
 

 

 

 
 

 

   

 

    

    

   

   
   

 

 

   

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

butlletí d’informació municipal deTorres de Segre 
 

52 nú
m.

 

 

 

Jornades culturals 2020 Dinar de Santa Àgata 

Manifestació a Lleida en favor de la pagesia 
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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 
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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 
 
 

Enguany, durant els primers dies de febrer, a diferents 

indrets del territori català, com al nostre municipi, es 

van registrar valors superiors als 25 ºC, una situació 

atípica més pròpia de la primavera que es va anar 

repetint durant els dies posteriors, malgrat alguna treva 

en forma de glaçada matinal i algun front de 

precipitació no massa actiu. 

Tot i estar oficialment encara a l’hivern, l’evident 

contrast tèrmic entre el dia i la nit va resultar el 

protagonista durant bona part de les jornades amb la 

inversió tèrmica present fruit del potent anticicló 

instal·lat a sobre nostre que ens va deixar la presència 

de boires matinals i alguna perillosa glaçada, a priori 

inofensiva, que va coincidir amb l’escat prematur de la 

floració de diferents varietats d’ametllers i d’arbres 

fruiters del nostre terme a causa d’aquesta bonança 

meteorològica.  

Tot i ser el més curt de l’any, aquest febrer ha resultat 

ser un mes actiu, reivindicatiu i molt potent en quan a 

força i dinamisme. Els diferents actes en suport a una 

pagesia greument ferida han eclipsat bona part del 

noticiari comarcal durant els darrers dies. 

A nivell local, un nou format de jornades culturals ha 

ocupat algunes de les vesprades amb varietat, riquesa i 

multiculturalitat. Dins l’àmbit esportiu i social, els 

darrers preparatius per la Volta al Pantà d’Utxesa han 

compartit protagonisme amb diversos reconeixements, 

a títol personal, de joves veïns torressencs. 

Completen l’engraellat d’activitats realitzades, entre 

altres, la festa de les apol·lònies o la celebració de la 

missa i el dinar de Santa Àgata, patrona de l’Associació 

de Dones de Torres de Segre. Una entitat que ha 

resultat l’escollida per desenvolupar la seva història en 

el present ‘Sabies que’. Aprofitant també aquest 

context de referència històrica de la dona al nostre 

poble i davant la proximitat de la celebració del Dia 

Internacional de la Dona Treballadora, en aquesta 

edició de la revista s’ha modificat, eventualment, el 

format d’entrevista personal per una proposta a sis. 
 

 

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 
Jornades culturals 2020; El pubillatge a Balsareny. 

 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Celebració del Dia Mundial de les Zones Humides; Visita de l’alumnat Inem;  

Prat orquídies salvatges a la zona pícnic Fusteria; Fabricació estima ocells; 
Nova senyalització a la Fusteria; 1ª caminada per observar la floració. 

ESPORTS 
Bons resultats als campionats de Tir d’Amposta i de Madrid;  

Robert Mangues guardonat com a campió júnior; Roda premsa Diputació; 
Reunió voluntariat VII Volta al Pantà Utxesa; La Torres Lanparty 2020;  

Arriba la 2ª cursa familiar d’orientació. 
 

ACTUALITAT 
Sortida al Palau Música a veure Gospel; Alcaldes es reuneixen amb Buch; 
Missa i dinar Sta. Àgata; Apol·lònies 2020; Escola FEDAC final Lliga Debat;  

Missa pels socis difunts i Assemblea Llar Jubilats; Trobada comarcal 
polítiques de joventut; Xerrada ‘Les emocions a casa’; Trobada debat del 

llibre ‘l’última llum’; Acte memòria víctimes; Projecte oficis Llar infants; 
La tasca del grup de rescat durant el mes de febrer. 

 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA   
Noves actuacions i mobilització històrica a Lleida per salvar la pagesia. 

ACTUACIONS 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada) 
 

L’ESPORTIU DE TORRES 
 

LES ENTREVISTES (especial dones de Torres) 
Montse Filella, Immaculada Miarnau, Divina Font,  

Dolors Piñol, Tresa Puigvecino; Mª Carmen Aldavert. 

SABIES QUE 
L’Associació de Dones ‘Santa Àgata’ de Torres de Segre 

 

L’AGENDA DEL MES DE MARÇ 
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LES JORNADES CULTURALS 2020          - del 10 al 23 de febrer - 
 

Ja fa uns anys que durant el mes de febrer s’organitzen unes jornades culturals a fi i efecte de dinamitzar un 

mes en que, normalment, no hi ha massa activitats ni festes programades. 

Aquest any, la nova regidoria de cultura va voler emplenar els vespres de la segona i tercera setmana de 

febrer d’un seguit de propostes molt variades per tal d’arribar a diferents sectors del nostre poble. 
 

 

El dilluns 10  de febrer, sota el títol ‘Els secrets de la Grafologia’, 

el pèrit grafòleg i grafoanalista Christian Mòdol, va donar una 

classe magistral de les actituds i els perfils de personalitat que es poden 

desvetllar a partir l’expressió gràfica. Les persones assistents a l’acte van 

dipositar el seu nom escrit en un paper i una mà innocent va extraure 

d’una capsa el nom de les quatre persones de la sala a les que el Christian 

els hi va fer un breu estudi de personalitat a partir de quatre línies 

escrites i una signatura plasmada en un full. Molts dels participants de la 

xarrada, que només coneixien del Christian la seva faceta com a cantant, van quedar gratament sorpresos 

dels coneixements d’aquest polifacètic torressenc que, a més, és professor de comunicació no verbal i 

d’habilitats socials. 
 

Els i les amants dels fogons van gaudir i molt el dimecres 12 amb el ‘Taller de Cuina d’aprofitament’ 

que va impartir la cuinera i gerent de l’empresa de càtering ‘La Cuina de l’Araceli’, l’Araceli Garcia. 

Amb una gran professionalitat i simpatia, l’Araceli va ensenyar als nombrosos assistents, què cal fer amb els 

aliments que es queden a la nevera i que sense un 

aprofitament acaben al cubell de les escombraries. Així, ens 

va explicar que el procés comença en el fet de saber 

comprar, continua en la cocció i acaba en l’aprofitament del 

que sobra.  Arran d’uns aliments que poden sobrar com unes 

restes de peix, verdures o pollastre... l’Araceli ens va cuinar 

un púding, unes croquetes, un farciment de creps o una sopa 

de meló... per exemple. Després, tots i totes vàrem poder 

degustar aquests excel·lents plats. 
 

La música va ser la protagonista del vespre del 

14 de febrer, corresponent a la tercera 

jornada cultural. El tenor i professor de cant, José 

Alberto Aznar, va enamorar als i les assistents amb la 

seva potent i professional veu. Acompanyat de bases 

musicals, aquest tenor nascut a Granada i resident a 

Catalunya des de la seva joventut, va oferir un variat 

repertori que anava des de la sarsuela, a l’òpera, les 

romances o la cançó catalana. 

Amb la seva empatia cap als presents, molts d’ells 

membres de la Coral La Lira de Torres, va aconseguir fer cantar a un públic emocionat amb les seves 

indicacions, cançons com ‘Los clavelitos’, ‘El meu avi’ o ‘Paraules d’amor’. 
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La segona setmana de les Jornades Culturals va 

començar amb la conferència del dilluns dia 17: ‘Els 

Inuits: Grans Caçadors del Nord’. L’antropòleg, guia 

d’expedició i expert en cultura inuit Francesc Bailón, ens va 

desvelar la realitat desmuntant falses creences de la vida, la 

història i els costums d’aquests pobles naturals de l’Àrtic. Amb 

anècdotes basades en les seves pròpies experiències ens va 

explicar, entre altres curiositats, què és el que no s’ha de fer 

mai dins d’un Iglú, com cacen els inuits i com utilitzen el do de 

la paraula per a solucionar els problemes i no haver d’arribar 

mai a la violència. En Francesc va portar, a més, algun objecte representatiu dels inuits com uns guants fets 

amb pell d’os polar o unes ulleres d’ullals de morsa. També va oferir la possibilitat d’adquirir algun dels llibres 

escrits per ell, dedicats a aquest poble tan desconegut i maltractat per la resta del món que ha sabut adaptar-

se a la natura i a les seves inclemències, els poetes de l’Àrtic. 
 

‘Els darrers dies de la República Catalana’ va ser l’obra de teatre que es va representar el dimecres 

dia 19 de febrer a una Sala d’Actes condicionada com un veritable escenari teatral. Un espai que va 

encabir el monòleg de l’actor Jordi Hervàs, encarnant el personatge d’Antoni Rovira i Virgili. 

Ell explicà, en primera persona, la seva experiència, l’emoció i la 

por a la pèrdua de la identitat catalana com tants d’altres 

catalans que van haver d’exiliar-se a França arran de l’alçament 

militar espanyol contra Catalunya l’any 1936. El personatge 

dialoga en tot moment amb la figura d’una violoncel·lista que 

toca en directe i que representa la veu d’algun personatge i de 

la seva pròpia consciència. 

La representació va anar a càrrec del grup teatral Terra Teatre i 

va fer emocionar al públic. 
 

Més de seixanta persones 

van assistir a la conferència 

‘Barça i Catalunya: els orígens de la 

simbiosi’ el passat divendres 22 de 

febrer a la Sala d’Actes. 

La Penya Barcelonista de Torres de 

Segre i l’Ajuntament del municipi 

van organitzar, conjuntament, 

aquesta ponència a càrrec de Salva 

Torres, vicepresident de la 

Confederació Mundial de Penyes del 

FC Barcelona; Frederic Porta, 

periodista i escriptor; i Xavier 

Gamper, net del fundador del club. 

La presentació, integrada dins el programa de les Jornades Culturals de Torres de Segre, va mostrar un 

recorregut pels primers anys del FC Barcelona i va permetre descobrir, a través de curiositats i anècdotes, el 

significat de 'Més que un Club' i els inicis de la relació històrica del Barça amb el catalanisme. 
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El dissabte 23 de febrer es va realitzar la Jornada 

Multicultural, una proposta arriscada i, alhora, 

innovadora ja que a Torres de Segre mai no s’havia plantejat 

una activitat d’aquestes característiques. 

Un total de set cultures diferents van ser les que van voler 

fer una demostració de la seva gastronomia a uns 

comensals que van quedar sorpresos per la bona 

presentació de les taules i per la decoració i estris propis de 

cada indret. Durant la setmana, les representants  de Mali, 

Romania, Polònia, Colòmbia, Paraguai, Marroc i Catalunya, 

van preparar uns plats típics de cada país a la cuina de 

l’Escola Carrassumada, sota la supervisió de l’actual cuinera 

escolar Olga García.  

Una exitosa iniciativa que va sortir arran de la creació dels 

cursos de català que s’organitzen des de l’Ajuntament. Al 

veure la gran disposició de les participants del nivell bàsic a 

integrar-se al nostre poble es va decidir tirar endavant 

aquesta idea amb el doble propòsit d’annexionar i conèixer. 

És just destacar la gran col·laboració de l’Associació de 

Dones Santa Àgata que es van encarregar de preparar i 

guarnir les taules de la cuina catalana. 

Els i les assistents a l’acte es van mostrar en tot moment 

disposats a fer un tastet de totes les propostes culinàries de 

les diferents cultures participants. La seva valoració final va 

ser molt positiva i van encoratjar, a l’organització i a la 

regidoria de cultura, a fer una segona edició ben aviat. 

La jornada va acabar ballant plegats i plegades a ritme de la 

música romanesa i amb una sardana catalana de germanor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMANIA 

Proposta culinària: Aperitive, Sarmale i Gogosi 

MARROC 

Proposta culinària: Cuscús, Tajín, Basbosa i té de menta 

MALI Proposta culinària: Vermicelli i Surprice 

CATALUNYA 
Xatonada, coca de recapte i crema catalana 

PARAGUAY 
Sopa Paraguayana, Paraguayá mascada i Chipa 

POLÒNIA 
Pierogi Ruskie i Kruche Ruzki 

COLÒMBIA 
Empanadas, patacones i bocaditos 
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La darrera oferta cultural de les jornades va 

resultar l’exposició fotogràfica ‘Els valors 

del Segrià’ coincidint amb la seva inauguració el 

passat diumenge 23 de febrer a la Sala d’exposicions 

de Torres de Segre. Aquesta, estava formada per 

una selecció de 16 fotografies de la categoria 

absoluta i jove de la 16à edició del premi del Consell 

Comarcal del Segrià. Una exposició itinerant que 

pretén posar de relleu els valors de la nostra terra i 

contribuir al seu creixement, promoció i 

desenvolupament a través de l’art fotogràfic. 

Tal com vam exposar en la passada revista, el guanyador d’aquesta edició va ser el fotògraf local Josep Manel 

Prada que fou l’amfitrió d’una exposició que va poder veure’s també el dia 1 de març de les 11 a les 13h. 

