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Fotografia Josep Manel Prada 
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TELÈFONS D’INTERÈS (EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS) 

Ajuntament 973 796005 8:30 - 13:30 h  torressegre.cat 

Consultori  Mèdic 973 792252 8:30 - 15:00 h (Infermeria i medicina) 

Biblioteca 973 796529 
16:30 - 20:00 h (dilluns a dijous) 

09:00 - 13:00 h (dimecres i divendres) 

Torres Energia 973 792828 8 - 15:30 h  torresenergia.cat 

Policia Local 696 982 734 7:30 - 14:30 h / 13:30 - 21:00 h 

Escola  973 796335 agora.xtec.cat/ceipcarrassumada 

Llar  d’Infants 973 792319  

Llar  de  Jubilats 973 796496 16:00 - 20:00 h 

Fusteria (Utxesa) 973 796394 utxesa.org 

Farmàcia 973 796084 
9-14 h / 17-20:30 h (dilluns a divendres) 

9:30 - 13:30h (dissabte) 

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

Emergències 112 Emergències  Mèdiques        061 

Mossos  Esquadra 112 o 973 700050    Bombers  Lleida  112 o 973 030100 

  
 

HORARIS AUTOCAR  «Lleida – Torres de Segre» 122 
 

Dilluns a dissabtes feiners Dilluns a divendres feiners 

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

8:40     11:00    12:00 
13:00     19:30 

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

6:45    18:30    
20:30 

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

18:00      19:25 

12:30       
15:15 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 
 
 

L’any 2022 ja és història i ens deixa tot un recull de 

notícies, vivències i esdeveniments que alguns d’ells 

formaran part del nostre àlbum anomenat ‘vida’ i 

d’altres, simplement, estaran de pas i desapareixeran 

per deixar espai a d’altres que vindran. 

Desembre és el mes màgic per excel·lència, sobretot 

pels torressencs i les torressenques. A les boniques 

festes i activitats de Nadal, les trobades familiars o la 

celebració de cap d’any, nosaltres hi afegim també la 

Festa Major en honor a Santa Bàrbara. En definitiva, un 

autèntic festeig municipal, títol de la present revista. 

L’últim tram de l’any, ha estat marcat pel bon temps en 

general, amb alguna glaçada al principi, un acceptable 

recull de pluja, bancs de boira plana els darrers dies i 

temperatures agradables, fruit de l’assentament d’un 

anticicló que ha trastocat una mica els tòpics 

meteorològics propis d’aquest període. 

L’acte de comiat i proclamació del nou pubillatge de 

Torres de Segre ha obert el teló d’un seguit 

d’esdeveniments, durant cinc dies consecutius, en 

forma de programa de Festa Major. La posterior nit de 

rock & roll, la celebració d’una nova edició de la Marató 

de TV3, els diferents actes culturals i esportius duts a 

terme aquests dies, les festes de Nadal de l’Escola i de 

la Llar d’Infants, el parc d’inflables i de robòtica o la 

festa de Nadal de la JAEC i la de Fi d’any, han estat 

algunes de les propostes que han ocupat els darrers 31 

dies abans de donar pas a un nou any, que esperem i 

desitgem que estigui ple de bons propòsits, molta salut 

i coses boniques per la nostra estimada vila. 

Una nova edició de la revista ‘El Pregoner de Torres’ que 

recull un especial de la Festa Major de Santa Bàrbara i 

un ‘Sabies que’ que dedica les darreres pàgines del 

butlletí a dos negocis antics més del carrer Lleida que 

tanquen la recerca històrica d’aquest indret. 
 

 

 

L’equip de redacció us desitja un bon any 2023! 
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CULTURA 
Tota una festa per al comiat i proclamació del pubillatge 2022;  

Renovació amb Mister English del conveni de cessió d’espais públics; 
Recerca dels tions de Nadal a l’Ermita Carrassumada i voltants;  

Un tronc rondaller i molt carregat de regals;  
El Paco Vidal exposa els seus diorames en diferents punts del poble;  

Tercer any del ‘Desembre solidari’; Noves sortides de ‘Compra a Torres i 
descobreix Catalunya’; Celebració de Santa Llúcia;  

Benvinguda als darrers nou nats del 2022; Música a l’església per Nadal;  
Per Sant Esteve, teatre familiar amb l’obra ‘soc una nou’. 

 

 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Taller per a la promoció de la floració al Consell Comarcal; Activitats al camí 

verd amb l’alumnat de 4t de l’Escola; Animal del mes: el corb marí gros.. 
 

ESPORTS 
Inauguració de la nova pista esportiva i torneig de bàsquet 3x3;  

S’obren inscripcions per a la IX Volta al Pantà d’Utxesa ‘Fruites Font’. 
 

ACTUALITAT 
Les postals de Nadal escollides per a felicitar les festes nadalenques; 

Associació de Dones venen flors solidàries; Inici curs de monitor de lleure;  
Presentació del Pla d’Acció per a l’impuls de la bioeconomia a Torres;  

L’Ajuntament i l’Andotrans Team Torrentó renoven l’acord de 
col·laboració; Festivals de Nadal a l’Escola i la Llar d’Infants;  

Festa Nadal JAEC; Tasques del Grup de Rescat al desembre; Parc de Nadal 
i tallers de robòtica; Resum violència de gènere; Venta entrades 

espectacle ‘Mamma Mia’ d’Ares Dance Studio; Temps de desembre. 
 

LA NOTÍCIA MES DESTACADA 
Torres de Segre torna a ser solidari i recapta 8.560 euros per la Marató de TV3 

 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada) 
 

ACTUACIONS 
 

L’ESPORTIU DE TORRES 
 

SABIES QUE 
Antigues botigues i negocis de Torres de Segre (carrer Lleida, 2a part) 

 

 

Text i fotografia de Quim Estadella  
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EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE DESEMBRE – Gener 2023 

 

 

 
 

a Festa Major de Santa Bàrbara ha recuperat per fi la seva essència i s’ha pogut celebrar amb plena 

normalitat, després d’uns darrers anys convulsos i amb restriccions, marcats per una pandèmia que 

sembla que ja ha donat pas a una nova normalitat, esperem amb bons auguris i moments més feliços. 

Els diferents actes i esdeveniments programats s’han pogut gaudir al màxim amb altes dosis de companyonia 

i un ambient festiu a l’alçada de la gran celebració torressenca per excel·lència. 

A continuació, farem una breu referència als esdeveniments viscuts durant la setmana festiva a Torres de 

Segre. Un seguit de dies que s’inicià amb la festa del pubillatge de la qual farem ressenya a part al no tractar-

se d’un acte propi de la Festa Major. 
 

 

 

 

MISSA MAJOR EN HONOR A SANTA BÀRBARA, PREGÓ I PROCLAMACIÓ PUBILLATGE 
 

 

La Festa Major en honor a Santa Bàrbara ha donat 

el tret d’inici amb l’habitual missa major. Una 

cerimònia que enguany també ha anat a càrrec del 

Bisbe de Lleida, Salvador Giménez i de mossèn 

Casildo, juntament amb la presència de les 

autoritats i del pubillatge local.  

Una missa que ha estat excel·lentment cantada 

pels membres de la Coral ‘La Lira’, en la que hi ha 

assistit una bona munió de veïns i veïnes que no 

s’han volgut perdre l’inici oficial de festes en el 

format més tradicional. 

L’esmentat acte s’ha completat amb la tradicional 

benedicció del pa beneït, que el veïnat del 

municipi ha pogut recollir deixant la seva voluntat, 

així com també la benedicció de les bandes i la 

faixa que portaran les noves representants del 

pubillatge local durant el seu mandat i dels rams 

amb els quals fan l’ofrena a la nostra patrona. 
 

Per acabar, s’ha realitzat l’habitual processó pels 

carrers de la nostra vila, encapçalada per la 

imatge de la nostra patrona Santa Bàrbara.  

El seguici, encapçalat per l’alcalde del municipi i 

regidors i regidores locals, membres de l’actual 

pubillatge i diferents veïns i veïnes, ha estat 

acompanyat musicalment per l’orquestra de la 

Principal de la Bisbal, completant un recorregut 

per diferents carrers del poble fins a retornar a 

l’església, moment que ha donat pas a l’esclat de 

l’habitual traca de petards d’inici de festa, davant 

de l’Ajuntament. 
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Diumenge 4 de desembre 

La Missa Major ha omplert l’església de veïns i veïnes 

Les bandes i la faixa del pubillatge abans de la benedicció pel Bisbe de Lleida  

Inici del recorregut de la processó precedida per Santa Bàrbara 
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Tot seguit, l’alcalde del municipi, en Joan Carles 

Miró Puigvecino, ha donat la benvinguda als i 

les presents i al poble en general amb el discurs 

d’inici de celebració des del balcó de 

l’Ajuntament per donar pas a la renovació 

oficial del pubillatge torressenc 2022-23 amb 

l’entrega de les noves bandes i faixa a càrrec 

dels regidors i de les regidores de l’actual 

Consistori. 

A continuació, en Ramón Curcó Aguilà, 

‘pregoner de festes’ escollit d’enguany, ha 

exposat el seu parlament des del balcó de la 

Casa de la Vila, adreçat al veïnat assistent i a tot 

el poble en general, en el que ha fet una 

cronologia de la seva participació des de fa 

molts anys en diverses entitats locals així com de 

la importància de promoure activitats i 

iniciatives municipals per mantenir un poble 

actiu i viu. 

En Ramón, torressenc fins a la medul·la, 

actualment fa de director de la Coral ‘La Lira’ i 

s’ha mostrat emocionat de poder ser el teloner 

de la Festa Major de Santa Bàrbara. Un 

sentiment mutu per a una persona vinculada 

sempre dins el teixit associatiu municipal que ha 

rebut un ram i un quadre de la vila com a detall. 
 

 

El Pubillatge entrant i sortint també han dirigit unes paraules als veïns i a les veïnes. Per cloure el matí, s’han 

fet esclatar els papers de colors i confetis des de la balconada del Consistori i s’han tirat elements de joguina 

per als més menuts.  

Les fotografies de rigor dels nous membres del pubillatge a l’Ajuntament amb les autoritats presents i amb 

diferents membres de la seva família han tancat un complet matí d’inici de festa. 

 

ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA 2022 

La proclamació del nou pubillatge des del balcó de l’Ajuntament 
 i l’inici oficial de la Festa Major de Santa Bàrbara 

Joan Carles Miró -alcalde - i Ramon Curcó -pregoner de la Festa Major 2022- 
fent els respectius parlaments al veïnat torressenc, des del balcó de l’Ajuntament  

Fotografia del nou pubillatge 2022 amb els regidors i les regidores  
de l’Ajuntament de Torres de Segre a l’interior del Consistori 
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ENTREGA PREMIS DEL 8è CONCURS DE DIBUIX PER LA PORTADA DEL LLIBRE DE FESTA MAJOR 
 

 

Abans de poder gaudir del primer cafè concert al pavelló, membres del pubillatge torressenc han estat les 

encarregades d’entregar els premis als guanyadors i a les guanyadores del Concurs de Dibuix per la portada, 

contraportada i pàgines centrals del llibret de Festa Major.  

L’Àlex Artigues (premi contraportada), l’Ian Companys (premi portada) i l’Aina Serra (premi pàgines centrals) 

han rebut la distinció en públic. A més a més, també s’han cridat a l’escenari a la resta dels i de les artistes 

locals, als quals se’ls ha donat un obsequi com a detall pel seu esforç i participació en l’esmentat concurs que 

ja fa vuit anys que es celebra, demostrant la creativitat i originalitat dels més menuts de la vila. 

 

CAFÈ CONCERT AMB CHRISTIAN MÒDOL I ESTELA CABRERA I BALL DE TARDA AMB JAMAICA SHOW 
 

 

Tot seguit, s’han encetat les primeres de les 

diverses sessions de concerts i balls de tarda. 

En primer lloc, en Christian Mòdol i l’Estela Cabrera 

han protagonitzat un magnífic duet musical que ha 

amenitzat un agradable cafè concert, amb cançons 

que han fet viatjar al públic present per tot el món 

sense moure’s de la cadira i del seguit de taules 

disposades per la pista del pavelló. Música en 

directe, un cafè i un bon ambient festiu. 
 

Després d’un breu temps de pausa, ha donat inici la 

primera sessió de ball, que el nou pubillatge ha 

obert amb el tradicional ball amb els 

representants de l’Ajuntament.  

En aquesta ocasió, l’orquestra Jamaica Show ha 

estat l’encarregada de fer ballar les parelles 

assistents amb un bon repertori de cançons i el seu 

habitual espectacle musical i de dansa sublim que, 

enguany, ha estat acompanyat d’un desplegament 

de llum superior gràcies a les pantalles led que han 

decorat l’escenari i que han perdurat durant tota la 

Festa Major. 

