hores 

LLOC: Pavelló Poliesportiu 

ORGANITZA: Ares Dance Studio Alcarràs 
Entrada: 4€   Punts venda:  Torres Art Moble,  

Osvald Ferreteria i Quiosc Teresita Alférez 

INFLABLES + VISITA PATGES REIALS 

HORA: 10:00 hores / 12:00 hores (patges) 

LLOC: Pavelló Poliesportiu 

ORGANITZA: Ajuntament  
 

DIUMENGE 29 DE DESEMBRE 

DIUMENGE 22 DE DESEMBRE 

FESTA FLÚOR AMB DJ 

HORA: 17:00 a 19:00 hores 

LLOC: Pavelló Poliesportiu 

REVETLLA CAP D’ANY 

HORA: 21:00 hores 

LLOC: Pavelló Poliesportiu 

ORGANITZA: Regidoria de Festes 
 

 

DIMARTS 31 DE DESEMBRE 