 

EL PUBILLATGE LOCAL A LA FESTA DELS TRAGINERS A BALSARENY       - diumenge 16 de febrer - 
 

El diumenge 16 de febrer, els i les membres del 

pubillatge local, l’hereu Comarcal, juntament amb la 

Regidora de Cultura es van desplaçar fins a Balsareny 

(comarca del Bages), on van assistir a la Festa dels 

Traginers, una Festa tradicional declarada d’interès 

Nacional que es celebra sempre el diumenge de 

sexagèsima, la setmana abans de carnaval. 

Ben d’hora, a les 9 del matí, els i les representants 

torressencs van assistir a l’esmorzar popular típic 

compost per torrada amb botifarra i cigrons, regat 

amb un bon vi, aigua i cafè. Seguidament, van visitar 

el rebost de Traginer, la taverna, l’exposició de 

fotografies antigues i el mercat. Per cloure el matí, 

van poder gaudir amb la desfilada de la cavalcada del 

traginer on prenen protagonisme els cavalls, els 

carruatges i estris de pagès antics o els vestits 

tradicionals, entre altres, acompanyats per una 

comparsa formada per bandes de música, gegants, 

cap grossos i també una petita representació del ball 

de bastons.  

Després de dinar, per la tarda i per completar una 

magnífica jornada festiva, van poder veure la cursa 

de rucs, que tingué lloc al castell de la vila. 
 

La Festa dels Traginers ha fet popular Balsareny arreu de Catalunya. Declarada Festa d'Interès Turístic el 

1970 i Festa Tradicional d'Interès Nacional a Catalunya el 1999. Dedicada a la figura del traginer, que 

transportava les mercaderies d'un lloc a un altre, i que tingué un paper molt important com a element 

de relació de poblacions sovint aïllades, petits comerciants, difusor de notícies, etc. Als traginers els era 

imprescindible l'animal de ferradura per a desenvolupar llur treball, així com als pagesos per a les feines 

del camp, d’aquí la seva presència en aquesta celebració.  
 

 

 

 

 

Part dels membres del pubillatge torressenc que va participar en 
aquesta magnífica jornada popular i tradicional a Balsareny. 

https://www.femturisme.cat/ca/pobles/balsareny


 
 

 
5 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL FEBRER - Març 2020 

 

 

 

 

 

  

 CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE LES ZONES HUMIDES     - diumenge 2 de febrer -   
 

El dia 2 de febrer va celebrar-se arreu el 

Dia Mundial de les Zones Humides, 

dins les quals es podria ubicar el pantà 

d’Utxesa, un espai natural proper prou 

rellevant i ric on l’aigua hi té un paper 

cabdal.  

Aprofitant la celebració d’aquesta 

jornada, l’endemà dilluns 3 de febrer es 

van dur a terme un seguit de neteges i 

de tasques de manteniment com la recollida d’una mica de brossa i de deixalles que hi havia per la zona de 

pícnic i els seus voltants així com la substitució de totes les papereres de brossa que hi ha a l’embassament. 

El Dia Mundial de les Zones Humides se celebra per commemorar la data d'adopció del Conveni 

internacional sobre les zones humides (Conveni de Ramsar).  

Té com a objectiu divulgar el valor d’aquests tipus d’espais naturals, uns dels més productius i rics de la 

Terra i, alhora, dels més fràgils i amenaçats. 

El Conveni sobre les zones humides (conegut popularment com a Conveni RAMSAR que es signà el 2 de 

febrer de 1971 a la ciutat iraní de Ramsar) és un tractat intergovernamental que proporciona el marc per 

a l’acció nacional i la cooperació internacional en pro de la conservació i l’ús racional dels aiguamolls i els 

seus recursos. A Catalunya hi ha 4 espais inclosos: Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Delta de l’Ebre, 

Aiguamolls de l’Empordà i l’Estany de Banyoles.  

 

    - dimecres 5 de febrer -        VISITA DE L’ALUMNAT DE L’INEM QUE FA EL CURS DE MEDI AMBIENT 
 

Dimecres 5 de febrer vàrem tindre la visita de l’alumnat que està realitzant, actualment, un dels cursos de 

Medi Ambient que es gestionen, directament, des de l’INEM (Instituto Nacional de Empleo). Un curs adreçat 

a aturats i aturades per a l’obtenció del certificat de professionalitat d’interpretació i educació ambiental. 

Una desena de persones van poder conèixer, de primera mà, el nostre patrimoni natural tot participant en la 

visita guiada que els van oferir els dos tècnics de TDSNaTur, a l’edifici de la Fusteria, on van explicar les 

diferents tasques que es desenvolupen al nostre espai natural, tant a nivell mediambiental com turístic.   

A continuació els van fer una explicació de la zona i de la història de la creació de l’embassament amb la 

corresponent sortida per una part de la reserva abans d’acabar amb una visita al Museu de l’Evolució. 
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PRAT D’ORQUÍDIES SALVATGES A LA ZONA DE PÍCNIC DE LA FUSTERIA 
 

A principis del passat mes de febrer, es va delimitar una petita superfície de la zona de pícnic ubicada davant 

de l’edifici de “La Fusteria”, antic campament de FECSA, ja que es va observar que començaven a sortir un 

nombre considerable d’orquídies salvatges, una espècie de planta detectada puntualment a l’embassament.  

El fet de delimitar aquesta zona va ajudar al creixement de les plantes tot evitant que es trepitgessin alhora 

que va fer possible donar-les a conèixer als i les visitants que van passar per aquest indret. 

L’orquídia salvatge (orquídia espejo de Venus – ophrys speculum) és una planta terrestre, anomenada 

popularment orquídia abella o simplement abellera. Durant l’estiu, aquestes plantes estan dorments com 

un bulb subterrani, que serveix de reserva de nutrients. Al final de l’estiu – tardor desenvolupa una roseta 

de fulles, tal com es pot apreciar a la imatge de sota. Moment en el que un nou tubercle es comença a 

desenvolupar i madura fins a la següent primavera, el vell mor lentament. A la primavera que ve, la tija 

floral comença a desenvolupar-se i, durant la floració, les fulles es marceixen. 

El pol·linitzador específic d’aquesta orquídia és un himenòpter de la família scolidae, Dasiscolia ciliata, 

molt característic pel seu abdomen pilós, al que imita la vora del label del mirall de Venus. 

 

FABRICACIÓ D’ESTIMA OCELLS PER L’ESPAI DE LA FUSTERIA 
 

Al llarg d’aquests dies, s’han anat construint nous 

estima ocells amb la idea d’anar omplint els diferents 

espais exteriors de La Fusteria amb aquests 

‘espantaocells conversos’ que tenen per objectiu 

atreure ocells, oferir-los recer i fer de conductors de la 

biodiversitat al territori a través d’una comunitat 

conscienciada. 

Aquesta idea de crear aquests curiosos personatges va 

néixer de la mà de l’Eduard Viver, metge i naturalista 

a Vallbona de les Monges, fa uns sis anys i ja s’ha estès per diferents indrets.  
 

NOVA SENYALITZACIÓ DE LA FUSTERIA AMB MATERIAL RECICLAT 
 

Seguint amb la dinàmica habitual d’elaborar material amb 

productes reciclats, bàsicament fusta reaprofitada de 

palets trencats o d’un sol ús, es va construir una 

senyalització vertical amb indicadors pirogravats que 

mostren l’orientació i la distància des de La Fusteria fins 

alguns dels espais naturals, parcs i reserves més importants 

del territori català per integrar-los amb la Reserva Natural 

de l’embassament d’Utxesa. En els propers mesos està 

previst elaborar més panels informatius.  
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CAMINADA POPULAR GUIADA PER ENCETAR LA FLORACIÓ               - diumenge 23 de febrer - 
 

Com que la floració aquest any va portar uns dotze 

dies d’avançada, des de l’Ajuntament es va organitzar 

una sortida guiada entre els camps florits del nostre 

terme amb l’arribada a l’ermita de Carrassumada per 

veure les fantàstiques vistes a 360º que es 

contemplen des del nostre emblemàtic turó. 

A primera hora del matí del diumenge 23 de febrer, el 

poble de Torres de Segre estava cobert d’una intensa 

boira que no va resultar impediment per a poder 

celebrar l’esmentada sortida prevista per encetar la floració del nostre poble. El punt de trobada va ser el 

Museu de l’Evolució. En Francesc Miarnau, enginyer agrícola i expert coneixedor de la història del poble, va 

fer una interessant exposició sobre els inicis de l’edifici com a molí i la posterior transformació al museu que 

acull en actualitat. 

A mesura que la comitiva anava avançant, la boira es va anar esvaint, 

de tal manera que, en la segona parada, els caminants van poder 

observar sense problemes un camp florit de presseguers que hi ha just 

davant del cementiri. Va ser en aquell punt quan en Miarnau va 

explicar de quina forma va arribar el reg al nostre poble, 

malauradament amb uns quants anys de retard, i quina és la diferència 

entre una flor de presseguer i una de nectarina, per exemple. 

Quant l’expedició va arribar a l’Ermita, el sol ja lluïa i 

els caminats van poder descansar mentre en Raül 

Esteve, President de l’Associació d’Amics de 

Carrassumada, els donava la benvinguda al turó i els 

feia una petita explicació d’on venia el nom de 

‘Carrassumada’. No va faltar tampoc la visita a la 

capella i, evidentment, la contemplació del paisatge 

que ens ofereix aquest punt tant estimat del nostre 

municipi. 

Aquesta caminada conforma una de les diferents propostes organitzades per gaudir del fenomen de la 

floració. A més, els diumenges 1 i 

8 de març, l’ermita de 

Carrassumada va estar oberta de 

les 11 a les 13h per oferir 

informació turística de l’indret i de 

l’edifici, servei de bar i venda de 

records als visitants d’arreu que 

van apropar-s’hi per contemplar 

la floració des d’aquest punt únic 

de les nostres contrades com és el 

turó de Carrassumada. 

L’endemà, la premsa lleidatana i xarxes recollia la noticia destacant que Torres de Segre havia estat el primer 

en iniciar aquestes rutes pels camps florits que s’han fet aquests dies en diferents punts de la comarca. 
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  BONS RESULTATS ALS CAMPIONATS D’AMPOSTA I A MADRID    - diumenge 2 i divendres 21de febrer - 
 

El primer diumenge de febrer va tenir lloc, a les instal·lacions del Club de 

Tir Montsià (Amposta), el Campionat de Catalunya F-Class Rimfire 100 

m. (Open i Restricted), en categoria única, organitzat per la Federació 

Catalana de Tir Olímpic, en el qual tiradors del Club de Tir Torres de 

Segre van aconseguir uns resultats brillants tant a nivell individual com 

per equips. 

En concret, dins la modalitat individual ‘restricted’, quatre dels cinc 

primers llocs a la classificació general van estar ocupats per tiradors del 

club local amb en Marc Pifarré (Club Tir Olímpic Torres de Segre) com a 

guanyador absolut amb 295,31 punts, seguit d’en Jordi Ribes (Club Tir 

Olímpic Torres de Segre) en segon lloc amb 294,34 punts i d’en Josep 

Graño i Germán Pifarré en el quart i cinquè lloc, respectivament.  

A la categoria ‘individual Open’, Raúl Charles també va aconseguir el 

quart lloc a la classificació. Per ‘equips restricted’, el conjunt format pels 

tiradors del club torressenc Marc Pifarré, Jordi Ribes i Josep Graño, va 

aconseguir el primer lloc assolint els 881,96 punts. 

Per un altre costat, el divendres 21 de febrer, una 

representació de tiradors socis del Club de Tir Torres 

de Segre van participar també a la primera ‘tirada de 

la lliga PRS 2020’ celebrada a Madrid on hi 

participaren un total de 49 tiradors d’arreu d’Espanya 

en una competició a 70 trets, repartits en 7 exercicis 

dinàmics.  

Els representants del club municipal van resultar 

destacats en la classificació final, obtenint un segon 

lloc tant en la prova individual (Jordi Ribes) com en la 

tirada de grup. 

 

     ROBERT MANGUES MARTÍN GUARDONAT COM A CAMPIÓ JÚNIOR        - divendres 21 de febrer - 
 

El passat divendres 21 de febrer, el tirador júnior de Torres de Segre, 

Robert Mangues i Martín va recollir dos diplomes que el reconeixen 

com un dels millors esportistes caçadors i tiradors lleidatans en la 

categoria júnior. L’acte d’entrega es va realitzar al Restaurant Palermo 

de Lleida on en Robert va rebre, de mans del President de la 

Representació Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Caça, el 

diploma de primer classificat de recorregut de caça i primer classificat 

amb la modalitat compak sporting 2019 terres de Lleida. 

Des d’aquest espai de la revista, volem felicitar al jove tirador torressenc 

per aquesta fita tot animant-lo a seguir demostrant el seu talent en els 

següents campionats que es duran a terme en els propers mesos. 
 