Nens i nenes del municipi que han participat en la vuitena edició del concurs de dibuix pel llibret de la Festa Major, juntament amb el pubillatge local 

ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA 2022 

Imatge del cafè concert amb taules sobre la pista de ball  

L’orquestra Jamaica Show oferint un meravellós desplegament de llum i so  

https://www.facebook.com/christian.modol?__cft__%5b0%5d=AZW6CwO7BakFU8AzETFORqahXxTh52RiTCYZ5JkOQmk9nJ5b8GJB34FOmEY5TUQhYIhmEyp0c_FSaJeN79c4CSD-AZDlU8nKzx8wvmKz80jHVAPfreqgviNS2j8aypfzy8X0siq2l7QBfyHhaNOZLYg1z5RgsdAJ5m2LW7q29083Ke44M5Bxe0EObRLNHkUyRnX8y-XcjlCC9lSKak3sfmxP&__tn__=-%5dK-R
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CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI 
 

Com a cloenda del primer dia, al finalitzar la 

primera sessió de ball de tarda tal com és costum, 

s’ha realitzat un magnífic castell de focs d’artifici 

a càrrec de Pirotècnia Tomàs, una empresa 

especialista dins el món de la pirotècnia, 

encarregada d’aquest esperat espectacle al 

nostre poble. 

Sempre pendents del temps i les inclemències 

meteorològiques, els focs d’enguany s’han pogut 

observar i admirar sense problemes, transmetent 

la màgia d’inici a la nostra esperada Festa Major i 

aconseguint arrencar un fort aplaudiment entre 

els i les assistents, moments després de l’encesa 

de la figura de Santa Bàrbara. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 TIRADA AL PLAT DE FESTA MAJOR A CÀRREC DE LA SOCIETAT DE CAÇA 
 

Un any més, la Societat de Caçadors local ha pogut 

organitzar la tirada al plat, una habitual activitat 

que acostuma a formar part indispensable del 

programa de Festa Major. 

En aquesta ocasió, les exigències administratives i 

logístiques dels òrgans competents en matèria de 

tir han dificultat l’organització de l’activitat que 

finalment s’ha pogut desenvolupar sense 

problemes, en bona part, gràcies a la gestió de la 

Junta de la Societat i la col·laboració de 

l’Ajuntament. 

Talment com l’any passat, la tirada s’ha realitzat al 

nou camp oficial per a tal efecte, el camp de tir 

Santa Bàrbara, ubicat a l’antic circuit de motocròs. 

Un espai que s’ha preparat per a l’ocasió, netejant 

l’accés i adaptant un lloc per l’aparcament de 

vehicles, que fa d’aquest camp un dels pocs 

indrets reglamentaris i acceptats per la Federació 

per a fer aquest tipus de tirades al plat.  

A diferència de l’any passat, enguany el temps ha 

acompanyat i no ha condicionat els llançaments 

dels tiradors participants que han pogut gaudir 

d’un bon esmorzar de brasa i beguda calenta per 

combatre les baixes temperatures de primera 

hora del matí. 

Dilluns 5 de desembre 

ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA 2022 

Imatge dels focs captada pel Fernando Curcó des del pont d’entrada a la vila  

Els tres primers classificats d’aquesta tirada de Festa Major han estat en 
aquest ordre: 1r. Josep Carmona, 2n. Genís Florensa i 3r. Carles Ruestes. 
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Els participants han disposat d’un 

camp amb 5 màquines diferents que 

ha variat la trajectòria dels plats. Amb 

sèries de 4 tiradors i 16 plats, que 

podien estar dalt o baix del recorregut, 

s’ha acabat tirant un total de 1200 

plats, aproximadament.  
 

La jornada, que s’ha desenvolupat 

entre un ambient d’harmonia i 

companyonia ha finalitzat amb 

l’entrega dels premis als guanyadors, 

amb la col·laboració de les membres del pubillatge adult, i dels obsequis dels diferents col·laboradors a la 

resta de tiradors. Des d’aquest espai, la Junta de la Societat vol aprofitar per agrair a tots els que han 

col·laborat aportant algun premi o obsequi, una ajuda sense la qual no seria possible fer aquesta tirada. 
 

CIRCUIT D’INFLABLES DURANT 3 DIES AL PAVELLÓ POLIESPORTIU  

 

Durant tres dies al matí al llarg de la Festa Major, en 

concret el dilluns 5, el dimecres 7 i el dijous 8 de desembre, 

el pavelló poliesportiu ha acollit també propostes per als 

més petits com ara els circuits de castells d’inflables que 

s’han instal·lat, durant tres hores cada dia, amb el propòsit 

d’entretenir i fer gaudir als menuts de casa oferint un ampli 

espai de joc i d’esbarjo segur i apte per a diferents edats. 

D’aquesta manera, l’espai de la pista de ball s’ha ocupat 

amb els típics castells d’aire de temàtica variada. 

 

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE DIBUIX I CONCURS DE FOTOGRAFIA DE NATURA 
 

El mateix dia 5 de desembre, s’ha fet la inauguració 

i entrega de premis del 16è Concurs de Fotografia 

de Natura ‘Antoni Ribes Escolà’ de Torres de Segre. 

Tant en Joan Carles Miró -alcalde-, com la Pepita 

Ruestes -regidora de Cultura- i el Daniel Carreres -

que s’estrenava com a nou regidor de Medi 

Ambient-; han felicitat als guanyadors del Concurs i 

a tots els participants en general, per l’elevada 

qualitat de les fotos i per haver fet possible un cop 

més que l’exposició de fotografies fos tot un èxit.  

Aquest any totes les fotografies exposades han 

estat fetes dins el terme de Torres de Segre i durant aquest mes de desembre s’han pogut visitar a l’exposició 

ubicada al primer pis de l’edifici del Molí, juntament amb els dibuixos presentats per a la portada del llibret 

els dies de la Festa Major i els dos diumenges següents.  

Si algú no ha tingut l’oportunitat de gaudir i contemplar les fotografies presentades enguany, tingueu en 

compte que a partir de mig gener podreu visitar l’exposició a la Fusteria d’Utxesa, en el seu horari habitual 

d’obertura i fins a la propera edició del concurs. 

Membres de l’actual Junta de la Societat de Caça de Torres de Segre  
amb les membres del pubillatge adult encarregades de repartir els premis 

ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA 2022 
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ACTUACIÓ D’ÒPERA FANTASY  

 

Per la tarda, durant dues hores 

seguides, la sessió de concert s’ha 

vestit amb un format diferent a 

l’habitual i és que el públic 

assistent ha pogut gaudir de 

l’actuació d’Òpera Fantasy, un 

grup format per quatre cantants 

professionals que ha interpretat 

diferents peces de renom dins el 

món de l’òpera.  

Amb un to de veu privilegiat, la pista del poliesportiu s’ha convertit en un amfiteatre provisional testimoni de 

la potència vocal dels artistes fusionada amb la melodia musical de les cançons.  

En síntesi, una proposta diferent que ja es va incorporar l’any passat i que suposa un canvi de registre 

substituint per un dia l’habitual sessió de ball pròpia de cada jornada, amb una gran acceptació entre els i les 

assistents a l’espectacle. 
 

 

 
 

 

DIANA FLOREJADA AMB LA BANDA MUNICIPAL DE TAMBORS I CORNETES  

 

De bon matí, la banda municipal de tambors i 

cornetes de Torres de Segre han fet la clàssica ‘Diana 

Florejada’ amb el propòsit de perdurar, un any més, 

amb la tradició de ‘despertar’ al veïnat torressenc per 

anunciar els dies de Festa i de celebració al nostre 

poble. Fent un recorregut per bona part dels carrers 

del nostre municipi, la comitiva instrumental ha 

visitat, en primer lloc, la casa del senyor batlle així com 

la de les noves representants del pubillatge local, com 

a mostra d’homenatge a la seva recent elecció. 

 

TEATRE INFANTIL AMB LA COMPANYIA ‘XIP XAP TEATRE’  

 

 

A les 10:00 hores del matí ha estat el torn 

d’una proposta infantil força 

entretinguda. Un espectacle teatral 

itinerant de titelles a càrrec de la 

companyia ‘Xip Xap Teatre’ que ha 

interpretat la seva obra ‘la veritable 

història dels 3 porquets’, on el més petit 

d’ells era una porqueta, que volia viatjar 

en moto i ser arquitecta. Un espectacle 

per als més menuts amb petites variacions 

a descobrir i que ha permès aprendre les primeres paraules en una llengua nova, cantar cançons i ballar-les.  
 

Dimarts 6 de desembre 

ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA 2022 

L’Òpera en la seva màxima expressió ha captivat als espectadors, oferint un registre totalment diferent 

La banda de tambors i cornetes tocant pels carrers de Torres de Segre 

Els nens i les nenes assistents han gaudit d’una bona estona d’entreteniment i rialles 
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TIRADA DE BITLLES COM A ACTE DE FESTA MAJOR  

 

 

El Club Atlètic Bitlles de Torres de Segre, un any més, 

ha volgut participar amb els actes de la Festa Major 

organitzant una tirada amistosa entre els jugadors i les 

jugadores que formen l’equip local aquesta temporada, 

gent assistent i els companys i companyes de Soses. 

La jornada s’ha iniciat d’hora amb un esmorzar de brasa 

ben calent per a tots els i les presents. A continuació, 

s’han plantat les bitlles de fusta catalanes dins els camps 

delimitats amb guix a la part superior de les piscines, per 

començar a fer les diferents tirades d’entrenament. Els 

primers llançaments els han realitzat membres del 

pubillatge adult que han comprovat de primera mà la 

dificultat de tombar totes les bitlles menys una -

puntuació màxima-. 

Un esport tradicional que es continua practicant encara 

al municipi, gràcies a la constància i determinació de la 

Junta del Club i dels seus jugadors/es. Enguany, però, 

l’equip torressenc no participa al campionat de lleure 

per dificultats de desplaçaments però sí que té previst 

organitzar alguna tirada amistosa durant l’any per no 

perdre la pràctica i aconseguir que aquest magnífic 

esport perduri molt temps més a la vila, malgrat la 

manca de noves incorporacions dins l’equip i l’elevada 

mitjana d’edat dels bitllaires locals. 
 
 

ACTIVITAT DE KARTS I DE ‘BALANZ BIKES’  

 

 

Durant el matí del mateix dia, 

entre la plaça dels Països 

Catalans i el carrer lateral del 

pavelló, s’ha establert un circuit 

per a poder gaudir d’activitats 

rodades.  

Per un costat, al llarg de la plaça, 

una opció més assequible amb 

un recorregut per a fer amb 

‘balanz bikes’, un vehicle a 

pedals que s’acciona assegut 

sobre un seient i amb les cames 

estirades. 

La segona opció, de més dificultat, era participar en el circuit de karts, uns vehicles de motor similars a uns 

cotxes de dimensions reduïdes. 

Ambdues propostes han tingut una gran acceptació entre la mainada que no s’han volgut perdre una activitat 

que ha estat operativa durant més de dues hores. 

ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA 2022 

Fotografia de grup entre els components del Club de Bitlles de Torres, 
els membres del pubillatge adult i els participants del Club de Soses 

En Mariano Aranda, el més veterà, mostrant el seu bon estat de forma 

L’activitat de Karts i de balanz bikes ha despertat un alt interès entre els i les joves pilots torressencs 
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BALLADA DE SARDANES AMB L’ESCOLA SARDANISTA DE TORRES DE SEGRE 
 

Al migdia, s’ha fet la ballada de sardanes que, com cada any, organitza l’Escola Sardanista de Torres de Segre.  

Una trobada amenitzada per la Principal de la Bisbal -conceptuada, avui per avui, com la primera cobla dels 

Països Catalans-, que ha reunit un bon nombre de sardanistes provinents de diferents colles d’arreu.  

Com no podia ser d’una altra manera, l’ambient festiu i tradicional, ha estat protagonista d’aquest nou 

homenatge a la dansa per excel·lència a Catalunya i que tan bona representació disposa al nostre municipi. 

Diverses rotllanes disposades sobre la pista del pavelló, ballant alhora les peces instrumentals excel·lentment 

interpretades per la cobla, s’han anat entrellaçant entre sí fins a formar una única sardana com a darrera 

figura de l’esmentada ballada. El pubillatge torressenc ha pogut participar també de la dansa aprenent els 

passos bàsics de la sardana de la mà de membres de l’Escola Sardanista. 

 

CAFÈ CONCERT I BALL DE TARDA AMB L’ORQUESTRA ‘PRINCIPAL DE LA BISBAL’ 
 

El cafè concert i la posterior sessió de ball de tarda d’aquest tercer dia de Festa ha anat a càrrec de l’orquestra 

‘Principal de la Bisbal’. Aquesta famosa formació empordanesa que fou creada l’any 1888 a la ciutat de La 

Bisbal d’Empordà, recollint la saba i l’experiència de cobles més antigues, ha estat guardonada en molts dels 

certàmens que ha participat des de fa molts anys. 

El públic present s’ha delectat d’allò més amb la sonoritat instrumental desplegada pels artistes de 

l’esmentada agrupació musical que ha mostrat plenament la seva gran polivalència sobre l’escenari, primer 

tocant sardanes al migdia, després amenitzant un excel·lent cafè concert i, finalment, realitzant una de les 

millors sessions de ball de tarda amb una varietat musical més festiva i un espectacle de llum sublim que ha 

ajudat a omplir la pista de balladors i balladores durant unes hores. 

ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA 2022 

Moment de la ballada amb la gran rotllana i fotografia de rigor entre els membres de l’Escola Sardanista, el pubillatge torressenc i autoritats locals 

La sessió de Cafè Concert i de Ball de Tarda ha anat a càrrec de la Principal de la Bisbal 
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JORNADA DE PESCA INFANTIL A LA BASSA DEL RIU 
 

Un dels actes habituals de Festa 

Major de Santa Bàrbara és 

l’activitat de pesca infantil que 

es realitza a la coneguda 

‘basseta’ del riu, ubicada enmig 

del camí verd proper al municipi.  

Una proposta organitzada pel 

Club Esportiu de Pesca de 

Torres de Segre, amb la 

col·laboració de l’Ajuntament, 

que ha aconseguit atreure un 

bon nombre de veïns i de veïnes 

que, durant tot el matí, han 

intentat practicar aquesta 

disciplina esportiva. 

Sota unes bones condicions 

climàtiques, després d’un bon 

esmorzar amb coca i xocolata 

calenta, s’ha donat inici a la 

jornada matinal de pesca, amb la 

participació d’una vintena de 

nens i nenes que han practicat 

l’art de la pesca acompanyats 

dels seus pares, tiets i avis, en un 

espai còmode que s’ha preparat per a l’ocasió amb l’alliberament, dies abans, de prop de 60 quilograms de 

truites comunes que, malgrat tots els bons condicionants del dia, s’han resistit a caure als esquers dels 

pescadors torressencs i tan sols s’ha aconseguit pescar un exemplar.  

Des del Club de Pesca local s’ha facilitat canyes i estris per tots aquells i aquelles que han volgut provar-ho, 

d’entre les quals les membres del Pubillatge, tot i que enguany sense massa sort per a tothom. 
 

 

 

 

 

 

CAFÈ CONCERT I BALL DE TARDA AMB L’ORQUESTRA ‘LA CHATTA’ 
 

Amb un equip de professionals d’excepció i un 

repertori musical extens, l’orquestra ‘La Chatta’ ha 

estat l’encarregada de posar la música i la festivitat 

la tarda del dimecres 7 de desembre, amb una 

primera sessió de concert i una darrera de ball de 

tarda que ha fet gaudir als balladors i balladores 

sobre la pista. 

Formada per un total de 10 components, aquesta 

agrupació de músics ha estat nominada, entre altres, 

quatre cops pels premis ARC com a millor orquestra. 
 

 

 

Dimecres 7 de desembre 

ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA 2022 

Membres de l’actual Junta del Club Esportiu Pesca  
amb el pubillatge torressenc 2022-23 al complet 

L’únic exemplar de truita 
pescat en tot el matí 

Des de primera hora, joves pescadors i veïnat adult han intentat capturar algún peix sense massa fortuna 
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MISSA MAJOR EN HONOR A LA IMMACULADA CONCEPCIÓ  

 

 

 

El darrer dia de celebració oficial, ha 

donat inici amb l’últim dels actes 

litúrgics que dedica la missa major en 

honor a la Immaculada Concepció.  

De la mà de mossèn Casildo, un públic 

menys nombrós respecte el primer dia, 

ha gaudit de la tradicional cerimònia de 

cloenda amb la veu dels cantaires de la 

Coral ‘La Lira’ que de nou han posat la 

sonoritat celestial dins del temple 

torressenc. 

A més a més dels assistents i la 

representació municipal, el i les 

membres del pubillatge torressenc han 

dipositat els seus rams als peus d’una 

imatge, col·locada al davant de l’altar, 

juntament amb un bonic ram de flors 

que sobresortia d’un cistell i que ha 

volgut retre homenatge a la pagesia, 

motor i emblema des de sempre del 

nostre poble.  

Aquesta ofrena floral, resulta una 

tradició de final de Festa, que 

s’emmarca dins del període d’advent, 

preparatori a les festes de Nadal. 
 

 

 

ÚLTIM CONCERT I BALL DE TARDA AMB L’ORQUESTRA ‘COSTA BRAVA’  

 

 

 

El cicle de concerts i sessions de ball de tarda, s’ha 

tancat amb l’actuació d’un gran conjunt musical que 

resulta un habitual de la nostra Festa Major. 

D’aquesta manera, l’Orquestra ‘Costa Brava’ ha 

estat l’encarregada de posar el punt i final amb dues 

sessions ben diferents en les quals han pogut oferir 

una exhibició instrumental i vocal al públic assistent. 

La Costa Brava va ser fundada l’any 1956 a 

Palafrugell per un grup de músics procedents de les 

millors orquestres del moment. La seva discografia 

és considerable, especialment en la vessant de la 

música per a cobla, en la que està avalada per 

marques tan prestigioses com Philips o Columbia. 

Dijous 8 de desembre 

ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA 2022 

Fotografia de grup dels components de la Coral ‘La Lira’  

L’Orquestra ‘Costa Brava’ ha ofert un bon espectacle de música i llum  

Els rams de l’ofrena floral del pubillatge als peus de l’altar major  

Els components de la Coral ‘La Lira’ després de la seva actuació  
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PRIMERA EDICIÓ DE TORRESLAND, FESTA WONDER DE SEGRE... I NIT DE ROCK & ROLL 
 

A més dels actes i esdeveniments celebrats aquests dies de Festa Major que us hem detallat anteriorment, 

hem volgut dedicar una menció a part a les propostes que s’han encarregat de posar la marxa per la nit. 

Des del dissabte 3 de desembre fins al dia 10, amb descans el divendres, el pavelló ha estat testimoni 

d’actuacions emblemàtiques i variades que han fet gaudir diferents generacions de vilatans i vilatanes. 

Un any més, la bona tasca de la Comissió de Festes de l’Ajuntament i l’empresa d’espectacles representant 

Events Catalunya han aconseguit elaborar un repertori d’alt nivell. 
 

El seguit ha començat dissabte 3 de desembre, després de la festa de comiat i proclamació del pubillatge 

local, amb l’actuació d’un discjòquei. Un acte que no formava part del programa de festes. 
 

Diumenge 4 de desembre, primera nit de Festa Major, l’orquestra Jamaica Show i el Dj. Sergey han amenitzat 

la nit i matinada amb espectacles ben diversos, una amb versions musicals d’actualitat i el darrer amb una 

sessió de música més electrònica i comercial. 
 

Dilluns 5 de desembre, ha arribat una de les dues grans 

propostes del programa de nit d’enguany, la primera 

edició de Torresland, amb l’actuació dels super 

artistes B Jones, Marsal Ventura i Souldust -

discjòqueis participants del reconegut certamen 

internacional de música electrònica Tomorrowland 

2022- que han punxat a Torres de Segre grans temes 

que ens han fet sentir com si estiguéssim al gran 

Festival que es celebra anualment a Bèlgica.  
 

L’endemà dimarts, Dj. Bleizy ha agafat el relleu de la 

marxa nocturna amb una sessió fins a altes hores. 
 

El dia següent, dimecres 7 de desembre, a partir de la 

mitjanit, s’iniciava un dels plats forts de la Festa que ha 

tancat un cicle de cinc dies consecutius. Una de les nits 

més esperades, amb la cinquena edició de ‘Wonder 

de Segre’, consolidada com la festa oficial Wonder de 

les terres de Lleida i que ha aconseguit, un any més, 

omplir el pavelló de gom a gom amb una rèplica de la 

desapareguda discoteca Wonder de Lleida, amb 

l’actuació dels seus discjòqueis habituals Dj. Joseph i Dj. Ramos, als que se’ls ha afegit Mònica X i Manel 

López i l’espectacle musicals d’Astrit Torrente i el grup Sensity World. La posada en escena, la il·luminació o 

les figures d’animals gegants amb llums han aconseguit fer gaudir d’allò més als nostàlgics de generacions 

diferents que han acudit a la cita després d’una gran expectació mediàtica dies abans de l’esdeveniment.  
 

En síntesi, unes grans nits que els més valents han 

aguantat fins al final i que ha posat fi a la Festa Major, 

amb el permís d’un darrer esdeveniment, dos dies 

després, que s’ha afegit a una setmana completa: la nit 

de Rock & Roll amb les actuacions del grup alcarrassí 

Mototros i de dos referents de l’estil dels 80 com 

Tenesse i la Guardia. Un concert que no ha aconseguit 

l’assistència de públic esperada tot i oferir un bon 

espectacle amb cançons mítiques referents de l’època. 

La Wonder del Segre ha esdevingut l’esdeveniment més esperat 

La Guardia durant la seva actuació a Torres de Segre  

El Torresland i la Wonder de Segre, les dues nits amb més assistència  

https://www.facebook.com/bjonesdj?__cft__%5b0%5d=AZXk2ceWkqJWDLer_vajx1AZnJaIgO476WuT-dueMH1dc8LSWsSDpaPqe1MzCiiQwnBTJr6u03K3ejI3yPyV2k8irhOYyFjbuQJ_sfiYhh7YSUcz6KXvY_8d7jw6O4ATnTVAa0B7HsrqTYMSwaS3IPSTGyD9hg_e5LkvzM0GhFIo-jA-hdGiWuUHVd__nOHSZKsJMIzJnhYavXTBCAz19emU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/marsalventura?__cft__%5b0%5d=AZXk2ceWkqJWDLer_vajx1AZnJaIgO476WuT-dueMH1dc8LSWsSDpaPqe1MzCiiQwnBTJr6u03K3ejI3yPyV2k8irhOYyFjbuQJ_sfiYhh7YSUcz6KXvY_8d7jw6O4ATnTVAa0B7HsrqTYMSwaS3IPSTGyD9hg_e5LkvzM0GhFIo-jA-hdGiWuUHVd__nOHSZKsJMIzJnhYavXTBCAz19emU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/souldust?__cft__%5b0%5d=AZXk2ceWkqJWDLer_vajx1AZnJaIgO476WuT-dueMH1dc8LSWsSDpaPqe1MzCiiQwnBTJr6u03K3ejI3yPyV2k8irhOYyFjbuQJ_sfiYhh7YSUcz6KXvY_8d7jw6O4ATnTVAa0B7HsrqTYMSwaS3IPSTGyD9hg_e5LkvzM0GhFIo-jA-hdGiWuUHVd__nOHSZKsJMIzJnhYavXTBCAz19emU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/torresdesegre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXk2ceWkqJWDLer_vajx1AZnJaIgO476WuT-dueMH1dc8LSWsSDpaPqe1MzCiiQwnBTJr6u03K3ejI3yPyV2k8irhOYyFjbuQJ_sfiYhh7YSUcz6KXvY_8d7jw6O4ATnTVAa0B7HsrqTYMSwaS3IPSTGyD9hg_e5LkvzM0GhFIo-jA-hdGiWuUHVd__nOHSZKsJMIzJnhYavXTBCAz19emU&__tn__=*NK-R
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TOTA UNA FESTA PER AL COMIAT I PROCLAMACIÓ DEL PUBILLATGE DE TORRES DE SEGRE 
 

Prop de cent cinquanta representants del Pubillatge 

d’arreu de Catalunya, provinents d’una quinzena de 

comarques diferents i de més d’una trentena de 

localitats, han volgut acompanyar al Pubillatge 

torressenc en la Festa del seu Comiat i la seva 

Proclamació, el dia 3 de desembre a Torres de Segre. 
 

La Trobada, ha iniciat a les 17:00 hores a la Sala d’actes 

de la Plaça Catalunya, on s’han fet les confirmacions i 

visualitzat el ‘vídeo informal’ (recopilatori dels millors 

moments Pubillatge 2021/2022). 

La pluja d’aquest dia, no ha permès fer el passa carrers 

que hi havia programat i que havia de precedir la Banda 

de Tambors i Cornetes de Torres, tot acompanyant el 

pubillatge vingut d’arreu, pels carrers del nostre poble 

fins al pavelló Poliesportiu.  La Banda, però, no va deixar 

escapar l’oportunitat de donar la benvinguda al pavelló 

als convidats i a les convidades i, per això, els han volgut 

obsequiar amb unes notes dels seus instruments a 

l’entrada de les citades instal·lacions municipals. 

Una quarantena d’entrades, precedides pel Pubillatge 

torressenc entrant, Pubillatge d’arreu de Catalunya, 

comarcals, intercomarcals i Nacionals, per acabar amb 

el Pubillatge torressenc sortint, han fet que tots els i les 

assistents a la celebració, molts acompanyants de fora i 

veïnat de Torres, gaudissin d’un veritable espectacle de 

dignitat i orgull català, que és el comporta aquesta 

bonica tradició del nostre país. 

El Pubillatge torressenc que acabava el seu mandat, ha 

realitzat la seva entrada acompanyat tant dels diferents 

regidors i regidores que conformen el nostre 

Ajuntament, com del Joan Carles Miró, l’alcalde. 

L’acte en sí, s’ha estructurat en diferents parts, per una 

banda el Pubillatge sortint: el Joan Vizcaya, la Irene 

Ruestes, la Tània Santacatalina, la Júlia Prunera, l’Aina 

Serra, la Irene Ballesté, la Cèlia Alentà i l’Albert López, 

s’han dirigit al públic per tal d’expressar les seves 

vivències i experiències durant l’any, en les quals han 

representat al nostre poble. També han determinat, qui 

volien que els traguessin les faixes i les bandes, i han 

estat també els encarregats i encarregades de col·locar 

faixes i bandes al Pubillatge que just inicia el seu camí. 