 

 

ES
P

O
R

TS
 

Jordi Ribes, President del Club Tir Torres de 
Segre, Marc Pifarré i Josep Graño, al podi com 
a primers classificats per equips ‘restricted’. 
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     - dimarts 25 de febrer -         RODA DE PREMSA DE LA VII VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA     
 

Dimarts 25 de febrer es va dur a 

terme l’habitual roda de premsa a la 

Diputació de Lleida per a presentar i 

donar a conèixer, als diferents 

mitjans de comunicació presents, les 

principals novetats de la setena 

edició de la Volta al pantà d’Utxesa. 

L’acte de presentació va anar a càrrec 

dels regidors d’esports dels tres 

pobles organitzadors així com dels 

alcaldes dels mateixos, Sarroca, 

Aitona i Torres de Segre.  

Un acte oficial on es va exposar, a dies de realitzar-se la prova, el contingut d’una gran proposta esportiva on 

la natura, l’atletisme i la vessant familiar es fusionen en un tot.  

D’entre les novetats que es van donar a conèixer, s’exposà la nova 

proposta de cursa de gateig que s’afegia a la de cotxets, iniciada amb 

força èxit l’edició passada i que completaven una àmplia varietat de 

modalitats atlètiques que englobaven des les curses infantils fins a les 

d’adults de 6,5 i 10 quilòmetres. 

L’acte en sí es va donar per 

finalitzat amb l’habitual fotografia 

de rigor mostrant la samarreta 

oficial de la Volta 2020, a l’espai de 

l’escala interior de la Diputació.  

L’endemà, els principals diaris de 

Lleida i les xarxes socials especialitzades, es van fer ressò d’aquesta 

presentació destacant amb molt bons comentaris l’evolució d’una 

prova totalment consolidada.  
 

REUNIÓ AMB EL VOLUNTARIAT DE LA VOLTA AL PANTÀ                - dimecres 26 de febrer - 
 

L’endemà de la presentació oficial davant la 

premsa a la Diputació va arribar el torn de fer la 

rellevant reunió amb bona part del voluntariat 

inscrit a la prova amb l’objectiu de garantir una 

organització que estigués a l’altura de les 

anteriors edicions. 

De la mà d’en Joan Companys, regidor d’esports 

de l’Ajuntament, junt amb una part de membres 

de l’organització de la Volta al Pantà d’Utxesa, 

es van explicar els aspectes més importants en 

quan a l’organització de l’esdeveniment i es van 

assignar també les diferents tasques a fer entre totes les persones disponibles amb el propòsit de poder cobrir 

les diverses zones de pàrquing, d’avituallament, d’entrega de dorsals o samarretes, de la zona infantil, etc.  
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LA TORRES LANPARTY 2020             - del divendres 31 de gener al diumenge 2 de febrer- 
 

Èxit de participació al llarg dels 3 dies que va 

desenvolupar-se una nova edició de la Torres 

Lan Party (TLP). Des del 31 de gener fins al 2 de 

febrer el pavelló va acollir aquest esdeveniment, 

organitzat per la JAEC amb la col·laboració de 

Torres Energia i l’Ajuntament, que va 

aconseguir reunir una seixantena de participants 

de Torres de Segre i d’altres municipis del voltant 

que van instal·lar-se amb els seus ordinadors i aparells electrònics diversos per a poder compartir informació 

i jugar a diferents jocs en línia gaudint d’una potent connexió i un ambient formidable. Al llarg del cap de 

setmana es van fer diversos tornejos de temàtica variada amb el joc i l’estratègia com a elements 

protagonistes: Overwatch: els guanyadors van ser Andaflames; League Of Legend: els guanyadors van ser 

l'equip Mad Bananz; TFT: el guanyador va ser Vanisht; Fifa20 per Ps4: el guanyador va ser Axel i Pokemon 

Escudo y Espada per Nintendo Switch: el guanyador va ser Andaflames. 

Membres de la JAEC van encarregar-se del servei de bar. Des de l'Associació s'espera que l'any vinent es pugui 

repetir la celebració amb el mateix èxit que aquest. 

 

     - diumenge 15 de març -         ARRIBA LA SEGONA CURSA FAMILIAR D’ORIENTACIÓ 
 

Després de l’èxit assolit en la primera edició amb una 

molt bona participació d’equips i una jornada força 

divertida, des de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament 

de Torres de Segre, ja fa uns dies que s’està posant fil a 

l’agulla en la preparació de les noves pistes que han de 

configurar la segona proposta d’activitat presentada en 

forma de cursa d’orientació no competitiva. La prova es 

celebrarà el matí del proper diumenge 15 de març pels 

carrers de la nostra vila tot seguint el mateix format que 

l’any passat i estarà adreçada a totes les famílies i/o 

grup d’amics que hi vulguin participar. 

A través d’uns punts marcats en un plànol dels carrers de Torres, cada equip haurà d’orientar-se i buscar on 

estan els diferents codis QR que els indicaran els llocs on estan les pistes amb les que s’hauran d’anar fent 

“selfies” de grup per demostrar, al final de la prova, que han trobat tots els punts fixats sobre el mapa que 

els ha tocat. Aquests codis mostraran als participants informació en forma de fotografies, enigmes o 

endevinalles sobre aspectes relacionats amb la història municipal, elements arquitectònics, detalls, 

curiositats, etc. que els equips hauran de resoldre i localitzar. 

Per tot, és indispensable que cada equip participant disposi d’un telèfon mòbil intel·ligent amb una ‘app’ 

instal·lada que permeti llegir els codis QR, un sistema per a emmagatzemar informació en una matriu 

quadrada de punts dissenyada per ser llegida amb la càmera d'un smartphone o tauleta tàctil, entre d'altres.  

L’activitat que començarà i acabarà al pavelló poliesportiu permetrà la interacció entre els grups inscrits i els 

membres de l’organització a través d’un grup de whatsapp que es crearà per l’ocasió, en el que es podran 

formular preguntes sobre dubtes de la prova i fer les aportacions que siguin necessàries. 
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Els interessats en formar el seu equip, sense límit d’edat ni de nombre 

de components, hauran d’inscriure’s a les oficines de l’Ajuntament 

abans del dimecres 11 de març. Animeu-vos!!! 
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SORTIDA AL PALAU DE LA MÚSICA DE BARCELONA A VEURE GOSPEL  - dilluns 3 de febrer- 
 

Dilluns 3 de febrer, un autocar 

amb un grup de 35 persones de 

Torres de Segre, va realitzar una 

sortida al Palau de la Música de 

Barcelona per a poder gaudir de 

l’estrena de l’espectacle “Vida” 

amb The Gospel Viu Choir. 

Un viatge organitzat per la Coral 

‘La Lira’, gràcies a l’amistat del 

seu President, en Raül Esteve 

amb el director del conjunt de 

gòspel, Moisès Sala, amb qui 

han compartit també alguna jornada de cant, fins i tot, al nostre poble.  

Poc després d’aquest concert a Barcelona, el director de The Gospel Viu va dedicar unes sentides paraules 

d’agraïment a la comitiva torressenca entre la que hi ha fidels seguidors d’aquesta formació musical de gòspel 

fundada a Palafolls l’any 2002 i que està formada per 90 cantants de diferents comarques de Girona i de 

Barcelona esdevenint tot un referent en el món d’aquest tipus de cant a Catalunya i arreu de l’Estat. 
 

- dimarts 4 de febrer-       ALCALDES DEL BAIX SEGRE VAN DEMANAR MÉS SEGURETAT A BUCH 
 

Joan Carles Miró, alcalde de 

Torres de Segre, juntament 

amb d’altres batlles del Baix 

Segre van demanar  al conseller 

d’Interior, Miquel Buch, que 

incrementi la seguretat a la 

zona, especialment durant 

l’estiu per la temporada de 

recollida de la fruita ja que es 

tracta de localitats que arriben 

a triplicar la població habitual. 

D’aquesta manera, els representants municipals de Massalcoreig, Aitona, Seròs i Torres de Segre van fer 

aquesta petició durant una reunió que van mantenir la tarda del passat dimarts 4 de febrer a la seu del 

Departament d’Interior dels Serveis Territorials a Lleida.  

A la trobada també van participar el delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré; el cap de la Regió Policial de 

Ponent, Xavier Monclús; el cap d’Emergències de Lleida, Jordi Solà; i la directora d’Interior a 

Lleida, Montserrat Meseguer. 

Aquesta reunió estava prevista des de feia temps perquè els pobles del Baix Segre volien fer, de manera 

conjunta, les seves peticions a la conselleria, especialment la d’incrementar la vigilància a l’estiu per 

l’augment demogràfic que registren. Els alcaldes van reclamar especialment més efectius i que es produeixi 

un increment del patrullatge per reduir el nombre de robatoris. 
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MISSA I DINAR EN HONOR A SANTA ÀGATA   - dimecres 5 i dissabte 8 de febrer- 
 

Coincidint amb la festivitat de Santa Àgata el passat 

dimecres 5 de febrer, l’Associació de Dones de Torres de 

Segre van organitzar l’habitual missa per a celebrar el 

sant de la seva patrona. La cerimònia oficiada per mossèn 

Robert Louan, l’actual rector d’Alcarràs, va reunir un bon 

nombre de veïnes malgrat celebrar-se en horari laborable 

i va servir per a reflexionar sobre el paper cada cop més 

protagonista de la dona a l’actualitat. 

Per una altra banda, tres dies després, es va realitzar el dinar de Santa Àgata com a complement de la 

celebració de l’onomàstica de la patrona de les dones. Encaminat a les sòcies de l’Associació, va resultar una 

magnífica vetllada de germanor amenitzada pel grup musical Duet Stylette, molt ben organitzada per la nova 

Junta que presentava davant les presents a les noves membres escollides que substituiran a les sortints. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dissabte 15 de febrer-     LA FESTA DE LES APOL·LÒNIES 2020  

La nova Junta al complert de l’Associació de dones Santa Àgata amb les quatre membres entrants lluint un davantal de color blanc. 
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Les 18 parelles participants engalanats per l’ocasió en una fotografia que ja forma part del seu record personal. 
 

Adriana Bustos - Oriol Ricart       Ares Domènech - Albert Quílez     Aina Florensa - Andreu Bisús        Aurembiaix Garcia - Immad Touhami 

Patrícia Jurcan - Albert Mesalles      Nerea Martín - Robert Mangues       Alícia Molins - Miquel Solé       Yolanda Murillo - Víctor Casals 

Ariadna Panadés - Joan Vizcaya       Júlia Prunera - Pau Florensa               Íngrid Prunera - Raül Lung        Rebeca Rotund - Isaac Escolà 

Irene Ruestes - Aaron Bobillo           Ares Sánchez - Ruben Bobillo            Tània Santacatalina - Marc Torrelles        Gisela Vidal - Pol Filella 

            Carla Filella - Marc Bustos                   Abril Pereiro - Kevin Álvarez 
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Dissabte 15 de febrer es va celebrar l’emotiva celebració de les Apol·lònies 2020. Un dia molt intens que va 

començar, ja de bon matí, amb les primeres sessions de fotos informals pel camí verd en parella i les sessions 

conjuntes. Més tard, es va celebrar el tradicional “passa-carrers” on les apol·lònies van anar pels carrers del 

nostre poble oferint moscatell i galetes al veïnat que va correspondre amb la seva col·laboració. 

A les sis de la tarda, es va quedar al pavelló poliesportiu per a fer les corresponents fotos individuals, en 

parella i amb la família. Tot seguit, a les vuit i mitja, va arribar el moment d’obrir les portes al públic expectant 

i, sobre les nou, va començar l’esperada Festa. La celebració es va obrir amb la tradicional baixada d’escales 

i els dos balls entre les apol·lònies i les seves parelles (un vals i un pas doble) i un ball amb els 

pares/mares/familiars, tot això amenitzat pel Grup 43 que, a part de posar la música i realitzar la posterior 

sessió de ball, van fer la presentació una a una de les diferents parelles participants.  

En acabar el ball, les protagonistes van entregar una rosa a les seves respectives mares en un dels moments 

més emotius de la vetllada. Més endavant, es va repartir el sopar al públic present, en concret entrepans de 

pernil i de formatge, i es van realitzar els diferents sortejos organitzats per a l’ocasió.  

Per acabar, el dj. Nar6 Sound va marcar el ritme fins altes hores de la nit tot posant el punt i final a un dia 

que, de ben segur, va ser inoblidable tant per les protagonistes com pels seus familiars, una peça fonamental 

que amb la seva inestimable ajuda van fer possible que la celebració sortís rodona. 
 

 
 

L’ESCOLA FEDAC LLEIDA, AMB L’ANDREU BISÚS, A LA FINAL DE LA LLIGA DE DEBAT 
 

La Universitat de Lleida (UdL) 

va acollir els dies 17, 18 i 21 de 

febrer la fase local de la Lliga 

de Debat de Secundària i 

Batxillerat de la Xarxa Vives. 

Un concurs, que s’organitza des 

de l’any 2014, on un total de 8 

centres docents participants 

van debatre al voltant del tema 

d’aquest any: «La tecnologia 

augmenta la felicitat?». 

El torressenc Andreu Bisús va participar amb l’equip de 4t d’ESO de l’Escola FEDAC Lleida que va aconseguir 

arribar i guanyar el debat final enfront l’equip de 1r de batxillerat de l’Institut Manuel de Montsuar, també 

de Lleida. D’aquesta manera, l’Andreu i els seus companys i companyes de grup la Laia Campanera, Laura 

Cots, Paula Guiu i Andrea Sopena, amb María Pascual com a capitana, representaran a la UdL en la fase final 

de la lliga de debat, que acollirà la Universitat Rovira i Virgili del 22 al 24 d’abril i reunirà als equips 

representants d’altres 13 universitats. 

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat permet als estudiants millorar habilitats comunicatives i 

competències transversals per a la vida acadèmica i professional futures. En aquest sentit, les habilitats de 

comunicació no verbal, la recerca d’informació, l’anàlisi d’una temàtica concreta i, sobretot, el treball en 

equip, generen un espai de formació i aprenentatge excepcional.  

Segons paraules de l’Andreu: “Aprendre a debatre t'ensenya a pensar millor, a escoltar a l'altre, a respectar 

la informació rigorosa, a ésser curós amb el llenguatge i, en definitiva, a ser millor persona”. 
 

Des d’aquest espai de la revista municipal, volem felicitar a l’Andreu i al seu equip per la fita aconseguida, 

tot encoratjant-los a gaudir al màxim de l’experiència i la vivència de participar en una fase final d’aquesta 

difícil competició de retòrica i, per descomptat, desitjar-los tota la sort del món. 

https://www.vives.org/programes/estudiants/lliga-debat-secundaria-batxillerat/
https://www.vives.org/programes/estudiants/lliga-debat-secundaria-batxillerat/
https://www.vives.org/programes/estudiants/lliga-debat-secundaria-batxillerat/
https://www.vives.org/programes/estudiants/lliga-debat-secundaria-batxillerat/
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  MISSA PELS SOCIS DIFUNTS I ASSEMBLEA GENERAL DE LA LLAR JUBILATS   - diumenge 23 de febrer -     
 

Diumenge 23 de febrer va resultar el dia escollir per a realitzar 

l’Assemblea General anual de la Llar de Jubilats on els i les 

actuals membres de la Junta van donar a conèixer el balanç 

econòmic de l’entitat als socis i sòcies que van assistir, a més de 

passar per les cases del poble el balanç econòmic d’ingressos i 

despeses de l’exercici 2019. Pel matí, es va fer una missa en 

record dels socis i sòcies difunts/es durant el passat any 2019. 
 

TROBADA COMARCAL DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT      - dijous 27 de febrer - 
 

El dijous 27 de febrer el Consell Comarcal del Segrià, per 

mitjà del Servei Comarcal de Joventut, va convocar a 

tots els regidors de Joventut a una reunió en matèria de 

polítiques per als més joves. Aquesta trobada va tractar 

diversos assumptes com ara el Programa Referents 

d'Ocupació Juvenil, destinat a fomentar l’ocupació de 

joves d’entre 16 i 29 anys, també es va tractar la 

delegació de competències en matèria de Joventut, el 

funcionament del Servei Comarcal de Joventut , el retorn d’ activitats de l’any 2019, les línies de treball de 

l’any 2020 i el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, Plans Locals de Joventut i Projectes 2020.  

L’Olga Almacellas, regidora de Joventut de l’Ajuntament de Torres de Segre, hi va assistir juntament amb 

altres alcaldes i regidors de la comarca.  
 

    - dijous 27 de febrer -         XERRADA “LES EMOCIONS A CASA” DEL PLA EDUCATIU DE L’ENTORN     
 

El 27 de febrer a les 20:00 hores i a la sala d’actes de la 

Plaça Catalunya es va impartir una xerrada d’educació 

emocional, amb el nom ‘Les emocions a casa’, adreçada 

a famílies i personal docent a càrrec de Rosa Miralles. 

Una proposta que forma part del Pla Educatiu d’Entorn 

entre Alcarràs i Torres de Segre i que va estar presentat 

per la regidora d’Educació de l’Ajuntament, Bianca Pop. 

Diplomada en Ciències de l’Educació amb l’especialitat 

d’Educació Física, Llicenciada en Psicopedagogia, havent 

cursat un Postgrau d’Educació Emocional, Doctora per la 

Universitat de Lleida en un programa d’intervenció 

psicopedagògica en la Diversitat, entre altres 

formacions, la Rosa Miralles va orientar la seva ponència 

en facilitar eines per agafar consciència de l’estat emocional d’un mateix, ser capaços de millorar la 

comunicació i aprendre a gestionar les emocions per educar emocionalment als nostres fills i filles. Va ser una 

sessió molt enriquidora i pràctica talment com la que va impartir al professorat de l’Escola i de la Llar d’infants 

a l’octubre passat i que fou subvencionada per l’Ajuntament. 
 

Per tal d’aprofundir en els coneixements sobre les emocions, va recomanar diferents lectures com: 

✓ Mares i pares Influencers, 50 eines per entendre i acompanyar adolescents d'avui, d’EVA BACH I MONTSE JIMÉNEZ 

✓ Com hem de parlar perquè els fills escoltin i escoltar perquè els fills parlin, d’ADELE FABER I ELAINE MAZLISH 

✓ Entrena'l per a la vida, de CRISTINA GUTIÉRREZ LESTÓN  



 
 

 
15 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL FEBRER - Març 2020 

      TROBADA DE DEBAT SOBRE EL LLIBRE ‘L’ÚLTIMA LLUM”   - divendres 28 de febrer- 
 

Àngel Fabregat Morera va ser l’escriptor 

convidat per la Llar de jubilats Sant Guardià 

de Torres de Segre, per tal de cloure el que 

seria la primera part del Taller de Lectura 

que va començar al mes d’octubre. Durant 

aquests mesos, 10 lectors/es han estat 

llegint i posant en comú el contingut del 

llibre ‘L’última llum’. Aquest és un resum 

de diferents relats breus, escrits amb un 

llenguatge planer i entenedor i que forma 

part de les 42 obres publicades per aquest 

escriptor de Belianes. L’Àngel Fabregat va 

començar a escriure de ben jove, tal com va 

explicar ell mateix, influenciat per l’obra 

d’en Federico García Lorca. Va guanyar el 

Premi Sant Jordi juvenil l’any 1988 i més de 

d’un centenar de premis literaris durant 20 anys entre els que destaquem també quedar entre els 10 primers 

seleccionats del Premi Caligrama. Molt conegut també en els països llatinoamericans, un dels seus volums 

de relats curts va ser el més llegit a l’Argentina i va quedar com a primer finalista en la Fira del llibre de 

Colòmbia. Després d’uns anys d’introducció literària, fa poc ha tornat a escriure i, segons les seves paraules, 

li encanta posar en comú els seus llibres. 

Els lectors i les lectores de la Llar de Jubilats, implicats al màxim amb el taller de lectura que gestiona la 

Dolors Zaragoza junt amb la dinamitzadora de l’activitat, van gaudir molt al poder posar en comú amb el 

propi autor, les experiències i els sentiments que els havien despertat els seus relats. 

El proper llibre escollit de lectura dins l’esmentat taller és ‘201 Contes Corrents’ d’en Joan Barril. 

 

    - divendres 28 de febrer -     NOU ACTE EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA     
 

Tal com es va determinar des de la Regidoria de 

Polítiques d’igualtat de l’Ajuntament de Torres 

de Segre, el darrer divendres de cada mes es 

faria un minut de silenci en homenatge a les 

víctimes de violència de gènere que van resultar 

assassinades per les seves parelles o ex parelles. 

Tretze espelmes són les que es van encendre, el 

dia 28 de febrer als baixos de l’Ajuntament, cada 

una d’elles representant a una víctima. En el que 

portem d’any, tretze han estat les dones assassinades, tres d’elles a Catalunya. El mateix dia també es va fer 

menció a la violència que es duu a terme per motius xenòfobs. Durant el mes de febrer un alemany de 43 

anys obria foc, indiscriminadament, en un bar freqüentat per estrangers provocant la mort de nou persones 

i quatre ferits. Hores més tard va ser trobat mort a casa juntament amb el cos sense vida de la seva mare.  

Fins quan aquesta barbàrie? Fins quan els violents es sortiran amb la seva? Fins quan el verí de l’odi correrà 

per la nostra societat? Les persones pacífiques hem d’alçar-nos i buscar la pau!. Farem els minuts de silenci 

que calgui, no podem deixar que totes aquestes víctimes caiguin ni en l’oblit ni en la ignorància. 
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EL PROJECTE DELS OFICIS A LA LLAR D’INFANTS 
 

Al llarg d’aquest segon 

trimestre a la Llar d’Infants 

Carrassumada estan 

treballant el projecte dels 

oficis. Durant el mes de 

febrer, van venir a visitar-

los els bombers voluntaris 

de Seròs, els quals els van 

ensenyar, entre altres 

coses, la vestimenta que utilitzen, les mànegues i el funcionament de l'arc d'aigua.  

Un altre dia, l’alumnat més menut de la Llar va anar a visitar el Consultori Mèdic on van conèixer al Sergi, el 

nostre metge, a la Mercè i a la infermera que van explicar-los les tasques que fan, els materials que utilitzen 

i els van repartir mascaretes, xeringues, pals per mirar la gola i adhesius. 
 

LA TASCA DEL GRUP DE RESCAT MUNICIPAL AL LLARG DEL MES DE FEBRER 
 

Aquest passat mes de febrer, el Grup de rescat municipal va haver d’intervenir en 

tres casos de pèrdua de gossos i, en les tres ocasions, es van poder trobar als seus 

propietaris ràpidament. 

El primer cas, va ser el 5 de febrer quan es va perdre un ‘xiuaua’ a la zona de Les 

Casetes. La ràpida difusió de la foto de l’animal per un grup de whatsapp va fer que, 

en qüestió d’hores, el gosset pogués tornar a casa seva. 

L’endemà, el 6 de febrer, una veïna d’Utxesa  va donar l’avís a l’Ajuntament que 

dos gossos de la rassa ‘pastor alemany’ rondaven feia uns dies per la zona. 

Membres del grup de rescat i el mateix alcalde es van desplaçar fins al lloc. Allí els 

hi van passar el lector de xip tot comprovant que no el duien i van procedir a portar-

los a les dependències de l’antic escorxador per tenir-los controlats mentre es va 

fer la crida. Ràpidament, es va començar a fer difusió per les xarxes socials tot 

avisant també als pobles veïns ja que al ser dos exemplars de grans dimensions 

difícilment es podrien quedar massa dies a l’escorxador. Per sort, l’endemà mateix, 

el propietari va venir a buscar els dos cans perduts per la zona d’Utxesa després de 

posar-se en contacte amb l’Ajuntament i presentar la cartilla sanitària dels animals 

(el gos adult si que portava el xip i el petit era massa jove per dur-lo).  Pel que 

sembla, en aquest cas, el lector no va detectar el xip de l’animal, fet molt probable 

ja que el gos era molt gran i no massa amable amb les persones desconegudes. A 

hores d’ara, un cop fet el seguiment del cas, tots dos animals estan “xipats”.  

El darrer cas fou el 14 de febrer, quan es va localitzar un altre gos rondant sol per la 

zona de la potabilitzadora. Tot preguntant, l’endemà es va trobar el propietari. El 

gos s’havia escapat d’un mas proper. El masover va fer un tancat al gos per a que 

pogués córrer en un lloc privat. El gos era un cadell i encara no duia el xip instal·lat. 

Un cop més, el Grup de rescat local ha fet un gran treball tot aconseguint resoldre els casos apareguts en 

els darrers dies. Una tasca altruista que resulta molt gratificant quan es soluciona el cas positivament. Des 

del Grup volen aprofitar per aconsellar que, a més del xip corresponent, els gossos haurien de portar un 

collar identificador amb el nom i el número de telèfon del seu propietari o propietària. 
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NOVES ACTUACIONS I MOVILITZACIÓ HISTÒRICA A LLEIDA PER SALVAR LA PAGESIA 
 

Talment com el darrer tram del gener, el passat mes de febrer es van dur a terme noves trobades, reunions 

i accions per mirar de cercar una solució a la greu crisi que porta temps afectant al món de la pagesia i que 

ha anat en escreix en els darrers anys. 