 

CU
LT

U
R

A 

 

Pubillatge sortint local: Tània, Joan, Cèlia, Irene, Albert, Júlia i Irene R. 

Acompanyats de les autoritats de l’Ajuntament, tancant el seu mandat 
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D’aquesta manera, l’Ares, l’Ariadna, l’Aina, la Nerea, 

la Clàudia, la Georgina, la Xènia, la Paula i el Joel, han 

rebut la faixa i les bandes provisionals i han expressar 

davant de tothom la seva alegria d’haver estat 

escollides, escollit, i la seva voluntat de fer-ho el 

millor possible.  

En la segona part de l’acte, s’han fet diferents 

entregues d’obsequis i s’han escoltat les paraules tant 

dels títols nacionals i de la comarca del Segrià, el 

representant de Foment de les Tradicions catalanes i 

del nostre alcalde. 

Tot, s’ha acabat amb un sopar per a tota la família del 

pubillatge present i acompanyants, i amb una nit de 

Festa per tothom amb els ritmes dels discjòqueis locals: Dj. Cactus i Dj. Panxo. 

En definitiva, una Festa que denota la bona salut d’aquesta tradició a Torres de Segre i la bona imatge que ha 

donat el nostre Pubillatge arreu de Catalunya, participant en molts dels esdeveniments als quals se’ls ha 

convidat al llarg de l’any. 

 

RENOVACIÓ AMB MISTER ENGLISH DEL CONVENI DE CESSIÓ D’ESPAIS PÚBLICS 
 

Ja fa uns anys que l’empresa Global Teaching, més coneguda 

com Mister English, imparteix extraescolars d’anglès al 

nostre municipi. Aquesta relació amb l’Ajuntament, que així 

garanteix un bon aprenentatge d’aquesta llengua entre els i 

les més joves, és duu a terme mitjançant un conveni de 

cessió d’espais públics que es renova cada any. Aquesta 

renovació es fa efectiva un cop s’ha fet una valoració de les 

classes impartides, i el resultat és positiu, tant per part de 

l’alumnat com del seus progenitors. 

Els espais que es cedeixen són: les aules de música, plàstica 

i suport (Escola Carrassumada) i la sala d’audiovisuals del Pavelló Municipal. 

En compensació dels serveis de subministrament elèctric, de calefacció i de neteja -que se’n fa càrrec 

l’Ajuntament-, Mister English paga 1€ per alumne al mes a la Corporació Municipal. 

Aquest any, la signatura entre l’alcalde, Joan Carles Miró i l’administrador de l’empresa, Javier Mañanet, ha 

tingut lloc durant el mes de desembre. 

Pubillatge entrant de Torres:  

Ares, Ariadna, Aina, Nerea, Clàudia, Georgina, Xènia, Paula i Joel 

 

Fotografia de grup del pubillatge de Torres de Segre amb els i les representants vingudes de diferents contrades catalanes  
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RECERCA DELS TIONS DE NADAL A L’ERMITA CARRASSUMADA I VOLTANTS 
 

Més d’una vintena de tions de Nadal, de totes 

mides i aparences, han aparegut als voltants de 

l’Ermita Carrassumada, el diumenge 11 de 

desembre. Tots ells, han esperat pacients que 

les seves respectives famílies els anessin a 

buscar i els portessin a les seves respectives 

llars, per tal de passar el Nadal ben calentets i 

tipets, encara que això comportés algun que 

altre cop de bastó. 

Els nens i les nenes -amb un cert neguit i 

nerviosisme -, juntament amb les seves famílies, 

han acudit puntuals a la cita però, com que 

aquests dia ha fet una mica de fred, primer 

s’han arraulit a l’interior de la capella de 

l’Ermita. Allí, la Filigrama Gràcia i el Josep Tour  

de la ‘Guilla Teatre’, un parells de trobadors i 

rondallaires que volten pel món recopilant 

contes, n’han explicat uns quants a un públic 

totalment entregat i atent en tot moment. 

L’hora de la recerca dels troncs ha començat 

quan les i el representant del Pubillatge han 

anant cridant als infants per tal de donar-los el 

sobre amb el seu nom, que contenia la 

informació necessària per trobar el seu estimat 

tió de Nadal. 

Com que la mainada del nostre poble és molt 

espavilada, no s’ha quedat cap tronc amagat en 

cap forat i tots han pogut retrobar-se.  

Després de fer-se una foto de grup amb els 

rondallaires, han marxat tots contents i 

contentes cap a casa, amb un més a la família. 
 

 

Tal com ve essent habitual, aquesta activitat, 

que ha estat organitzada conjuntament entre 

els Amics de la Mare de Déu de 

Carrassumada i la Regidoria de Cultura de 

l’Ajuntament, ha servit també per recaptar 

fons per la Marató de Tv3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

L’actuació teatral infantil s’ha dut a terme dins la capella a causa del temps 

La pluja ha obligat a obrir els paraigües als cercadors/es de tions 

Els nens i les nenes amb els seus tions trobats, junt amb el pubillatge i actors 
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UN TRONC RONDALLER I MOLT CARREGAT DE REGALS 
 

El divendres 2 de desembre, un tronc molt simpàtic 

i de grans dimensions, que no es volia perdre la 

Festa Major, ha aparegut al davant de l’Ajuntament 

de Torres de Segre, esperant que durant el mes de 

desembre, els nens i les nenes anessin a donar-li 

menjar i es fessin fotografies amb ell. Sembla ser 

que aquest gran soca, presenta un cert parentesc 

amb el vell tronc que ens va visitar ara fa un any. 

A poc a poc i de nit, el tronc s’ha anat desplaçant 

per diferents indrets de la població i, uns dies 

abans, s’ha establert a la Plaça del Països Catalans 

primer i al davant de l’Escola Carrassumada 

després, per entrar el divendres 23 de desembre al 

pavelló poliesportiu. 
 

I allí, què ha passat? Doncs, aquest dia tots els 

infants del poble, des de nadons fins a 12 anys, fins 

i tot més, perquè les Pubilles també han picat, han 

pogut ‘cagar el tronc popular’ i han rebut regals 

que, en forma de llibres i llaminadures, el tronc 

caganer ha deixat anar gràcies a tots els aliments 

que li han portat i s’ha cruspit els dies anteriors. 

Un parell de pastors, han estat els encarregats 

d’engrescar a la mainada a picar ben fort damunt 

del llom del tronc, mentre han aconsellat a les 

famílies que cantessin amb ells, tant fort com 

poguessin, la cantarella popular perquè ningú es quedés sense el seu regal. 

 
 

L’èxit d’aquesta ‘cagada popular’ rau en la tasca d’un grup de gent, destacant l’ajut de la Brigada 

Municipal, JAEC, els i les membres de l’AFA de l’Escola i la Llar d’Infants i de l’Ajuntament de Torres de 

Segre. Gràcies a tots ells i elles, el tronc ho ha tingut una mica més fàcil per arribar a l’èxit de la seva feina. 

Un cop descarregat i havent fet part de la seva feina, el tronc anirà recorrent el poble per atansar-se cada 

cop més al pont. No es vol perdre, de cap manera, l’emocionant entrada del Reis Mags.   

El gran tronc ha arribat davant l’església a primers de desembre 

Dos animats pastors han engrescat al públic fent que la cagada hagi estat un èxit 

Per edats, els nens i les nenes han anat sortint i ‘fent cagar’ el gran tronc de Nadal que ha estat d’allò més generós amb els joves torressencs i torressenques 
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EL PACO VIDAL EXPOSA ELS SEUS DIORAMES ALS BAIXOS DE L’AJUNTAMENT 
 

Tal com mana la tradició, després de la Festivitat 

de Santa Llúcia, els pessebres han de ser 

presents a les llars que celebrin les Festes de 

Nadal, i que així ho desitgin.  

És per això que, un any més, el Mestre 

Pessebrista local des de l’any 1970, Paco Vidal, 

ha guarnit els baixos de l’Ajuntament amb 

pessebres o diorames creats per ell mateix i 

que recreen les imatges més representatives del 

naixement de Jesús. Enguany, cinc diorames, 

construïts en escaiola i pintats per ell mateix 

mostren les escenes de l’Anunciació, la boda 

entre Josep i Maria, el naixement de Jesús, 

l’Adoració dels Reis Mags i la fugida a Egipte. 

Unes representacions que estaran exposades 

als baixos de l’Ajuntament fins després de la 

Festivitat de Reis.  És per això, que convidem a 

tothom a venir a veure-les i admirar aquestes 

petites obres d’art del Paco, un artista que ha 

rebut incomptables reconeixements i guardons 

i que ha exposat alguns dels seus diorames en 

llocs com el pati de la Diputació de Lleida o la 

Capella de Sant Jaume. 
 

Actualment, dins el municipi podem trobar diorames seus, a més  a més de l’Ajuntament, a la Llar de Jubilats 

de Sant Guardià de Torres, i al Consultori.  

El Paco, a finals de desembre també ha instal·lat un pessebre gegant a l’entrada de l’Església  per a que els 

feligresos i les feligreses puguin admirar la seva obra durant aquestes Festes. 

 
 

Per altra banda, fora del poble, dins la Catedral de Lleida, també hi ha exposats en l’actualitat diorames 

d’aquest artista torressenc que us animem a visitar-los aquests dies. 
 

Des d’aquest reportatge, volem agrair-li al Paco Vidal la seva bona disposició en compartir amb tots i totes 

nosaltres les seves creacions, tot portant el Nadal als baixos de la Casa Consistorial i a diferents espais de 

la nostra vila. 

El Paco Vidal amb els 5 diorames ja instal·lats als baixos de l’Ajuntament 

El nivell de detall de l’interior de les representacions són autèntiques obres d’art 

El pessebre de grans dimensions que el Paco ha muntat a l’entrada de l’església representa diferents escenes del naixement de Jesús 
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TERCER ANY DEL ‘DESEMBRE SOLIDARI’ 
 

El mes de desembre és el mes propici per ‘encomanar’ a 

la gent que ens envolta ‘d’esperit solidari’. Tal vegada 

sigui perquè les festes nadalenques porten, en general, els 

retrobaments familiars i les celebracions amb amistats i 

persones que ens estimem. La cara amarga d’aquestes 

dates, és la d’aquelles persones que passen dificultats i/o 

sofreixen pobresa i/o exclusió social.  

Són moltes les iniciatives solidàries que s’engeguen durant 

tot l’any i en particular durant el mes de desembre. A tal 

efecte, i per posar el nostre granet de sorra, des de 

l’Ajuntament de Torres, mitjançant la Regidoria de 

Cultura i la de Drets socials, fa tres anys es va engegar 

l’acció denominada ‘Desembre solidari’. Una iniciativa 

amb la qual es pretén recaptar fons per quatre causes 

diferents. 
 

Talment com en les anteriors edicions d’aquesta iniciativa, 

quatre divendres de les 15:00 a les 17:00 hores, una 

paradeta amb llibres desqualificats de la biblioteca 

Guillem de Cervera, i altres provinents de donacions 

particulars, ha estat el reclam per a que tothom que 

volgués ajudar, ho pogués fer comprant un llibre, o bé 4 

revistes pel mòdic preu d’un euro.  

Hi ha hagut vilatans que també han contribuït per la causa 

tot aportant aliments de primera necessitat. 

L’Ajuntament ha fet una aportació de 100 € per cada 

causa, tret del dia 16 de desembre, que s’ha fet venta de 

llibres dedicada a ‘La Marató de TV3’, ja que el Consistori 

ha fet la seva aportació el dia 18 de desembre, dia que s’ha 

dut a terme el seguit d’activitats al poble, conjuntament 

amb la recaptació de ‘La Marató’.  

La recaptació obtinguda en aquests quatre dies solidaris 

es resumeix en: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Donem les gràcies a tothom que hi ha contribuït, tot i esperant que aquesta iniciativa es consolidi, ja que 

totes les parts en surten beneficiades. Per una banda es fomenta la Cultura, i per l’altra , la Solidaritat. 

Divendres 2 de desembre 

Banc dels Aliments de Lleida 

Divendres 16 de desembre 

La Marató de TV3  

Divendres 23 de desembre 

Càritas Diocesana de Lleida 

Divendres 30 de desembre 

AFANOC Lleida 

Recaptació total = 223€ 
 

 

123€ (paradeta) 
 100€ (aportació Ajuntament) 

Recaptació total = 62€ 
 

 

62€ (paradeta) 
 
 

(Aportació de l’Ajuntament el dia 18) 
 

Recaptació total = 278€ 
 

78€ (paradeta) 
 100€ (Càritas parroquial Torres) 
 100€ (aportació Ajuntament) 

 

Recaptació total = 160,5€ 
 

 

60,50€ (paradeta) 
100€ (aportació Ajuntament) 
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MÉS SORTIDES DE LA CAMPANYA ‘COMPRA A TORRES I DESCOBREIX CATALUNYA’ 
 

Seguint el fil del que us anem publicant en anteriors edicions, en els darrers dies han continuat les visites dels 

torressencs i de les torressenques agraciades per la campanya ‘Compra a Torres i descobreix Catalunya’. 