El passat dijous 4 de febrer, representants de 

prop d’una cinquantena d’ajuntaments de 

municipis productors de fruita dolça, 

d'organitzacions agràries com Afrucat, Unió de 

Pagesos, JARC, Asaja, de la plataforma en 

Defensa de la Fruita Dolça i de la FCAC, van 

comparèixer davant la Comissió d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació del Parlament 

de Catalunya per tal de posar de relleu la greu 

situació de crisi dins la qual viu el sector des de 

fa ja cinc campanyes. Com a solucions per tot 

plegat, els alcaldes i els representants del sector 

van plantejar un seguit de mesures, tals com 

l’aprovació de bonificacions fiscals pels productors, la posada a disposició d’eines de finançament que 

permetin iniciar la campanya 2020 sense posar en risc els patrimonis personals dels pagesos o la necessitat 

d’un Pla d’arrencada, d’abast estatal, que redueixi el volum de fruita que arriba al mercat i, també, accions 

de sensibilització de l’opinió pública en favor dels productes de proximitat i, també, a la gran distribució.  

Una altra acció va resultar la crida conjunta, que 

es va fer des d’Alcarràs, a tota la ciutadania en 

general i també a empreses del sector serveis 

com ara tallers, botigues, gestories i, en 

general, qualsevol negoci del territori per 

aconseguir fer que es solidaritzessin amb els 

pagesos tot coincidint amb la reivindicació que 

el dia 14 va convocar la Plataforma unitària 

Salvem la Pagesia – Defensem el Món Rural. 

Finalment, dimecres 19 de febrer el President 

de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera 

Jordà van desplaçar-se fins a Lleida per a donar 

suport i trobar-se amb el front comú 

d'ajuntaments i organitzacions agràries a la 

delegació del Govern anunciant que es 

convocaria una reunió al Palau per avaluar la 

crisi del sector amb el compromís de portar al 

Parlament una moció en suport de la pagesia i 

la creació d’una línia de crèdits tous entre altres 

mesures pròximes. 

 

LA
 N

O
TÍ
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A 

 

 

Josep Lluís Huguet, regidor i President de la Comissió d’Agricultura municipal i 
Osvald Esteve, membre JARC-Coag, van representar al nostre poble en aquesta 
nova i rellevant trobada a Barcelona. 
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TRACTORADA HISTÒRICA AL CENTRE DE LLEIDA EN DEFENSA DEL MÓN RURAL 
 

Una de les accions que van causar més impacte va 

resultar la ‘tractorada històrica’ que va concentrar-

se a Lleida en motiu de protesta per reivindicar 

solucions dins d’un sector agrari desprotegit.  

Una representació de tractors de pagesos 

torressencs van sortir de davant l’Ajuntament de la 

vila fent una marxa plegats per unir-se a la 

manifestació amb més de 450 tractors, arribats de 

diferents municipis lleidatans amb llaços verds, i 

unes 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, 

que van col·lapsar el centre de Lleida en la protesta 

unitària del sector agrícola més multitudinària que 

es recorda a la ciutat.  

Els convocants van posar de manifest el ‘crit 

d'emergència’ del món rural cap a les 

administracions per tal que passin de les paraules 

als fets. Van demanar revertir la greu crisi de preus 

que fa més de 5 anys que s'arrossega i que es 

puguin salvar les explotacions exigint també que 

s'inverteixi en tots els sectors de l'agricultura 

perquè les pèrdues no només són en la fruita dolça, 

tot proposant i reclamant sancions als mercats que 

no respectin els preus justos.  

Sota el lema “Salvem la pagesia, defensem el món 

rural”, es van desplaçar pels tres carrers que 

desemboquen a la plaça Sant Joan, on es van 

concentrar per denunciar les dificultats que 

travessa el sector i reclamar solucions. 

Sindicats, patronals i un total de mig centenar 

d’ajuntaments es van sumar també a la protesta 

fent una crida a tots els sectors vinculats al camp i 

als municipis, no només a la pagesia i l'agricultura, 

perquè els facin costat assegurant que el model 

agrari actual està en situació crítica, de les pitjors 

dels últims 50 anys i que si no es fa res, es perdran molts llocs de treball i es patirà un inevitable despoblament 

de les zones rurals. 

Les protestes dels pagesos es van reproduir, el mateix dia, a diversos punts de l'Estat. A València, centenars 

de tractors van participar també en una mobilització per reclamar una llei justa de la cadena alimentària, 

que impedeixi que als pagesos els paguin els productes per sota del preu de cost. 

Des del govern espanyol sembla que es prepara una modificació immediata de la llei de la cadena alimentària, 

perquè es resolguin algunes de les demandes dels pagesos, partidaris de pactar uns preus mínims d'origen. 

Els pagesos s'han plantat, cansats dels preus rebentats que els impedeixen viure. El que està clar, és que 

això ja no s’atura i que només s’aconseguirà la justícia que es reclama amb la unió de tots plegats. 
 

 

 

 

Els tractors van omplir els principals carrers de Lleida  

 

L’Ajuntament fou el punt de partida d’un grup de pagesos torressencs, 

acompanyats per l’alcalde del municipi, que s’uniren a la marxa de tractors 

en direcció cap a Lleida per a participar en la manifestació. 

 

La Plaça Sant Joan va ser el punt d’encontre i dels diferents parlaments 

 

https://www.lleida.com/noticia_canal/sindicats-patronals-i-ajuntaments-esperen-una-manifestacio-historica-en-defensa-del
https://www.lleida.com/noticia_canal/sindicats-patronals-i-ajuntaments-esperen-una-manifestacio-historica-en-defensa-del
https://www.lleida.com/noticia_canal/sindicats-patronals-i-ajuntaments-esperen-una-manifestacio-historica-en-defensa-del
https://www.lleida.com/noticia_canal/sindicats-patronals-i-ajuntaments-esperen-una-manifestacio-historica-en-defensa-del
https://www.lleida.com/noticia_canal/sindicats-patronals-i-ajuntaments-esperen-una-manifestacio-historica-en-defensa-del
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INSTAL·LACIÓ DE NOVES CENTRALITZACIONS I MILLORES EN ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ 
 

Continuant amb el desenvolupament del pla d’inversions de l’Empresa 

Elèctrica Municipal, es van finalitzar els treballs d’instal·lació dels equips de 

mesura i dels sistemes de comunicació per tal de garantir la tele gestió dels 

subministraments situats a la zona rural del municipi. 

Al centre de transformació de la ‘Torre de Ribes’ es va instal·lar un mòdem de 

comunicació per tal de poder controlar l’energia que circula per aquestes 

xarxes elèctriques. D’aquesta manera, les dades que s’obtenen es comuniquen 

via wifi amb les oficines centrals, permetent el compliment de les diferents 

funcions que estableix la normativa que regula la tele gestió. 

  

REPARACIÓ DEL FERM DEL CAMÍ DEL ‘MOLINET CREMAT’ 
 

Amb l’objectiu de tenir unes vies de comunicació i una xarxa de camins en les millors condicions possibles, la 

brigada municipal va recobrir una sèrie de forats que hi havia al paviment del denominat camí del ‘Molinet 

Cremat’. Aquestes vies secundàries del nostre municipi, també resulten molt importants ja que són molt 

freqüentades pel nostre veïnat, sobretot els que es dediquen a l’agricultura i tenen terres a prop o, 

simplement, els que hi transiten amb els seus vehicles. 

 

ACTUACIONS DE MANTENIMENT A L’ALLOTJAMENT MUNICIPAL  
 

De cara a l’imminent inici d’una nova campanya fructícola i de 

l’arribada dels treballadors i treballadores, es van pintar les 

diferents càmeres de l'allotjament municipal amb pintura blanca 

tot aprofitant també per fer un repàs general de tot l'edifici ja que 

feia molt de temps que no es realitzava una actuació tan a fons.  

També es van substituir els 110 matalassos vells i malmesos dels 

diferents llits, que tenien molts anys, per uns de nous a fi i efecte 

de garantir unes condicions òptimes per a la gent que es pugui 

allotjar en endavant en aquesta instal·lació durant qualsevol època 

de l’any.  

La idea és la de promocionar més aquest espai tot oferint el servei 

d’estada i d’allotjament lligat a diferents activitats que es volen 

organitzar des de l’Ajuntament com sortides o colònies escolars, 

visites guiades pel terme de més d’un dia, etc.  
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COL·LOCACIÓ DEL DESFRIBIL·LADOR DE L’AJUNTAMENT A L’EXTERIOR  
 

L’aparell desfibril·lador extern automàtic (DEA) 

ubicat a l’interior del nostre Ajuntament, a 

mitjans del passat mes de febrer, es va instal·lar 

en un dels extrems de la porxada exterior del 

mateix per a fer-lo més accessible a tothom que 

el pugui requerir en un cas d’urgència. Es va 

aprofitar el trasllat de la vitrina i el corresponent 

aparell per a efectuar també una revisió obligatòria al desfibril·lador amb l’objectiu 

de garantir el seu funcionament òptim per un eventual ús immediat. 

Amb aquest, disposem d’un total de 4 desfibril·ladors al poble: un al Consultori 

mèdic, un al poliesportiu, un a l’interior del cotxe de la policia local i aquest a fora de l’edifici consistorial. 

En els propers mesos, es pretén dur a terme una formació als treballadors municipals i una altra adreçada als 

veïns i a les veïnes del poble amb el propòsit d’ensenyar les nocions bàsiques per a saber utilitzar amb èxit 

aquests aparells, malgrat ser inexpert en el tema. 

Un desfibril·lador extern automàtic (DEA) és un aparell electrònic portàtil (producte sanitari) que 

diagnostica i tracta l'aturada cardiorespiratòria (que es detecta quan una persona està inconscient i no 

respira normalment). Aquest aparell genera una descàrrega elèctrica que aplicada abans dels deu minuts 

de l'aturada cardiorespiratòria pot reactivar la funció cardíaca. 

Aquests aparells, a causa de la seva simplicitat, permeten que persones inexpertes siguin capaces 

d'utilitzar-los amb èxit, ja que facilita les indicacions de forma verbal.  
 

DIFERENTS TASQUES DE NETEJA I DE MANTENIMENT  
 

Aquest passat mes, també s’han fet un seguit de tasques de neteja en 

punts diversos de la població i d’Utxesa.  

✓ D’entre altres, es va dur a terme la retirada de graveta del voral de 

l’avinguda Pearson i del passeig dels pescadors que dona accés a la 

urbanització tot aprofitant per fer una recollida de deixalles tirades. 

✓ Si en l’anterior edició de la revista informàvem sobre la neteja pròpia 

del primer dipòsit de decantació, a principis del passat mes es va fer 

el mateix amb els denominats dipòsits d’aigua neta que tenen la 

funció de retenir l’aigua ja tractada per a distribuir-la al 

subministrament domèstic municipal. Per fer-ho, es van haver de 

buidar per a poder realitzar la citada tasca tot emprant aigua a pressió.  

✓ Una altra acció de rentat que es va realitzar, coincidint amb els mesos 

de més fred i de funcionament, fou la neteja dels filtres als sistemes 

de climatització instal·lats al Consultori mèdic així com a la sala 

inferior de la plaça Catalunya, coneguda com la sala del tatami. Dos 

punts, sobretot el primer, on s’hi congrega un major nombre de 

persones i que precisen d’un funcionament òptim de la calefacció per 

garantir un bon servei. 

✓ Finalment, es va netejar la Plaça del Carrer del Bou que estava plena 

de brossa per actuacions incíviques. La voluntat del Consistori actual es repensar aquesta plaça i convertir-

la en un espai molt més acollidor per al nostre veïnat. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Desfibril%C2%B7lador
https://ca.wikipedia.org/wiki/Producte_sanitari
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aturada_cardiorespirat%C3%B2ria
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DADES SOBRE LA RECOLLIDA SELECTIVA DURANT EL 2019 A TORRES DE SEGRE 
 

És sabut que a Torres de Segre 

la recollida de residus es duu a 

terme mitjançant el sistema 

d’illes. Un nou mètode de 

recollida selectiva que es va 

escollir a 15 municipis del 

Segrià, que es va iniciar el 

passat 20 de juliol de 2018 i 

que s’instaurà, completament 

al poble, durant el mes d’agost 

del mateix any. 

Les dades resultants de 

l’Informe Anual de la gestió 

de residus al nostre poble, 

elaborat pel Consell Comarcal 

del Segrià, indiquen que amb 

el nou sistema s’ha aconseguit 

gairebé duplicar la recollida 

selectiva (37%) respecte al 

sistema anterior (20%), 

malgrat les incidències 

detectades durant l’estiu. 

Tot i aquesta millora en el 

reciclatge de les deixalles a la 

nostra vila, encara resta molta 

feina a fer per a poder establir 

unes dades superiors que 

s’aproximin a les desitjades 

abans de la implantació del 

sistema d’illes d’aportació. 

Amb aquest informe anual, 

s’estudiaran les debilitats en 

cada illa particular del poble, 

per a poder valorar i adoptar 

les solucions i mesures més 

efectives. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Podem observar les diferents illes del municipi, amb els kg totals recollits durant el 
primer any. També el % final de kg reciclats amb un gradient de menor (vermell) a major (verd). 

Per veure l’Informe Anual complert de 
Torres de Segre, elaborat pel Consell 
Comarcal, escanegeu aquest codi QR. 
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CALENDARI DE LA DEIXALLERIA MÒBIL I DELS VOLUMINOSOS PER L’ANY 2020 
 

A Torres de Segre disposem en l’actualitat de 21 

illes de contenidors distribuïdes pel municipi, 

polígons i Utxesa. En cada illa de contenidors en 

trobem un conjunt de cinc: un de blau, per la 

recollida del paper i cartró; un de groc, pels envasos 

lleugers, metàl·lics i brics; un de verd, pels envasos 

de vidre; un de marró per la fracció orgànica i un de 

gris per la fracció resta. 

En els municipis que tenen implantat aquest model, com el cas del nostre, els 

residus que no poden llençar-se en cap dels contenidors anteriorment esmenats, hi 

ha establerts altres sistemes de recollida, com ara la deixalleria mòbil (que s’ubica 

al costat del poliesportiu) i la recollida dels residus de gran volum (que es col·loca 

a l’espai habilitat dels dipòsits municipals) .  

En aquest sentit, a tall informatiu pel veïnat usuari, adjuntem la relació dels dies 

que els poden trobar al nostre poble.  
 

 

Descarrega’t l’APP gratuïta per a saber reciclar millor!! 

Separar els residus és la nostra responsabilitat. I és que fer-ho 

bé és ben fàcil. Amb aquesta aplicació trobaràs fàcilment on 

has de llençar cada residu per a reciclar-lo correctament.  

La correcta gestió dels residus 

fa estalviar diners als municipis i a tu. 

 
 

REPARACIÓ DELS BANCS DE LA PLAÇA CATALUNYA I DE SENYALS DE TRÀNSIT TRENCADES 
 

Durant els darrers dies, l’equip de la brigada municipal va estar 

reparant els diversos bancs trencats que es troben instal·lats a la 

Plaça Catalunya. L’actuació va consistir en 

substituir les fustes que estaven trencades 

o en mal estat per unes de noves amb la 

intenció d’aplicar-hi una capa de pintura 

en els propers dies tot garantint uns 

seients en bon estat, d’un dels indrets del 

poble més concorreguts durant la 

setmana. Aquesta mesura s’anirà fent extensiva a la resta de bancs del poble. 

Una altra tasca que es va dur a terme de reparació fou la de tornar a col·locar la 

senyal del pas de vianants del carrer Pau Casals que es trobava tombada, des de 

la nit del 15 de febrer, fruit d’uns actes vandàlics. 



 
 

 
23 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL FEBRER - Març 2020 

LA SOCIETAT DE CAÇADORS CONSTRUEIX DUES BARBACOES A LA SALA DE L’ALLOTJAMENT 
 

Els membres més veterans de 

la Societat de caçadors de 

Torres de Segre van oferir-se 

per acabar de construir les 

dues barbacoes de l’exterior 

de la Sala polivalent, ubicada al 

costat de l’alberg municipal, i 

que resulta el punt de trobada 

dels caçadors abans de les batudes així com també d’altres entitats i 

associacions municipals. Amb el material refractari adient que els va proporcionar l’Ajuntament, es van 

construir dos focs als espais ja previstos que permetran, a partir d’ara, coure i elaborar els àpats als usuaris i 

usuàries de l’esmentada instal·lació local.  
 

PREPARATIUS PER LA VII VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA 
 

Dies abans de la celebració d’aquest esdeveniment 

esportiu, la brigada municipal va estar efectuant una sèrie 

d’actuacions i preparatius, sobretot, en la zona propera a 

l’edifici de La Fusteria així com pels seus voltants, punt de 

màxima confluència de la gent. 

D’entre aquestes, es va haver de desplaçar fins a Utxesa 

bona part del material necessari pel dia de la prova; es van 

segar les vores del camí que comprèn el recorregut de la 

cursa de 6,5 quilòmetres així com les diferents zones 

assignades com a lloc d’aparcament dels vehicles dels 

participants, col·laboradors i visitants en general; es va 

muntar també l’escenari d’entrega de premis amb palets i 

taulells de fusta, la barra de la zona d’esmorzar i de 

l’avituallament així com la instal·lació d’alguns quadres de 

llums per a cobrir els diferents espais. 

El dissabte anterior a la Volta, una part del voluntariat 

inscrit va desplaçar-se fins a Utxesa per a donar un cop de 

mà en la confecció de les bosses dels corredors mentre els 

membres de l’organització dels 3 pobles van estar 

treballant, sense descans, en tot el muntatge de la 

infraestructura per deixar-ho, pràcticament, tot llest per a 

l’endemà. 

Finalment, arribat el gran dia, després d’una bona jornada 

matinal i d’unes intenses hores d’activitat esportiva i 

familiar en un entorn inigualable, va arribar el moment de 

tornar a posar ordre, recollir-ho tot i deixar l’indret tal com 

es trobava al principi amb el convenciment de l’èxit de 

l’activitat i del reconeixement a moltes hores de dedicació 

i d’esforç. 
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TORRES ENERGIA COL·LABORADOR DE LES CURSES INFANTILS DE LA VOLTA AL PANTÀ 
 

Un any més, l’empresa comercialitzadora Torres Energia S.L 

va esdevenir la patrocinadora principal de les curses infantils 

de la VII Volta al Pantà d’Utxesa, posant el nom a les diferents 

proves on van participar els i les 150 esportistes més joves. 

A part del patrocini directe de l’empresa de llum municipal a 

través de les samarretes i medalles infantils, aquesta edició 

també va aportar material divers com uns llapis de colors i 

unes llibretes inspirades en el ‘projecte transforma’ per a 

complimentar una complerta bossa que es va donar a cada 

nen i nena participant. 
 

REDISTRIBUCIÓ DE LA PREMSA EN DIFERENTS ESPAIS MUNICIPALS 
 

Amb la voluntat de fer arribar la informació diària de la 

comarca, d’arreu de l’Estat i del món, als nostres veïns i veïnes, 

l’Ajuntament va redistribuir, entre els espais municipals més 

freqüentats, els diferents diaris als que està subscrit. D’aquesta 

manera, a la Llar de Jubilats Sant Guardià es disposarà cada dia 

de l’edició en paper de ‘El Punt Avui’; a les instal·lacions del 

Consultori Municipal, que fins ara no en tenia, arribarà ‘La 

Mañana’ i a l’edifici de l’Ajuntament i a la Biblioteca municipal es podrà trobar el diari Segre. 
 

DENÚNCIA I SANCIÓ PER ABOCAMENTS IL·LEGALS 
 

A principis del passat mes, gràcies a la 

col·laboració ciutadana i l’actuació dels 

Agents Rurals, es va efectuar una 

denúncia per abocaments il·legals, en 

aquest cas, a l’explanada coneguda com 

l’abocador de soques, un espai destinat i 

controlat per a depositar, únicament, 

restes vegetals.  

Tal com es pot apreciar en les imatges 

que adjuntem, els infractors van 

desplaçar-se fins aquest punt per tirar al 

terra, tant tranquil·lament, una sèrie de 

deixalles com cartrons, papers, ampolles de plàstic, fustes, roba i altres materials que haurien d’anar al seu 

contenidor corresponent i que depositades a l’aire lliure 

resulten un greu impacte mediambiental. Entre les 

escombraries es va trobar documentació personal, que es va 

poder reconstruir, amb les dades dels propietaris de la brossa. 

Aquestes van passar a mans del cos policial que va efectuar la 

corresponent sanció econòmica als infractors que van resultar 

ser vilatans d’una població veïna a la nostra. Pocs dies després, 

l’abocador de soques tornava a estar net d’escombraries. 
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PRESENTACIÓ DE LES DUES INCORPORACIONS A L’AJUNTAMENT: COMUNICACIÓ I TURISME 
 

El Christian Aranda Cubeles s’incorpora a l’Ajuntament 

com a cap de Comunicació. Va néixer a Torres de Segre i 

és de ‘Cal Forcat’. Va graduar-se en Periodisme i Comunicació 

Audiovisual a la Universitat de Lleida, va estar d’Erasmus a 

Noruega i és Màster en Comunicació Corporativa per la 

Universitat Ramon Llull. La seva trajectòria professional l’ha 

portat a treballar en diaris i agències de Lleida i Barcelona, i partir 

d’ara, és el responsable de gestionar la comunicació online i 

offline de l’Ajuntament, una tasca molt similar a la que també 

desenvolupa actualment a la Direcció de Comunicació Corporativa 

de Telefónica a Catalunya.  

Per una banda, dinamitza el contingut de les xarxes socials, comparteix informacions a l’eBando i dissenya 

els cartells d’actes organitzats des del consistori. També serà l’encarregat d’actualitzar el contingut de la 

nova pàgina web i app mòbil, que es troben en la fase final de preparació i aviat seran publicades. Per una 

altra banda, coordina l’enviament de convocatòries i notes de premsa a periodistes, per tal de compartir 

amb els mitjans de comunicació tot allò que pugui ser noticiable sobre Torres de Segre.  

L’objectiu d’aquesta nova posició és mantenir el veïnat encara més ben informat del que succeeix al poble, a 

la vegada que es dona a conèixer Torres de Segre a la resta de territoris: Segrià, Lleida i fins i tot, Catalunya.  

 

L’Adrià Pujol Martínez és el nou tècnic de Turisme de 

l’Ajuntament que s’ha incorporat a la Fusteria, el Punt 

d’Informació d’Utxesa. Va estudiar un grau superior d’Informació 

i Comercialització Turística. La seva experiència professional 

destaca per haver estat en diversos hotels de Lleida i també fer 

de guia de ruta per la ciutat. En els últims sis anys ha viscut a 

Anglaterra treballant en el sector de l’Hoteleria i el Turisme. 

Les tasques principals que porta a terme són les d’informador i 

guia a la Reserva Natural d’Utxesa, ja sigui presencial com 

telefònicament. Ajuda a les visites a trobar els millors racons de 

la zona, organitza rutes guiades per l’entorn i gestiona les 

visites al Museu de l’Evolució de l’edifici del Molí. És 

responsable del manteniment i de la neteja de la zona, i desenvolupa petits projectes per tenir l’espai 

atractiu i preparat per rebre visites. També s’encarrega de les tasques administratives de La Fusteria.  

 

 

 

D’acord amb la normativa vigent, les convocatòries laborals es realitzen mitjançant el Servei d’Ocupació de 

Catalunya (SOC) i el taulell d’anuncis de l’Ajuntament. Les candidatures es valoren segons uns barems de 

puntuació que tenen en compte l’experiència professional, els estudis i cursos de formació, i si s’escau, una 

entrevista per a contrastar la idoneïtat de la persona aspirant. Una comissió de selecció formada per empleats 

municipals s’encarrega d’aquest procés. 

“Combinar dues coses que m’agraden molt, la comunicació i Torres de Segre, em motiva i m’encoratja  

per a donar a conèixer i aconseguir més visibilitat a tot allò que fem al nostre poble”. 

 

“Soc nascut a Lleida, però em vaig criar a la Vall de Secà.  

Després de molt temps, poder tornar a Utxesa i treballar en aquest entorn és un autèntic privilegi”. 
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Característiques de la fotografia 

DIAFRAGMA: 5,6 

FOCAL: 220 

EXPO: 1/250 

ISO: 100 

LA FOTOGRAFIA DEL MES 

 

 

A finals de febrer, les abelles ja treballen per a la pol·linització dels fruits. Aquesta és una 

imatge que mostra el gran treball d’aquestes incansables treballadores que ens deixen 

una magnífica mel fruit del seu esforç.                                           Josep M. Prada 
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CLUB ESPORTIU DE FUTBOL DE TORRES DE SEGRE  (Equip Amateur) 
 

 

Jornada 18 (23-02-2020)  
 
 

       CLASSIFICACIÓ (Categoria 4ª divisió catalana - Grup 21) 

C.E. TORRES 1 - 2 
PARTIT AJORNAT 

CASTELLDANS 
U.E. “A” 

 

 Jornada 19 (02-02-2020)  

COLL DE NARGÓ 
C.F. “A” 

2 - 0 C.E. TORRES 

 Jornada 20 (09-02-2020)  

C.E. TORRES 1 - 1 
VILANOVENCA 

U.E. “A” 

 Jornada 21 (16-02-2020)  

ANDORRA  
F.C. “B” 

1 - 0 C.E. TORRES 
 
 
 

Golejadors   Proper partit – Jornada 22 
   

   
 
 

      C.E. TORRES    RIBERA ONDARA F.C. 