Uns premis que els han permès conèixer i fins i tot descobrir indrets del territori d’alt interès turístic: 
 
 

▪ PREMI D’OSVALD FERRETERIA --- Cristina Torrentó i Ramon Duaigües      -Arboç   22/10/22- 
 

 

El dissabte 22 d’octubre, la Cristina Torrentó i el Ramon 

Duaigües, van traslladar-se fins a la localitat d’Arboç, a la 

comarca del Baix Penedès, per tal de fer efectiu el premi que els 

hi havia tocat d’Osvald Ferreteria. Una experiència magnífica 

que han volgut compartir amb tothom. 
 

 

“A les 10:30 del dia 22 vam quedar al davant de la Giralda 

d’Arboç. La Giralda és un monument d’un particular que resulta 

emblemàtic per a la població, i és per això que s’ofereix als 

visitants, la possibilitat de conèixer-la. Aquesta construcció va 

sorgir arran d’un viatge que va fer el propietari i la seva senyora 

a Sevilla, i allí va visitar la Giralda andalusa. 

També vàrem recorre el casc antic, l’església i el museu de les 

puntaires, que té fama internacional.  

Per acabar vam visitar la fira del Playmobil, ubicada al pavelló. 

Vàrem gaudir d’un dinar de degustació de diferents pastisseries 

de la zona. Ha estat una bonica experiència”. 

 
▪ PREMI DE TALLERS BALLESTÉ --- Sadurní Almacellas i Tresa Jornet      -Centelles  18/12/22- 

 

Diumenge dia 18 de Desembre, el Sadurní Almacellas i la 

Tresa Jornet, han visitat la localitat de Centelles, dins la 

comarca d’Osona. El matrimoni, es va intercanviar la seva 

sortida a la població de Juneda que li havia tocat de Tallers 

Ballesté, per la sortida a Centelles que havia obtingut el 

Josep Maria Escolà. 
 

“Ens ha rebut l'alcalde i el regidor de Comerç Local de 

Centelles a la sala de plens del consistori. Allí, ens hem reunit 

65 persones vingudes d’arreu de Catalunya agraciades amb el 

mateix premi. Ens han fet un recull de totes les activitats que 

tenien organitzades per nosaltres. La primera que hem fet, ha 

estat una visita guiada per la població, on hem vist cases 

modernistes de famílies benestants del segle XVIII i l'estació de 

trens, ideada per l'Ildefons Cerdà, el centellenc que també va 

crear l'Eixample de Barcelona. Després, hem degustat uns aperitius fets amb tòfona.  

Destacar que el 18 de desembre és la Fira de la Tòfona a la localitat. Ens hem dedicat fins a l'hora de dinar, fer 

un tom per la fira, on hem pogut comprar tota mena d'embotits i formatges tan famosos a la plana de Vic. A les 

14.30 hores, ens han fet un dinar per tots els premiats, en una carpa dins de la Fira on hem pogut degustar tots 

els plats confeccionats amb la famosa Tòfona.  

Cal dir que hem rebut una atenció magnífica per part de tota l'organització. En definitiva, una experiència 

magnífica que, de ben segur, sense el premi mai ho haguéssim descobert”. 
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▪ PREMI DE TALLERS GILBERT --- Josep Lluís Huguet        -Falset   13/11/22- 
 

El dia 13 de novembre, el Josep Lluís Huguet i la seva esposa, 

Teresa Escolà, van anar al municipi de Falset, comarca del 

Priorat, en el premi de la campanya ‘Compra a Torres i 

Descobreix Catalunya’, que els hi va tocar de Tallers Gilbert. 

Una bonica experiència que també han volgut compartir: 
 

“Nosaltres vàrem visitar el municipi de Falset, el dia 13 de 

novembre, degut al premi que ens havia tocat de Tallers 

Gilbert. En aquesta sortida, vam visitar el museu comarcal que 

es troba situat al castell de Falset, també vam conèixer el celler 

cooperatiu Falset Marçà i vàrem acabar la visita amb un tast 

de vins. El dinar es va fer al Restaurant “Quinoa”. Podem dir 

que el tracte va ser en tot moment correcte i exquisit”. 

 

CELEBRACIÓ DE SANTA LLÚCIA 
 

El dia 13 de desembre, es celebra la Festivitat de Santa Llúcia. Santa Llúcia és 

coneguda de forma destacada per ser patrona de la vista, originant expressions 

populars com “Que Santa Llúcia et conservi la vista". 

També és santa patrona dels pobres, dels cecs, dels nens malalts, dels camperols i 

de molts oficis en els quals la vista és un requeriment important com els electricistes, 

els xofers, els afiladors, els modistes, els dissenyadors gràfics o els escriptors. 

És per aquest motiu que 

l’Associació de Dones 

‘Santa Àgata’ de Torres 

de Segre, celebra cada any 

aquesta festivitat amb una missa de tarda, 

dedicada a la patrona de les modistes i aprofiten la 

ben entesa per recordar a les sòcies que han 

‘traspassat’ durant l’any anterior. 

Enguany, la Pepita Estadella i la Teresa Charles, 

han estat en el cor i les pregàries de totes les 

associades i públic present, que han commemorat 

el dia de Santa Llúcia. 
 

 

Tanmateix, la Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’, ha 

col·laborat amb la celebració de la Festivitat, fent 

l’habitual sessió de cine fòrum. 

Ha estat a la sortida de l’esmentada missa de Santa 

Llúcia, quan s’ha projectat la pel·lícula francesa 

‘Benvinguts al Nord’, entre totes les persones que 

s’han atansat a la Sala d’Actes de la Plaça 

Catalunya. En acabar la projecció, la seixantena de 

persones assistents, han establert un col·loqui 

envers l’opinió i la temàtica del film. Un debat força 

interessant que s’ha acabat amb un petit refrigeri. 

L’habitual cerimònia eclesiàstica ha comptat amb una bona participació  

La sessió de cinema i el debat posterior ha fet gaudir d’una molt bona estona 
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BENVINGUDA ALS DARRERS NOU NATS DEL 2022 
 

L’Emma i la Lluna són les dues noves vilatanes que 

han estat rebudes com a tals pel Joan Carles Miró, 

alcalde de Torres de Segre. 

L’Emma Verdugo Aguilera va néixer el dia 16 

d’octubre i la Lluna Alès Torreguitart ho va fer el 23 

de novembre. Amb elles, prop d’una quinzena 

d’infants han nascut durant l’any 2022 i han estat 

empadronats al nostre poble. 

Tots i totes, 6 nenes i 8 nens, han rebut la 

benvinguda per part del Consistori i han rebut dos 

obsequis simbòlics que representen la voluntat per 

part de l’equip de govern d’apostar per la Cultura i 

l’estima pel medi ambient. 

En aquest sentit, per una part, han rebut el llibre 

‘L’Elefantó’, una publicació en català que aposta per 

la lectura de contes entre els pares i les mares i els 

seus fills i filles, i per una l’altra, a principis del 2023, 

cada família dels nous nats disposaran d’un plançó 

d’arbre que plantarem entre tots en una zona 

determinada. 

Apostem doncs, per formar els nous torressencs i 

torressenques cap al respecte, la cultura i la 

convivència, per a que siguin persones amb valors 

que facin créixer el nostre poble cap a un futur millor. 

 

MÚSICA A L’ESGLÉSIA PER NADAL 
 

Tot i que generalment la Coral ‘La Lira’ de Torres de 

Segre acompanya amb les seves veus els actes litúrgics 

més cerimoniosos, la missa del dia de Nadal queda 

orfe de música, ja que, comprensiblement, la nostra 

agrupació coral aquell dia descansa. 

És per això, que ja fa uns anys que, des de la Regidoria 

de Cultura, es busca una alternativa musical, per a que 

en un dia tant especial com el Nadal, l’Església 

Parroquial s’ompli de la sensibilitat musical necessària 

que requereix la celebració nadalenca. Aquest any, els 

convidats han estat l’Ivan Pérez al violí, i la Marta Llona 

tocant el violoncel. Ambdós artistes, presenten una 

important carrera professional que els porta des de la interpretació a la docència d’instruments.  

El dia 25 de desembre, l’Ivan i la Marta han aconseguit delectar als i les assistents amb peces conegudes de 

Haendel, Purcell i J.S.Bach, sense oblidar-se del Cant dels Ocells i d’altres nadales tradicionals conegudes. 

La interpretació, que ha acompanyat la missa oferta per Mossèn Casildo i dos mossens més de la seva diòcesis 

colombiana, ha arrencat els aplaudiments i les felicitacions d’un públic entregat. 

La fusió del so del violí i el violoncel han omplert de bona música el temple 
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PER SANT ESTEVE, TEATRE FAMILIAR AMB L’OBRA ‘SOC UNA NOU’ 
 

Durant la tarda del dia 26 de desembre, un nombrós 

públic ha pogut gaudir de l’obra ‘Soc una nou’, al pavelló 

poliesportiu. 

Aquesta representació teatral de la companyia lleidatana 

‘Zum zum’, ha aconseguit emplenar de sensibilitat i de 

denúncia social la tarda de Sant Esteve. Un espectacle 

que ha rebut el Premi FETEN 2021 a la millor direcció i a 

la millor interpretació coral, que està basada en el conte 

de Beatriz Osés i que ja porta més de cent 

representacions al llarg dels seus dos anys de rodatge. 
 

Sinopsi: L’advocada Marinetti és una dona implacable i 

amargada que ha denunciat a gairebé tot el veïnat. La 

seva vida canvia el dia en què l’Omar, un nen refugiat, 

cau d’una branca de la seva noguera. El nen transforma 

la seva vida per complet i per poder quedar-se amb ell, 

diu que és una nou i que, segons una antiga llei, tots els 

fruits que cauen al seu jardí li pertanyen. El jutge i el 

fiscal, incrèduls, escolten als testimonis. Mentre, l’Omar 

recorda com va haver de fugir d’un país en guerra i com 

va perdre als seus pares al mar, esperant tenir una 

oportunitat a la vida. 

Tota aquesta trama està representada mitjançant una 

gran complicitat entre actors i titelles i amb una 

magnifica escenografia, del tot funcional, de gran 

plasticitat i bellesa, que ha enamorat al públic, sobretot 

als més petits. Tot i que el missatge de l’obra va més 

adreçada a joves i adults, els més petits de la sala han 

xalat amb els titelles, les coreografies de l’Omar, els 

lladrucs del gos de l’advocada Martinetti o el gat del 

senyor fiscal. 

Des de la Regidoria de Cultura, s’intenta apostar una 

vegada més, per espectacles de quilòmetre cero i amb 

algun missatge subliminar que demostri que la Cultura, a 

més a més d’entretenir, ens ha de fer reflexionar. 
 

L’any 2018, a l’Estat espanyol es va registrar un nou rècord de sol·licituds d’asil; alhora, també va ser l’any en 

què es van concedir menys estatuts de protecció que l’any anterior. Les morts al Mediterrani van continuar, 

mentre els països europeus tancaven els seus ports i criminalitzaven els rescats d’ONG. A tot el món, cada 

vegada més persones busquen refugi per conflictes i situacions de violència estructural.  

Espanya es va convertir en el principal país d’entrada a Europa, amb més de 65.383 arribades per via marítima 

i terrestre, gairebé el triple que l’any anterior. Almenys 811 persones van morir intentant arribar a les costes 

espanyoles. 

El 52% de les persones refugiades eren nenes i nens, un percentatge que ha augmentat deu punts des de 2009. 

Molts d’ells es desplacen sense companyia de les seves famílies i sovint pateixen situacions greus de violència i 

abusos durant el seu trajecte migratori, segons UNICEF. 

La posada en escena i la interpretació de l’obra ha estat excel·lent 

L’obra ha acollit una bona assistència de públic familiar 

Al finalitzar l’obra, els actors i actrius s’han fotografiat amb el pubillatge 
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TALLER PER A LA PROMOCIÓ DE LA FLORACIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ 
 

Aquest passat mes l'Ajuntament de Torres de 

Segre, ha col·laborat i participat en la segona 

reunió del Consell Comarcal del Segrià amb 

vistes de la preparació de la floració. 

Com bé ja sabeu, aquesta pròxima edició de la 

floració, des del Segrià es vol fer una campanya 

conjunta amb el màxim de municipis de tot el 

Segrià, i aquesta última jornada ha tractat d'un 

taller en el qual 18 municipis, entre ells Torres 

de Segre, han organitzat 4 activitats conjuntes 

per grups, així d'una manera més dinàmica i amb 

treball en equip s’ha demostrat que es pot 

arribar i aconseguir més que no pas sols. 
 

Aquestes jornades, tal com us vam explicar en l’anterior revista, es van començar amb la col·laboració de 

només cinc municipis, en canvi, en aquesta segona reunió ja han assistit més de 15, i aquest últim cop ja som 

18 dels 38 municipis que hi ha en tota la comarca. 

Per tant, la idea és continuar en aquesta línia de treball i, de cara a la pròxima edició de la floració, es 

continuarà organitzant visites guiades i altres propostes, però amb una agenda conjunta i promoguda pel 

Consell Comarcal del Segrià. 