08/03/2020  16:00H  municipal Torres de Segre 
 
 

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

 Jornada 15 (02-02-2020)         CLASSIFICACIÓ (Torneig Telègrafs – 2ª Divisió) 

C.E. VETERANS 
TORRES 

3 - 0 
VETERANS  

AT. MONZÓN 
 
 
 
 
 

 Jornada 16 (09-02-2020)  

VETERANS 
VALLFOGONA B. 

0 - 4 
C.E. VETERANS 

TORRES 

 Jornada 17 (16-02-2020) 

 C.E. VETERANS 
TORRES 

2 - 1 
VETERANS C.F. 

BALAGUER 

 Jornada 18 (01-03-2020)  

VETERANS  
C.F. PARDINYES 

1 - 1 
C.E. VETERANS 

TORRES 
 
 
 
 

Golejadors  Proper partit – Jornada 19 
   

  
 
 

V. TORRES V. U.E. GARDENY 

08/03/2020  10:30H  municipal Torres 
 

 

 

 

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

 

Jornada 11 (26-01-2020)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Juvenil Futbol Sala – Grup 9) 

LA SENTIU “A” 4 - 2  C.A.T.JUVENIL  

 Jornada 12 (09-02-2020)  

C.A.T.JUVENIL 2 - 3  MARISTES “B” 
 

Jornada 13 (29-02-2020)  

C.A.T.JUVENIL DESCANSA 
 
 
 
 
 
 

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

 

Jornada 9 (01-02-2020)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Cadet Futbol Sala – Grup 9) 

P. FS. ALCARRÀS 6 - 1 C.A.T. CADET 

 

 Jornada 12 (08-02-2020)  

C.A.T. CADET 3 - 4  
SICORIS CLUB 

“A” 

 Jornada 13 (29-02-2020)  

C.E. LINYOLA “B” 7 - 4 C.A.T. CADET 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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

 

 

Jornada 14 (08-02-2020) 

  

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

C.A.T.  ALEVÍ - DESCANSA 
 

 

Jornada 15 (29-02-2020) 

 

MARISTES “B”  -  
AJORNAT  

C.A.T.  ALEVÍ 

 

Jornada 16 (07-03-2020) 

 

C.A.T.  ALEVÍ  -   MARISTES “C” 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Jornada 6 (01-12-2019)         CLASSIFICACIÓ (Associació Clubs Bitlles Tradicionals Lleidatanes) 

C.Bitlles 
MONTOLIU   

439 - 415  
C.AT.BITLLES 

TORRES 
 Equips     PJ PG PE PP Punts 

FRAGA 9 9 0 0 18 

 Jornada 7 (08-12-2019) 
 

 MONTOLIU 9 5 1 3 11 

C.AT.BITLLES 
TORRES 

513 - 355  
C.Bitlles 
AITONA 

 ALMACELLES 9 5 0 4 10 

TORRES DE SEGRE 9 5 0 4 10 
 

Jornada 8 (09-02-2020)   ALCARRÀS 9 4 0 5 8 

C.Bitlles 
ALMACELLES 

464 - 490  
C.AT.BITLLES 

TORRES 

 ROSSELLÓ C.B. 8 3 0 5 6 

ALBATÀRREC 9 2 1 6 5 

 Jornada 9 (16-02-2020) 
 

 AITONA 8 1 0 7 2 

C.AT.BITLLES 
TORRES 

345 - 265 
ROSSELLÓ 
C.Bitlles 

       
 

PJ = Partits Jugats      PG = Partits Guanyats      PE = Partits Empatats     PP = Partits Perduts 
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Aquesta edició del Pregoner pretèn homenatjar a la figura de la dona treballadora, en motiu de la celebració del Dia 

Internacional de les Dones del proper 8 de març, amb una sèrie de breus entrevistes d’algunes veïnes del nostre municipi 

vinculades en àmbits diversos de la vida.  
 

 
Des de quan et dediques al camp?  

Tenia 10 anys que el pare ja ens feia anar a collir llimonera al meu 

germà i a mi. El meu germà es va morir als 18 anys de pulmonia i jo 

em vaig quedar com a pubilla. Quan em vaig casar amb l’Aureli, com 

que ell també tenia terres, els dos vam anar a una.  

La feina del camp ha canviat molt amb els anys, ara ja no és tan 

pesada, la maquinaria ens facilita molt la feina. 
 

Hi ha diferència entre la feina d’home i la de dona? 

Ah no!, ens complementem molt bé. Jo faig el que calgui... porto el 

tractor i el toro, planto, abono, carrego o descarrego... aclarir no 

m’agrada massa, però collir sí, gaudeixo molt!. Penso que la feina 

més productiva surt de les mans d’un home o d’una dona feliç!. 
 

Què és el que t’agrada més i menys del camp? 

M’agrada veure que aconseguim una bona collita, que hi ha hagut 

unes bones mans que han tractat bé els fruits i la llibertat de 

treballar per la teva pròpia empresa. No m’agrada veure que els 

preus no acompanyen i la por que hem de tenir a les tempestes. 
 

I si no haguessis estat pagesa... que hauries fet? 

Segurament pastissera, m’agrada fer cosetes dolces!. 
 

 

 

 

Des de quan et dediques al camp? 

Des de jove, el pare ja ens feina ajudar-lo al camp als meus 

germans i a mi. Hi ha hagut períodes en que he estudiat, però no 

he deixat mai d’anar a la terra. Amb el relleu generacional, ara soc 

jo la que m’encarrego del camp. La meva mà dreta és l’Antonio i 

els meus germans encara m’ajuden. 
 

Hi ha diferència entre la feina d’home i la de dona? 

Jo m’encarrego de tota la part organitzativa i l’administrativa, la 

feina del tractor potser és més masculina però si convé  enganxar-

lo no em tiro enrere. Entre tots ho fem tot. Moltes vegades els 

treballadors que tenim em pregunten d’on trec la força perquè no 

es creuen que una dona pugui treballar tant!. 
 

Què és el que t’agrada més i menys del camp? 

No m’agrada ni la calor de l’estiu ni el fred de l’hivern. M’agrada 

el contacte amb la natura, la llibertat i l’energia que em transmet 

el sol. Aquesta feina m’ajuda a superar-me dia a dia, és gratificant 

veure la fruita que tu has fet maca. Malauradament, si les 

administracions no hi fiquen mà, no sé si podrem continuar. 
 

I si no haguessis estat pagesa... que hauries fet? 

Hauria estat mestra, vaig estudiar magisteri i geografia i història. 
 

 Pagesa jubilada, 66 anys 

 

 

EN
TR

EV
IS

TE
S 

especial dones de Torres de Segre 

Pagesa en actiu, 59 anys 
 

DONES DEL CAMP 
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Tresa, tens quatre fills, no són massa en els temps actuals?  

No, per què?. Moltes vegades quan vaig pel carrer la gent em 

pregunta que com m’ho faig!... i jo els contesto que la clau és 

l’organització. 

Nosaltres en volíem un tercer, però aquest va venir amb sorpresa 

inclosa i van néixer els bessos. En el primer que vaig pensar va ser 

amb el meu pare!. 
 

A més a més treballes, com ho fas? 

Soc una dona organitzada i, per sort, les dues padrines ens ajuden 

molt. A més, amb el Josep Lluís compartim totes les feines de la 

casa i la cura dels fills.  

Els teus fills no et troben a faltar? 

Treballo en torn de matí i les tardes les tinc per ells. Miro sempre 

d’empatitzar amb els nens, en tinc de totes les edats, una 

adolescent, un entremig i dos bebès i intento tenir amb ells una 

bona relació cada un en la seva edat.  Soc una mare “malcriadora” 

però pràctica. 
 

I tens temps per a altres coses? 

Doncs sí, m’implico tant en l’educació dels nostres fills que formo 

part de l’Ampa de l’Escola Bressol i de l’Institut. Tenim un grup de 

whatsapp de pares per ajudar-nos en moments problemàtics però, 

com a mare, també he de tenir el meu espai i vida social. 

 
 

 

Has dedicat la teva vida a la família? 

Sí, i ho het fet molt a gust. L’etapa de la vida més bonica és quan 

cries. Sort que sempre he tingut l’ajuda de la meva mare, 

l’Angeleta, i la meva germana, la Pepita. Pensa que quatre fills 

porten molta feina. 
-  

No t’hagués agradat treballar fora de casa? 

No m’ha calgut, de fet ni hi he pensat, he estat molt ocupada. Hem 

intentat, això sí, que tant el nen com les nenes estudiessin i 

tinguessin un bon fonament com a persones. Qui ha volgut, ha fet 

carrera i qui no l’hem ajudat igualment en les seves decisions. 
-  

Et sents realitzada? 

I tant!. A part de la salut, a mi no m’ha faltat res. Quan tinc a casa 

tota la meva família, l’home, el fill, les filles, les gendres, els nets i 

les netes al voltant de la mateixa taula em sento la dona més feliç 

del món!, no ho canviaria per res!. 
-  

Actualment, la majoria de dones que són mares també 

treballen. Com ho veus? 

Em sembla bé, avui en dia tot es necessita. A mi, per sort, no m’ha 

calgut. És una llàstima que avui en dia hi hagi tants divorcis, jo crec 

que els fills necessiten sempre la figura del pare i de la mare.  

A les dones que no volen tenir fills perquè treballen... els diria que 

s’estan perdent el millor de la vida. 

Mestressa de casa, 75 anys 
 

DONES DE FAMÍLIA 

Infermera, 42 anys 



 
 

 
31 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL FEBRER - Març 2020 

 
 

Quan vas començar a la botiga? 

L’any 1959 ja despatxava carn a ‘Cal Nadalet’. L’any 1960 el Serafí i 

jo ens vam casar i, davant la vinguda del Ramon, el nostre primer 

fill, vaig haver de plegar. Dos anys més tard, vam comprar la  

‘carnisseria del Moranxo’ que hi havia al carrer Saladà i també vaig 

haver de plegar davant la teva vinguda. L’embaràs no em provava. 

L’any 1965 vam obrir ‘la Xurreria’ de davant del cine Virginia. Des 

de llavors i fins l’any 1990 vaig continuar en el mateix negoci, uns 

trenta anys de botiga. Després, he treballat de cuinera en un 

restaurant d’uns parents de la muntanya fins a la jubilació. 
 

Què t’ha agradat més del taulell? 

M’ha agradat i m’agrada fer pastissos i xurros, tenir tracte amb la 

gent i veure la botiga sempre plena. 

Dos fills i un taulell... com ho has fet? 

M’hauria agradat estar més amb els fills i donar-los més ‘carinyo’... 

però, les dues coses no les podia fer. Em vaig quedar vídua molt 

jove i vaig tenir que treballar molt. Sort que la meva mare i la meva 

sogra m’ajudaven quan ho necessitava. 
 

La gent de Torres se’n recorda de la teva època de botiguera? 

Sí!. Encara hi ha “crios” de 40 anys que em diuen Doloretes i se’n 

recorden de quan em compraven “xuxes”. 

 
 

Quan vas començar a la botiga? 

Jo recordo que de ben petita ja jugava a ‘balancetes’ amb la tieta 

de l’Estanc. Ja de grans, amb la meva cunyada i les nostres 

parelles, vam dur una botiga, jo tenia 22 anys. Uns anys més tard, 

amb el Julio vam portar l’Estanc i, l’any 1990, ens vam posar a la 

Cooperativa de Consum fins que jo vaig plegar al 2017. El Julio ens 

va deixar i jo no volia lligar als meus fills a la botiga. Total, que 

darrera un taulell hi he treballat uns trenta sis anys. Ara encara 

estic en actiu, treballo al magatzem de fruita del meu germà. Falta 

pocs dies per jubilar-me. 
-  

Què t’ha agradat més del taulell? 

El tracte amb la gent és el millor i el pitjor d’aquesta feina. Hi ha 

gent que et fa sentir molt bé i d’altra a la que t’agradaria 

contestar... però, has de saber escoltar i callar. 
-  

Tres fills i un taulell... com ho has fet? 

Dedicant moltes hores a la botiga i la resta als nostres fills. Els dies 

de festa els dedicàvem a ells. No ha estat fàcil perquè abans les 

dones havíem de fer també les feines de casa. Sort que la meva 

mare ens va ajudar de la mateixa manera que jo també ajudo a la 

meva filla. De tota manera, aquesta feina és vocacional, si no 

t’agrada, més val que no t’hi fiquis!.  

 

 
 
 

DONES AL TAULELL 

 Botiguera jubilada, 81 anys 

Botiguera jubilada, 65 anys 
 

  

  

Un cop he parlat amb aquestes dones de Torres de Segre, que ens representen una mica a totes, tinc la sensació que 

entre les dones existeix un lligam invisible que es perpetua generació en generació. Sabem que és difícil ser dona, 

ser mare, ser treballadora i totes tres coses a la vegada, però també sabem que sempre hi haurà una mà de dona 

que ens oferirà el seu suport. Felicitats dones!!     Pepita Ruestes i Piñol 
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    L’ASSOCIACIÓ DE DONES ES VA FUNDAR FA PROP DE 34 ANYS 
 

 

L’Associació de Dones Santa Àgata de Torres de Segre es va fundar el 25 de novembre de 1986, d’això fa trenta 

tres anys, amb l’objectiu de promoure, donar suport i organitzar o desenvolupar activitats culturals o socials 

adreçades, principalment, al nostre col·lectiu femení torressenc per aconseguir la igualtat home-dona, cosa avui 

en dia encara molt difícil, però també el d’esbargir-se i passar-ho el millor possible plegades. 

Dos mesos després, va ser registrada i legalitzada com una entitat sense afany de lucre i el seu funcionament va 

permetre, des d’aleshores fins avui, que totes les sòcies, en Assemblea General, puguin elegir la Junta Directiva. 

La seva primera presidenta fou la senyora Montserrat Quer i Guàrdia (†) que va estar tres mesos al capdavant 

donant  pas a la que fou la seva successora, la senyora Elvira Duaigües i Andreu (†). La primera sòcia registrada 

va ser la Montserrat Badia i Forcat i, al cap de tres anys, l’agrupació ja fregava les dues centes associades. 

Les ‘mestresses de casa’ triaren un personatge religiós per tal de donar nom a la seva 

nova associació i escolliren a Santa Àgata, patrona de les dones casades. Això no volia 

pas dir que les dones que no ho fossin no hi tinguessin cabuda, ans al contrari. 

El seu finançament bàsic eren les cent pessetes mensuals de la quota i altres ajuts i 

subvencions que els donava l’Ajuntament i altres entitats. El seu primer domicili social 

va ser en un local cedit pel Consistori, més concretament, al carrer Vall nº 2. 

D’entre les activitats més destacades d’aquells inicis van resultar els cursets de cuina, 

les sortides turístiques, els tallers de decoració tèxtil, de ceràmica, d’escultura o de 

pintura a l’oli. 

Cal dir també que l’any 1988, ‘les mestresses de casa’ de Torres de Segre van participar en el Primer Congrés de 

la Dona de Catalunya, celebrat al Palau de Congressos de Montjuïc. 

Fins a l’actualitat, han estat un total de vuit les dones que han presidint i encapçalat l’esmentada Associació local 

en aquests gairebé 34 anys d’història de l’entitat. A part de les dues anomenades anteriorment, també han estat 

presidentes, en aquest ordre, l’Antonieta Prim i Prim, la Rosa Mª Badia i Forcat, la Mònica Miret i Massot, la 

Pilar Pallarés i Estadella, la Victòria Molins i Muñoz i, l’actual, l’Àngels Romero i Vila. 

Actualment l’Associació de Dones, desenvolupa i fomenta tres accions principals encaminades a les seves sòcies 

i que es basen en organitzar sortides, activitats i festes. 

Pel que fa a les sortides, durant el mes d’octubre ja fa uns anys que es va a Port Aventura. Aquesta sortida, que 

costa uns 20 euros per persona i que inclou l’autocar i l’entrada, cedeix tota la seva recaptació a l’Associació 

Down Lleida. Moltes vegades s’organitzen altres sortides com la que es va fer per anar a veure La Passió 

d’Esparraguera l’any 2018 o la visita al Caixa Fòrum Lleida de l’any 2019. 

Una altra de les propostes que s’ofereixen des de l’agrupació són les activitats diverses, variades i solidàries que 

es duen a terme tals com els tallers de manualitats i labors, l’elaboració també de les flors que, posteriorment, 

vendran per la Festa Major en favor d’OncoLliga Lleida, per la lluita contra el càncer. L’any passat es va impulsar, 

per primer cop i amb la col·laboració de l’Ajuntament, una caminada solidària amb AECC (Associació Espanyola 

Contra el Càncer) i, l’any vinent, intentaran vendre gorres d’AFANOC per recaptar fons en favor de la lluita contra 

el càncer infantil. Destaquem també algunes conferències realitzades com la presentació del llibre de l’escriptora 

local Sònia Roca “No es lo que parece”, o la conferència que tenen prevista pel dia 11 de març, en commemoració 

del dia de la Dona Treballadora, sota el títol “Dones: Els reptes quotidians”. 

En darrer terme, l’Associació també organitza una sèrie de celebracions al llarg de l’any amb el propòsit d’establir 

jornades de convivència i gaudir d’una bona estona plegades.  

Informació: Revista l’Ateneu, Victòria Molins, Mª Àngels Romero, Tresa Forcat, Pilar Hidalgo 

 

espai d’història local 

 

Santa Àgata. Protectora de les dones. Va 
ser meritòria de la palma del martiri amb 
la que es representa. Avui, és invocada 
per demanar-li protecció davant els 
maltractaments i el càncer de pit. 
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En aquest sentit, la festa per excel·lència que s’ha perllongat durant els anys de l’Associació ha estat la missa i 

el Dinar de Santa Àgata que té lloc durant la primera setmana de febrer i que és, precisament, quant es 

commemora el dia de la seva patrona. Durant el mes de març, té lloc la sardinada 

així com la xocolatada que es fa al maig i que tanca les activitats dels curs fins a 

l’octubre. Hi va haver uns anys que, durant el mes de març, s’organitzava també un 

sopar de dones, però al no haver-hi massa afluència es va deixar de fer. També es 

celebra una missa dedicada a les sòcies difuntes per Santa Llúcia, al desembre. 

Actualment, l’Associació de Dones Santa Àgata està formada per 255 sòcies que 

paguen una quota de quinze euros anuals. L’actual Junta, es reuneix, normalment, 

un cop a la setmana a la seu ubicada al carrer Comandant Mateu Salla nº 3. En 

aquest espai de reunió, avui dia, es poden trobar records curiosos com fotografies 

d’homenatge a les diferents presidentes per exemple, l’Himne de Santa Àgata que 

va escriure l’Elvira Duaigües amb la música creada pel Ramon Curcó i Aguilà o l’estendard de l’Associació, 

brodat per la Francesca Marsellés i Estadella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

HIMNE A SANTA ÀGATA 
 

SANTA ÀGATA, SANTA ÀGATA 

ETS MODEL DE GRAN VIRTUT 

QUANTES DONES EN VOLDRIEN 

ASSEMBLAR-SE’N TAN AMB TU. 
 

SANTA DONA BENEÏDA 

GUARDEU-NOS ELS PITS DE DANYS 

SOU LA NOSTRA PROTECTORA 

I NO US OBLIDEU DELS NOSTRES MALS. 
 

ELS NADONS ALS PITS S’ARRIMEN 

PER GAUDIR DE L’ALIMENT 

D’EIXA FONT QUE TÉ LA MARE 

QUE SURT DINTRE SEU TAN BLANCAMENT. 
 

TA PURESA ET SANTIFICA 

VERGE I MÀRTIR D’ANYS ENÇÀ 

JO ET DEMANO LA FERMESA 

PER A PODER VÈNCER EL PECAT. 
 

ALS VOLCANS EN FEU LA GUITZA 

ESTENENT EL VOSTRE VEL 

ATURANT LES GRANS RIADES 

DE LAVES ARDENTS QUE SURTEN D’ELLS. 
 

GRÀCIA JO US DEMANARIA 

PER LA NOSTRA ASSOCIACIÓ 

MOLTA UNIÓ I ALEGRIA 

I NO OBLIDAR LA DEVOCIÓ 
 

 

SANTA ÀGATA, SANTA ÀGATA 

ETS MODEL DE GRAN VIRTUT 

QUANTES DONES EN VOLDRIEN 

ASSEMBLAR-SE’N TAN AMB TU. 

 
Escrit per: Elvira Duaigües 

Música creada per: Ramon Curcó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estendard de l’Associació de Dones 
 
 

Viatge als jardins botànics de Blanes. Any 1987 

Novembre de l’any 1996. Festa del 10è aniversari de l’Associació amb la Núria Feliu 

Novembre de l’any 2006. Festa del 20è aniversari de l’Associació. 
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XOCOLATADA SOLIDÀRIA 

HORA: 16:00 hores 

LLOC: Escola Carrassumada 

ORGANITZA: AMPA 

2ª CURSA FAMILIAR ORIENTACIÓ 

HORA: 10:00 hores 

LLOC: Pavelló poliesportiu (sortida) 

ORGANITZA: Regidoria d’Esports  
 

 

BALL AMB ‘DUET ECLIPSE’ 

HORA: 19:00 hores 

LLOC: Pavelló poliesportiu 

ORGANITZA: Regidoria de Festes 

 

CAMPIONAT GIMNÀSTICA RÍTMICA 

HORA: 10:00 hores 

LLOC: Pavelló poliesportiu 

ORGANITZA: Club Rítmica 
  

 

BALL AMB ‘JOAN VILANDENY’ 

HORA: 19:00 hores 

LLOC: Pavelló poliesportiu 

ORGANITZA: Regidoria de Festes 

 

DINAR ‘LA SARDINADA’ 

HORA: 14:00 hores 

LLOC: Pavelló poliesportiu 

ORGANITZA: Associació de Dones   

BALL AMB ‘JORDI BUCH’ 

HORA: 19:00 hores 

LLOC: Pavelló poliesportiu 

ORGANITZA: Regidoria de Festes 

DL L 1725-2015 

Ajuntament Torres de Segre 

L’Agenda de març de 2020 

LA GRAN RUA DE CARNAVAL  

HORA: 16:00 hores (Inici de la Rua) 

LLOC: Explanada costat pavelló  

ORGANITZA: JAEC 

VETERANS 

Diumenge 8 de març 
V.C.E.TORRES – V. U.E.GARDENY 

HORA: 11:30h.    LLOC: Municipal Torres 
 

Diumenge 22 de març  
V.C.E.TORRES – V. C.F. LINYOLA 

HORA: 11:30h.    LLOC: Municipal Torres 
 

 

SÈNIOR 

Diumenge 8 de març 
C.E.TORRES DE SEGRE – RIB. ONDARA 

HORA: 16:00      LLOC: Municipal Torres 
 

Diumenge 15 de març 
C.E.TORRES DE SEGRE – MIRALCAMP 

HORA: 16:00      LLOC: Municipal Torres 

 

C.E. TORRES DE SEGRE 

Actes Esportius 

OLIMPÍADES ESCOLARS 

HORA: Durant tot el matí  

LLOC: Camp de futbol d’ALCARRÀS 

ORGANITZA: Centres educatius 
 

 

CONCURS PESCA 1R SOCIAL 

HORA: 09:00 hores 

LLOC: Riu 

ORGANITZA: C.E. Pesca Torres de Segre 
 

 

BALL AMB ‘OSTRES OSTRES’ 

HORA: 19:00 hores 

LLOC: Pavelló poliesportiu 

ORGANITZA: Regidoria de Festes 
 

DISSABTE 7 DE MARÇ 

Dissabte 7 de març 
C.A.TORRES (Juvenil) – AGRAMUNT “A” 

HORA: 10:00h.  LLOC: Pavelló Municipal 
 

 

C.A.TORRES (Aleví) – MARISTES “C” 

HORA: 11:30h.  LLOC: Pavelló Municipal 
 

Dissabte 21 de març 
C.A.TORRES (Juvenil) – FUTSAL LLEIDA  

HORA: 12:00h.  LLOC: Pavelló Municipal 
 

C.A.TORRES (Cadet) – ALCOLETGE “B” 

HORA: 18:30h.  LLOC: Pavelló Municipal 
 

C.A.TORRES (Aleví) – FS MAIALS “A” 

HORA: 11:00h.  LLOC: Pavelló Municipal 
 

Diumenge 28 de març 
C.A.TORRES (Juvenil) – ANGLESOLA  

HORA: 12:00h.  LLOC: Pavelló Municipal 

 

C.A.FUTBOL SALA TORRES 

DIUMENGE 8 DE MARÇ 

 

VII VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA 

HORA: 10:00 hores 

LLOC: Utxesa 

ORGANITZA: Regidoria d’Esports  
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DIUMENGE 1 DE MARÇ 

DISSABTE 14 DE MARÇ 

DISSABTE 28 DE MARÇ 

DIUMENGE 29 DE MARÇ 

 

DIUMENGE 15 DE MARÇ 

 

DIUMENGE 22 DE MARÇ 

CONCURS LITERARI  

SANT JORDI 2020 
▪ Dues modalitats: relat curt o conte 

▪ 3 categories: 

✓ Infantil (6 a 12 anys, primària) = 1 foli mínim 

✓ Adolescent (13 a 18 anys, institut) = 2 a 5 folis 

✓ Adulta ( més de 18 anys) = 2 a 5 folis 

▪ Temàtica: lliure  

(la història ha de passar a Torres de Segre) 

Els escrits han de ser a 1 sola plana!! 

 

TERMINI PRESENTACIÓ: 21 DE MARÇ!! 
 

 

ORGANITZA  

Regidoria Cultura 
 