L’objectiu de la iniciativa, que es reforça sota la marca ‘Segrià, Terra de Floració’, es la promoció del territori, 

del patrimoni, del paisatge i dels productes locals de la comarca. 

 

ACTIVITATS AL CAMÍ VERD AMB L’ALUMNAT DE QUART DE L’ESCOLA CARRASSUMADA 
 

L’alumnat de quart curs de l’Escola Carrassumada 

estan treballant a l’aula els ecosistemes terrestres i 

aquàtics i, com no, han decidit visitar el camí verd al 

seu pas per la vora del Riu Segre, per apropar-se i 

veure en directe aquests ecosistemes que tenim a la 

vora de casa. D’aquesta manera, han pogut observar 

de ben a prop ànecs, bernats pescaires, cigonyes, 

arbres, plantes i vegetació de diferents tipus, també 

rastres d’alguns animals més difícils d’observar. 

Però, sobretot, han après de primera mà sobre la 

interrelació que tenen aquests organismes vius 

entre ells i amb el medi que hi habiten.  

La tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament, la 

Maria Tost, ha aprofitat l’activitat per comentar entre els i les joves estudiants sobre quines accions es poden 

fer per millorar els nostres ecosistemes. Una interessant reflexió que, gràcies a la visita, ha fet arribar a la 

conclusió que una de molt important és el respecte per la natura i pels espais en general, siguin o no naturals. 

Tenim un entorn que val la pena gaudir i cada cop que l’alumnat ens visita poden aprendre alguna cosa nova.  
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Els pobles participants a la sessió han estat: Albatàrrec, Alcarràs, Alfarràs, Alguaire, 

Artesa de Lleida, La Granja d’Escarp, Lleida, Massalcoreig, Montoliu de Lleida, 

Puigverd de Lleida, Seròs, Soses i Torres de Segre. 

Els nens i les nenes de 4t curs de l’Escola Carrassumada, escoltant 

atentament les explicacions de la Maria sobre els cavalls de La Camarga 
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L’ANIMAL DEL MES: EL CORB MARÍ GROS 
 

Heu vist mai un ocell negre dins o molt a prop de 

l’aigua? a vegades es confon i a algú li pot semblar un 

tipus d’ànec, sovint es posen en arbres sense fulles 

amb les ales estirades. 

Aquest és el corb marí gros (Phalacrocorax carbó), un 

ocell que s’acostuma a observar en zones humides 

com podria ser a Utxesa i al riu Segre, però també en 

altres basses sempre que hi trobin aliment i llocs on 

reposar. 

Aquesta, és una espècie que no podem veure tot l’any 

a la nostra zona. De fet, ve a Catalunya a passar 

l’hivern, ja que és una de les aus que s’anomenen 

hivernants. La seva primavera i l’estiu i, per tant, la 

seva època reproductiva la passen al nord d’Europa, 

en països més freds que aquí. És per aquest motiu 

que a la tardor emprenen el seu viatge per venir cap 

a un lloc que per ells és més càlid. Tot i el fred, per a 

nosaltres, ells hi troben aliment i llocs on refugiar-se 

de forma relativament fàcil, en canvi d’on venen la 

majoria de zones d’aigua les troben gelades, fet que 

els dificultaria per exemple poder pescar peixos per 

alimentar-se. 
 

Es tracta d’una au gran, d’entre 80 i 100 centímetres 

de longitud i de 130 a 160 centímetres d’envergadura 

(mida entre punta i punta de l’ala quan les té 

obertes). Es caracteritza per tenir el cos de color 

negre, excepte les galtes i la barbeta que són de color 

blanquinós. El bec és llarg i de color marró groguenc 

en forma com ‘d’arpó’ que li facilita la pesca. Les 

potes són negres i els dits els té units per una 

membrana interdigital que l’ajuda a nedar millor. Els 

individus joves es poden diferenciar per tenir un 

plomatge blanc al pit.  

S’alimenta principalment de peixos i per capturar-los 

pot submergir-se fins a considerables profunditats 

uns 20 - 30 segons. És un bon bussejador, un cop 

captura el peix els ingereix a la superfície. 

El corb marí gros fa grans migracions i vola en estols 

en forma de ‘V’. Acostumen a viure en grup i formar colònies i és habitual veure’ls sobre els arbres amb les 

ales esteses per eixugar-se i agafar temperatura corporal després de les seves cabussades. 
 

 

 

Durant tot el mes, ja s’han pogut veure diferents exemplars de corb marí i també estols 

sencers d’ells que busquen lloc per passar l’hivern ben a prop, sobretot al riu i Utxesa. Si els 

veieu i els fotografieu, us animem a etiquetar la fotografia a les xarxes amb el #TDSNaTur. 
 

 

 

Reposant sobre la presa amb les ales ben obertes,  

per eixugar-se el plomatge després d’una capbussada a l’aigua 

Exemplar adult de Corb Marí que mostra el seu plomatge a prop de l’aigua  

Un estol de corbs marins arribant a l’embassament d’Utxesa 
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INAUGURACIÓ DE LA NOVA PISTA ESPORTIVA I TORNEIG DE BÀSQUET 3X3 
 

La pista esportiva i parc infantil del costat del pavelló 

poliesportiu ha estat recentment inaugurada, el passat 

dissabte 10 de desembre, amb els parlaments de les 

autoritats presents, la tallada oficial de la cinta i un 

torneig de bàsquet, amb el format de 3x3. 

Poder celebrar la inauguració d’un equipament 

municipal com aquest sempre és sinònim de satisfacció 

perquè s’estrena un espai de la vila amb múltiples 

opcions de lleure i de joc, per generacions diverses. 
 

Tot i que la pista i el parc ja feia dies que havien entrat 

en funcionament i estaven oberts al públic, 

l’Ajuntament de Torres de Segre ha volgut oficialitzar la 

seva estrena en el moment que s’ha completat el mural 

i la resta dels elements. Hi ho ha fet de manera 

simbòlica amb la tallada de la cinta catalana, col·locada 

en un extrem del camp, de la mà de les actuals 

representants del pubillatge torressenc.  

Abans, en Joan Carles Miró -l’alcalde del poble- i en Joan 

Companys -regidor d’esports-, han dedicat unes 

paraules als presents sobre la importància d’aquesta 

nova instal·lació per als infants i joves de la població. 
 
 

 

 

“Inaugurar un espai polivalent i únic com aquest, 

obert a tothom, ens omple de satisfacció per la 

necessitat que tenia Torres de Segre d’oferir als 

joves i infants d’un lloc segur on poder jugar, fer 

esport i passar una bona estona de lleure”. 
 

Joan Carles Miro 
 

 

 

 
 

A continuació, després d’una breu explicació tècnica, 

s’ha donat inici al torneig de bàsquet 3x3 que s’ha 

preparat des de la Regidoria d’Esports, amb la 

col·laboració d’en David Almacellas i dels membres de 

la Comissió Esportiva.  

Un campionat format per vuit equips inscrits amb un 

màxim de quatre jugadors cadascú, que, sota el nom 

d’equips de bàsquet professionals actuals i vintage -majoritàriament de l’NBA-, ha proposat encontres a una 

pista, de vuit minuts de durada, en format de tres jugadors i eliminatòries.  

Per afavorir un mínim de dos partits per conjunts inscrits, s’ha establert un quadre de partits amb el costat A 

i B (segons victòria o derrota en el primer matx), de tal manera que el guanyador d’una part del quadre s’ha 

enfrontat amb el vencedor de l’altra.  
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L’alcalde i autoritats dedicant unes paraules abans de la inauguració 

Moment de tallar la cinta inaugural a càrrec de les pubilletes 

El torneig ha ofert partits molt disputats i d’un bon nivell de bàsquet 
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A la mitja part, s’ha realitzat un concurs de triples amb la participació de la trentena de jugadors inscrits que 

ha guanyat en Walid Laasiri dels Boston Celtics, considerat també MVP (jugador més ben valorat) de tota la 

competició. 

El resultat final de la primera edició del Concurs de Bàsquet 3x3 us el detallem en el quadre següent que 

recull els resultats definitius que ha deixat com a campió a l’equip Brooklyn Nets, que ha derrotat a la gran 

final al conjunt Caprabo Lleida, format exclusivament per jugadors torressencs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES BUSCA VOLUNTARIAT PER AJUDAR EN L’ORGANITZACIÓ DE LA IX VOLTA AL PANTÀ! 
 

 

Nou edicions d’una cursa atlètica d’aquesta envergadura 

no serien possible sense una sèrie de factors 

indispensables que n’asseguren l’èxit i la qualitat.  

Un d’ells és, sense cap mena de dubte, el voluntariat, 

element bàsic d’organització i motor de la Volta que fa 

possible cobrir tots els punts i assegurar un correcte 

funcionament.  

És per aquest motiu, que des d’aquest butlletí municipal, 

es fa una crida a tots els voluntaris i a les voluntàries 

que vulguin donar un cop de mà en l’organització. Si 

estàs interessat o interessada en col·laborar-hi: 
 

 

 

Posa’t en contacte: teresa@torressegre.cat o a l’oficina de l’Ajuntament 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de premis, acompanyats del pubillatge i autoritats locals, a l’esquerra, l’equip guanyador del torneig (Brooklyn Nets)  

i a la dreta, el conjunt del Caprabo Lleida, segon classificat després de realitzar una bona competició 

+ informació i novetats a www.voltapantautxesa.com 

 

Voluntariat i membres de l’organització de la VIII Volta al Pantà 

http://www.voltapantautxesa.com/
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S’OBREN INSCRIPCIONS PER A LA IX VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA ‘FRUITES FONT’  
 

 

La novena edició de la Volta al Pantà d’Utxesa ‘Fruites Font’ està a mesos de 

convertir-se en realitat i els darrers preparatius s’estan acabant de definir.  

Els propers dies estaran marcats per l’inici de les inscripcions que segueixen un 

format similar a la d’anteriors edicions, a mesura que avancin els dies, la inscripció 

incrementa de preus. Podreu saber dates i imports al final del present article. 

Aquesta Volta al Pantà 2023 es planteja amb grans expectatives i també alguns 

canvis i replantejaments, que detallem tot seguit: 
 
 

D’entre les novetats més rellevants d’aquest any destaquem: 
 

 

✓ S’incorpora l’opció de caminada, tot fent el recorregut de 6,5 km. 
 

✓ Limitació inscripcions: 400 adults, 150 corredors/es infantils i 200 caminadors/es. 
 

✓ Es manté el tram final del recorregut de 10 km. El 

canvi que es va dur a terme l’any passat corresponen 

al trajecte llarg, es conversa i enguany també serà 

efectiu. En concret, quan els corredors i les corredores 

surtin de la urbanització d'Utxesa, en lloc d’anar 

direcció al Punt d’Informació, hauran d’anar direcció a 

Sarroca per enllaçar a un camí municipal (costat dret) 

que passa entremig dels camps florits i, d’aquesta 

manera, s’estalvien fer l’anada del canal. Un tram que 

es feia molt monòton i que presentava cert risc. 

D’aquesta manera els atletes tan sols faran uns 

metres de tornada pel costat del canal.  

Aquest canvi només afecta la cursa llarga i estarà 

totalment indicat amb retolació i voluntariat per facilitar el recorregut correcte de la cursa (vegeu plànol adjunt). 
 
 

 

✓ Es manté el canvi d’horari i l’ordre de sortida en les curses de 6,5 i 10 km. S’avança el començament de 

les proves i s’inverteix l’ordre, és a dir, primer sortiran els inscrits a la cursa de 6,5 km ‘Events Catalunya’ 

(9:50 hores) i deu minuts després ho faran els de la de 10 km ‘Fruites Font’ (10:00 hores).  Per tant, a les 

9:45 hores quedarà l’accés tancat al transit a 800 metres abans d’arribar al Punt d’Informació (si veniu per 

la carretera de Torres). Després de la sortida es tornarà a obrir l’accés al trànsit, sobre les 10:10 hores. 
 
 

✓ Els horaris de les curses Infantils ‘Comercialitzadora Torres 

Energia, SL’ es mantenen abans del previst. D’aquesta 

manera, a les 11:30 hores es farà l’entrega de premis adults, 

i a les 12:00 hores es donarà pas a les curses infantils amb els 

següents horaris i distàncies a recórrer: 
 

• ALEVÍ -masculí, femení- (5è i 6è): 3 voltes (1200 m) - 12:00 h. 
 

 

• BENJAMÍ -masculí, femení- (3è i 4t): 2 voltes (800 m) - 12:05 h. 
 

 

• PREBENJAMÍ -masculí, femení- (1r i 2n): 1 volta (400 m) - 12:10 h. 
 

• P5: una recta (80 m) - 12:15 h.  / P4: una recta (70 m) - 12:17 h. /  

P3 i P2: una recta (60 m) - 12:20 h. 

 
 

        Sortida i arribada (Punt Informació)              Tram nou (10 km) 

Sortida i arribada (Punt Informació) 

Recorregut curses infantils 

Recorregut curses adults 
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OBERTURA D’INSCRIPCIONS -IX Volta al Pantà d’Utxesa- 
 

 

Un dels moments més importants de la gran cita atlètica a Utxesa, és l’obertura de les inscripcions dels 

diferents participants i atletes. Tal com hem dit abans, enguany limitades a 400 corredors/es adults i 150 

infantils, incorporant unes 200 places per participar en la caminada popular. 
 

En aquest sentit, el dilluns 9 de gener s’obrirà el termini que anirà augmentant en funció que avanci el 

calendari amb la finalitat d’aconseguir, una edició més, una participació important d’inscrits, a l’alçada de la 

qualitat d’aquesta cursa.  

Un 1€ de la inscripció es destinarà 

de nou a Oncolliga Lleida, una 

associació sense ànim de lucre que 

treballa des del voluntariat des de 

l’any 1997 per ajudar en la lluita 

contra el càncer a la comarca. 

L’obsequi que rebrà el corredor o 

la corredora en la modalitat adulta 

serà una samarreta tècnica de 

disseny exclusiu, enguany de 

màniga llarga. 
 

A continuació mostrem en detall les dates i els preus per a formular la vostra inscripció entrant al web iter5.cat 

o escanejant els codis QR següents: 
 

 

 

 
 
 

▪ DILLUNS 9 DE GENER = s’obren inscripcions a 12€  
+ 1€ (solidari Oncolliga Lleida) = 13€ 

 
 

▪ DIVENDRES 20 DE GENER* = el preu serà de 14€  
+ 1€ (solidari Oncolliga Lleida) = 15€ 

 

*Es garanteix la talla de la samarreta fins aquesta data. Si la 
inscripció es fa més endavant, no es podrà escollir talla 

 
 

▪ DILLUNS 20 DE FEBRER* = el preu serà de 15€  
+ 1€ (solidari Oncolliga Lleida) = 16€ 

 

▪ El mateix dia cursa, DIUMENGE 26 FEBRER, només si 
queden dorsals, el preu serà de 20€ + 1€ (solidari 
Oncolliga Lleida) = 21€ 
 
 

 

Els preus tenen increment de +2€ amb xip lloguer pels corredors 
 

(Inscripcions limitades a 400 corredors/es i 200 caminadors/es) 

▪  
 
 

PARTICIPANTS DE 2 A 12 ANYS, AMBDÓS INCLOSOS 
 

 

▪ Del DILLUNS 9 DE GENER al DIJOUS 23 DE 
FEBRER (fins les 14:00h) o fins arribar als 150 
inscrits/es, el preu serà de 3€  
 

 

▪ El mateix dia de la cursa, DIUMENGE 26 DE 
FEBRER, el preu de la inscripció serà de 5€. 
(Només si queden inscripcions, en cas contrari no 
es donaran més dorsals). 
 
 

▪ Obsequis 
      Samarreta                          Bossa corredor/a 

      Medalla participació        Avituallament 
 

 

 

 

 
 

 

 

(Inscripcions limitades a 150 participants) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Disseny de la samarreta de corredor/a de la IX Volta al Pantà d’Utxesa (davant i darrere) 

Inscripció INFANTIL Inscripció cursa ADULT 6,5 / 10km Inscripció CAMINADA 6,5km 
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LES POSTALS DE NADAL ESCOLLIDES PER FELICITAR LES FESTES NADALENQUES 
 

 

A primers de desembre, s’ha fet la selecció de les 

quatre postals de Nadal amb les quals 

l’Ajuntament de Torres de Segre desitjarà les 

Festes nadalenques al veïnat torressenc. 
 

La tria de les quatre il·lustracions ha derivat d’un 

concurs intern que es fa a l’Escola Carrassumada 

on cada alumne dibuixa la seva proposta. Per 

cicles, els i les docents són els encarregats i 

encarregades d’escollir les postals que me’ls els 

agraden. Després d’aquesta preselecció de l’equip 

docent de cada cicle, un jurat format per la 

Direcció del centre i regidores de l’Ajuntament 

han triat les quatre definitives, una per a cada 

cicle, des d’educació infantil fins a primària. 

Cal destacar, un cop més, la gran varietat i el bon nivell dels dibuixos de tots els nens i les nenes del nostre 

centre educatiu, aprofitant l’ocasió per donar l’enhorabona, com no podia ser d’una altra manera, als quatre 

seleccionats d’enguany: la Berta Torrentó Puigvecino, el Martí Drudes Alcazar, la Clàudia Companys 

Puigvecino i l’Arlet Torrentó Sotillos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les quatre postals han estat repartides aquests dies entre les cases del municipi per desitjar unes bones 

Festes de Nadal i un feliç any nou a tots els vilatans i vilatanes.  

Una bonica iniciativa que desperta la vessant més artística i original dels nostres joves estudiants. 
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Arlet Torrentó Sotillos  (6è curs – Cicle Superior) 

Berta Torrentó Puigvecino  (P5 – Educació Infantil) Martí Drudes Alcazar  (2n curs – Cicle Inicial) 

Clàudia Companys Puigvecino  (4t curs– Cicle Mitjà) 

Les quatre postals de Nadal escollides amb l’alumnat que les ha dibuixat: 

l’Arlet, el Martí, la Berta i la Clàudia (d’esquerra a dreta) 
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L’ASSOCIACIÓ DE DONES ‘SANTA ÀGATA’ VENEN FLORS SOLIDÀRIES PER LA FESTA MAJOR 
 

L’Associació de Dones ‘Santa 

Àgata’ de Torres de Segre ha 

demostrat, una vegada més, el seu 

compromís social i solidari.  

Com és habitual, aprofitant el 

primer dia de la Festa Major al 

poliesportiu, concretament el 4 de 

desembre a l’hora del cafè 

concert, un grup de la mateixa 

Junta de l’Associació, han instal·lat 

una taula solidària de venda de 

flors de paper que, al preu de 2 

euros, han anat oferint a tothom 

que accedia al pavelló municipal.  
 

Una participació solidària de l’Associació de Dones que ha aconseguit 

recaptar un total de 600 euros que aniran íntegres als projectes 

d’enguany. Aquestes flors, formen part de la campanya ‘Una flor per 

a un projecte’, que finança projectes finalistes contra el càncer i està 

impulsada des de l’entitat Oncolliga de Lleida. Aquest 2022, Oncolliga 

fa dues apostes en dos projectes: d’una banda un equip adreçat al 

servei d’anatomia patològica: ‘PetroChill’; i de l’altra, ecògrafs 

portàtils adreçats als equips de cures pal·liatives UFISS i PADES. 

 

INICI DEL CURS DE MONITORS DE LLEURE 
 

El dissabte 17 de desembre, s’ha iniciat 

el curs de monitors de lleure juvenil, 

una de les propostes emmarcades dins 

el Pla Local de Joventut i impulsades 

des de la Regidoria de Joventut de 

l’Ajuntament. Durant 12 sessions 

intensives, gairebé consecutives, 

l’alumnat inscrit major de 18 anys, 

realitzaran una formació significativa i 

útil per a desenvolupar las tasca 

educativa des del món del lleure. 

El curs de monitors i monitores de lleure que s’ofereix a la Fundació Escolta Josep Carol és una formació on 

es prepara per acompanyar els infants i joves en els seus aprenentatges i descobriment del món; acompanyar 

des del respecte, l’empatia i la responsabilitat necessàries per ser monitor o monitora. Nodreix a l’alumnat 

de tècniques educatives i el capacita per organitzar, respectar la diversitat i la perspectiva de gènere, 

dinamitzar i avaluar activitats engrescadores, creatives i educatives des de la mirada de l’educació en valors. 

El que es pretén, quan tinguin el títol de monitor o monitora de lleure, és que es converteixin en un referent 

per a molts infants i joves en les activitats de lleure educatiu i treballar o fer voluntariat en un cau, en un 

esplai, colònies, campaments, casals d’estiu, activitats extraescolars, entre d’altres. 

Membres de la Junta de l’Associació de Dones ‘Santa Àgata’ fent la venta de flors solidàries d’Oncolliga 
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PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’IMPULS DE LA BIOECONOMIA A TORRES DE SEGRE 
 

El dimarts 20 de desembre, s’ha presentat a 

Torres de Segre el Pla d’Acció per a l’Impuls 

de la Bioeconomia al Baix Segre, elaborat 

dins el marc del projecte Biovalor² 

(Programa de Suport i Acompanyament a la 

Planificació Estratègica de les 

administracions locals). 

El Pla d’Acció per a l’Impuls de la 

Bioeconomia als municipis que integren el 

Biolab Baix Segre és fruit d’un procés de 

planificació estratègica que, a través de 

diferents etapes, ha anat aproximant les 

necessitats locals i les oportunitats derivades 

de les grans tendències europees i globals. 

Els seus objectius estratègics coincideixen amb els del BIOHUB CAT, (que, a la vegada, han estat establerts a 

partir de les iniciatives impulsades pels actors que han actuat com a primers impulsors de la bioeconomia 

arreu del país, entre els quals es compten els ajuntaments que integren el Biolab Baix Segre). 

El Pla d’Acció, elaborat per l’empresa local Akis International, compta amb un total de 18 mesures que serien 

viables d’aplicar al llarg dels anys 2023 i 2024 per ajudar en la implementació d’un model econòmic basat 

en la bioeconomia circular al nostre territori. 

Els municipis que formen part del projecte Biovalor² són: Albatàrrec, Alcarràs, Almenar, Montoliu de Lleida, 

Soses, Sudanell i Torres de Segre. 

 

L’AJUNTAMENT I L'ANDOTRANS TEAM TORRENTÓ RENOVEN L’ACORD DE COL·LABORACIÓ 
 

L'alcalde de Torres de Segre, Joan Carles Miró, i el 

team manager, Ferran Torrentó, han renovat un any 

més l'acord de patrocini entre el consistori i l'equip 

de motociclisme, creat i assentat al nostre municipi. 

Ja fa un anys que l'Andotrans Team Torrentó no 

només competeix al màxim nivell nacional, sinó que 

també ha aconseguit guanyar el Campionat 

d'Espanya de Superbikes en tres ocasions. 

Des del 2015, l'Ajuntament dona suport a aquest 

ambiciós projecte esportiu amb l'objectiu de 

contribuir en els seus èxits a la vegada que dona 

visibilitat a Torres de Segre i apropa el motociclisme 

d’elit al nostre poble.  
 

Una bona mostra d'aquesta col·laboració, són les activitats conjuntes que s'organitzen periòdicament. Sense 

anar més lluny, el passat estiu dues famílies van tenir l'oportunitat de gaudir en primera persona de les curses 

disputades al Circuit de Barcelona-Catalunya, gràcies a un sorteig obert a tot el poble. En una altra ocasió, 

l'equip també va acudir a l'Escola Carrassumada per explicar com és el seu dia a dia, fins i tot, els nens i les 

nenes van poder veure de prop les motos de competició. 
 
 

Representants municipals de les poblacions que s’integren dins l’esmentat Pla d’Acció 

Moment de renovació de l’acord entre Ajuntament i l’Andotrans Team Torrentó 
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FESTIVAL DE NADAL A L’ESCOLA CARRASSUMADA I A LA LLAR D’INFANTS 
 

Desembre és sinònim de cloenda del primer trimestre, el més llarg dels tres que conformen el curs escolar, 

tant a l’Escola Carrassumada com a la Llar d’Infants. Coincidint amb els darrers dies de classe, abans de 

l’arribada de les festes nadalenques, els dos centres educatius han preparat els seus respectius festivals de 

Nadal oberts als pares, mares i família de tot l’alumnat. 
 

Primer, ha estat el torn del de l’Escola Carrassumada, el passat dimarts 20 de desembre, amb la celebració 

d’un gran espectacle musical, en un pavelló poliesportiu decorat per l’ocasió i amb una molt bona assistència 

de públic que no s’ha volgut perdre les boniques actuacions escolars.  

L’alumnat del centre educatiu torressenc, des d’educació infantil fins als més grans de primària, han ofert 

una bona varietat de danses i actuacions en directe, amb el Nadal com a temàtica principal, cantant i ballant 

cançons nadalenques conegudes en català, castellà i anglès. 

Dies de preparatius, hores d’assaig i alguns moments de nervis i alegria descontrolada, han estat la 

conseqüència d’un magnífic espectacle que ha fet gaudir d’allò més a familiars i coneguts assistents, amb una 

posada en escena i un contingut musical molt encertat i emotiu. 

El cant conjunt, en una nova foto per emmarcar, va precedir un complet berenar de cloenda, preparat per 

l’actual Junta de l’AFA de l’Escola Carrassumada. 

Cançons, vestuari divers, colors i molt bon ambient han confeccionat un magnífic Festival de Nadal de l’Escola Carrassumada 
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L’endemà, dimecres 21 de desembre, ha estat la 

Llar d’Infants qui ha celebrat la Festa de Nadal. 

Enguany, ho han pogut fer amb la presència de 

totes les famílies, al pavelló poliesportiu. 

El tió, va arribar a la Llar d’Infants a mitjans de 

desembre amb molta gana i fred, tot l’alumnat 

ràpidament va tapar-lo i donar-li molt menjar per 

a que cagués moltes coses.  

Arribat el dia de la festa general, un tió ben 

preparat i guarnit ha estat ‘picat’ per cada infant, 

acompanyat de la seva família, cantant la cançó i a 

cops de bastó, com és tradició.  

Ho han fet tant bé, que el tronc màgic els ha cagat un detallat per cada alumne/a (tupper) i també un regal 

per a cada classe: per als nens i nenes d’I0 una catifa per poder jugar a terra, als nens i nenes d’I1 i d’I2, dos 

cotxets per passejar les nines i un ‘tipi’. Uns presents que es compartiran entre les dues aules. 

Per acabar la bonica festa, l’AFA ha preparat un berenar per als assistents que s’ha finalitzat desitjant unes 

bones festes de Nadal. 
 

Per altra banda, uns dies abans d’aquesta celebració, 

en concret el divendres 16 de desembre, s’ha rebut 

una visita molt especial a la Llar d’infants, ha vingut 

el Patge Reial per veure als infants i recollir les 

cartes que ells i elles mateixes havies fet, enganxant 

les imatges de les joguines que més els agraden.  

El patge els ha explicat que faria arribar la carta a Ses 

Majestats els Reis Mags d’Orient i els ha recordat 

que el dia 1 de desembre tornaria amb els seus dos 

companys a buscar les cartes de tots els nens i les 

nenes del poble i que esperava tornar-los a veure. 

Els i les infants han estat molt contents de veure el delegat reial, han estat atents al que els deia i al marxar, 

els nens i les nenes que han volgut, li han fet una forta abraçada d’agraïment. 

 

FESTA DE NADAL DE LA JAEC 
 

La nit i matinada del passat diumenge dia 25 al dia 26 

de desembre, ha tingut lloc la primera festa de Nadal 

organitzada per la JAEC, amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  

Aquesta iniciativa, ha estat proposada per l’associació 

de joves ja que en uns dies tan familiars no es sol fer cap 

festa al voltant i d’aquesta manera es motiva que la 

gent i sobretot els més joves es quedin al poble. 

La festa de Nadal, s’ha celebrat al Pavelló Poliesportiu a 

partir de les dotze de la nit amb centenars d’assistents i 

ha estat amenitzada pels discjòqueis Dj. Tomi, Dj. JAEC 

i Dj. Ruben fins ben entrada la matinada. 

Un grup de pares i mares acompanyant als seus fills/es durant la cagada del tió 

La visita del Patge Reial ha estat tot una sorpresa pels més menuts 
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LES TASQUES DEL ‘GRUP DE RESCAT’ DURANT EL DESEMBRE 2022 
 

Durant tot el mes de desembre, han estat diverses les recerques tant 

de gossos com de gats perduts al nostre municipi, però el Grup de 

Rescat de Torres de Segre vol fer denúncia d’un cas d’abandonament i 

maltractament animal molt preocupant. Pel que sembla, alguna 

persona (de la qual es desconeix la identitat) ha deixat lligat un matí de 

desembre, un cadell de gos a les afores del poble, prop d’una casa de 

‘Les Casetes’. No ha estat fins a la tarda quan una veïna de Torres s’ha 

posat en contacte amb el Grup de Rescat per informar dels fets. El pobre 

animal, havia estat tot el dia al ras, lligat amb una corretja a uns ferros, 

en un dia de pluja. Encara, menys mal, que li havien deixat un crostó de 

pa i un recipient amb aigua. Ràpidament, ha estat rescatat i portat a una 

casa d’acollida del Grup local, que l’ha tingut un parell de dies fins que 

la protectora ‘Amigos del Bajo Cinca’ de Seròs, se n’ha pogut fer càrrec. 
 

Davant un cas així, són moltes les preguntes que ens podem fer: Què 

hauria passat amb el pobre cadell si ningú no l’hagués vist?, hauria mort 

de fred o de gana?, s’hauria estrangulat intentant desfer-se de la seva 

corretja?, com hi pot haver persones que facin aquestes coses avui dia?. 

Les respostes a totes aquestes qüestions poden ser múltiples però cal 

que, almenys, reflexionem tots i totes. Els animals de companyia són 

essers vius, tenen sentiments i pateixen. Si no es vol tenir cadells, cal 

esterilitzar els gossos o gats adults i, si tot i això, se n’acaba tenint, no es 

poden abandonar a la seva sort. Ells no ens abandonarien a nosaltres!. 

Si us plau, siguem responsables dels nostres animals, siguem persones. 

 

PARC DE NADAL AMB CASTELL D’INFLABLES I TALLER DE ROBÒTICA 
 

Durant bona part dels dies corresponents al període de 

vacances de Nadal, l’Ajuntament de Torres de Segre ha 

organitzat un conjunt d’activitats infantils per oferir més 

diversió i entreteniment durant les llargues estones de 

l’esmentat període de descans escolar.  

Tots els matins des del 27 de desembre fins al 4 de gener, 

el pavelló poliesportiu ha resultat l’escenari de joc per a 

la quitxalla amb un parc d’inflables amb noves 

estructures i llits elàstics. A més a més, durant l’estona 

de lleure, s’ha ofert el servei de bar. 
 

 

Els mateixos dies, per les tardes i durant 3 hores, també 

s’han desenvolupat unes activitats de robòtica amb 

l’empresa Smart school, on una cinquantena de nens i 

nenes han pogut gaudir d’uns tallers de Nadal on han 

après l'habilitat més útil per a un futur tecnològic tot 

aprenent a programar i a construir a través del joc i 

materials com lego o tauletes. El fil conductor d’aquest 

Casal, son els videojocs sense pantalles. 

El cadell abandonat i encadenat a l’aire lliure 
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RESUM DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE A DESEMBRE DE 2022 
 

Amb el propòsit d’informar, reivindicar i denunciar les 

manifestacions de violència masclista que es produeixen arreu 

de l’Estat, cada mes dediquem un breu apartat recollint les 

dades actualitzades que, malauradament, no es deixen de 

comptabilitzar, convertint-se en una de les lacres més 

preocupants de la nostra societat. 

En aquest sentit, tanquem l’any 2022 amb el pitjor registre dels 

dotze mesos que l’han conformat, amb un total de 10 dones 

assassinades durant el mes de desembre. En tot el 2022, s’han 

registrat 47 víctimes, corresponents a dones assassinades a 

mans de les seves parelles o ex parelles, 1.180 des de l’any 2003.  
 

 

A més a més, hi ha un altra dada que genera molta 

preocupació ja que, gairebé la meitat de les 

víctimes mortals, un 40%, havia denunciat abans de 

produir-se els fets. Segons els registres, mai s’havia 

donat un percentatge tant alt de víctimes amb 

denuncia prèvia. La Irina, la Jaqueline, la Maria, la 

Vanessa, l’Elizabeth, l’Àngela i la Maria del Carmen 

ja no hi són i formen part d’aquests números 

preocupants que engrandeixen el còmput de dones 

assassinades per violència de gènere.  
 

Davant d’aquesta situació, el Ministeri d’Igualtat ha convocat d’urgència un comitè de crisi, amb els 

diferents ministeris i les comunitats autònomes implicades en la lluita contra el maltractament masclista per 

analitzar que ha fallat en cada cas i mirar de posar-hi remei. 

 

VENTA D’ENTRADES PER L’ESPECTACLE ‘MAMMA MIA’ DEL 15 DE GENER AL PAVELLÓ 
 

L’espectacle ‘Mamma Mia!’ -homenatge al 

conegut grup musical suec- arriba a Torres de 

Segre i es celebrarà el proper diumenge 15 de 

gener al pavelló poliesportiu. 

De la mà del centre alcarrassí Ares Dance 

Studio, el show musical que es va estrenar el 

passat mes de junt al Teatre de la Llotja de 

Lleida es podrà veure a l’esmentada instal·lació 

municipal, amb un gran desplegament de llum i 

so i la magnífica posada en escena del centenar 

de ballarins i ballarines que conformen aquesta 

Escola de dansa, d’entre les quals hi ha una 

bona representació torressenca. 
 

Des de finals de desembre fins el mateix dia de l’espectacle o fins a esgotar existències, ja es poden adquirir 

les entrades, a un preu de 6 euros cadascuna, als tres punts de venda designats al municipi: Osvald 

Ferreteria, Quiosc – Llibreria Teresita Alférez i Torres Art Moble. 
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DESEMBRE MARCAT PER L’ANTICICLÓ QUE HA DUT BON TEMPS I BOIRES EN EL DARRER TRAM 
 

El desembre que just hem acabat de tancar, serà recordat 

sobretot per la bonança meteorològica que no ha donat 

massa exemple de moltes de les dites populars assignades per 

l’època de l’any en la que ens trobem.  

Tret d’un parell de gelades, registrades durant els primers dies 

de desembre, la resta de jornades han estat en valors en 

positiu i un clima bastant càlid condicionat per l’assentament 

d’un potent anticicló instal·lat sobre el territori. Els mapes del 

temps a Catalunya han confirmat una important pujada de les 

temperatures a partir del segon tram del mes que ha portat 

màximes de 23 o 24ºC en punts de la costa i del prelitoral. 

L'excepció d’aquest anticicló ha estat les zones interiors, com 

és el cas de casa nostra, on les boires han impedit que pugi la 

temperatura, tot mantenint l'ambient fresc i humit durant, 

pràcticament, les 24 hores del dia. El dia de Nadal i de Sant 

Esteve, sense anar més lluny, en molts punts de Catalunya, 

s’han registrat temperatures vuit o deu graus més altes del 

que tocaria en aquesta època de l'any.  

Si fem la síntesi de tots els valors recollits en l’estació 

meteorològica local, el mes de desembre ens deixa com a 

mitjana de temperatura màxima: 11,62 graus -sis graus per 

sota de l’anterior període- i una mitjana de temperatura 

mínima de 4,2 graus -quatre punts inferior a l’antecessor-. 

Un altre factor destacable ha estat l’acumulació de pluja que 

ha esdevingut, sens dubte, una bona notícia tenint en compte 

l’escassetat dels mesos anteriors. Una precipitació repartida 

durant el mes, que ha fet ‘saó’ en els camps, acumulant un total de 42,3 mm -vuit vegades més que al mes 

de novembre-, que s’ha vist ajudat pel fenomen de la humitat de la boira d’aquests dies. 
 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA «DESEMBRE 2022»  
-ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE TORRES DE SEGRE- 

 

 
 

DIA T. Màx. T. Mín. Precipitació DIA T. Màx. T. Mín. Precipitació DIA T. Màx. T. Mín. Precipitació 

01/12/22 10,6°C 2,7°C 0.1 mm 12/12/22 6,9°C 4,2°C 8.5 mm 23/12/22 18,5°C 5,7°C 0 mm 

02/12/22 4,5°C -2,3°C 0.2 mm 13/12/22 9,9°C 4,8°C 10.1 mm 24/12/22 16,7°C 5,9°C 0 mm 

03/12/22 5,0°C 1,5°C 3.3 mm 14/12/22 18,4°C 8,9°C 3.6 mm 25/12/22 11,3°C 2,7°C 0.2 mm 

04/12/22 5,7°C 3,1°C 1.7 mm 15/12/22 16,0°C 9,2°C 5.9 mm 26/12/22 13,3°C 3,7°C 0.3 mm 

05/12/22 8,6°C 2,1°C 0 mm 16/12/22 14,5°C 7,6°C 0.2 mm 27/12/22 8,9°C 1,8°C 0.2 mm 

06/12/22 13,5°C 5,6°C 0 mm 17/12/22 11,2°C 3,9°C 0 mm 28/12/22 6,1°C 1,4°C 0.4 mm 

07/12/22 8,9°C 7,0°C 0.2 mm 18/12/22 11,1°C 1,2°C 0.2 mm 29/12/22 10,1°C 1,6°C 0.1 mm 

08/12/22 11,2°C 5,4°C 6.8 mm 19/12/22 17,0°C 5,0°C 0 mm 30/12/22 16,0°C 6,1°C 0 mm 

09/12/22 13,5°C 8,2°C 2.4 mm 20/12/22 14,1°C 3,6°C 2.4 mm 31/12/22 9,6°C 4,1°C 0 mm 

10/12/22 10,4°C 3,9°C 0.7 mm 21/12/22 15,9°C 6,3°C 0 mm  

11/12/22 5,9°C -0,1°C 0.4 mm 22/12/22 17,2°C 5,6°C 0 mm 
 

Temperatura màxima mitjana (mes): 11,62°C                                    Temperatura mínima mitjana (mes): 4,2°C  
         

Total precipitació acumulada (mes): 42,3 mm 
 

Amb negreta es destaquen els registres de temperatura més alts i més baixos segons les dades acumulades a l’estació meteorològica de Torres de Segre 
 

 

Imatges de Quim Estadella que mostren l’arc de Sant Martí  

després de la pluja i la boira humida viscuda aquests dies 

Valors record registrats a l’Observatori Fabra 
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TORRES DE SEGRE TORNA A SER SOLIDARI I RECAPTA 8.560€ PER LA MARATÓ 
 

El diumenge 18 de desembre, La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio ha dedicat la 

seva 31a edició a les malalties cardiovasculars, la principal causa de mort als 

països desenvolupats i un dels problemes actuals de salut pública més rellevants. 

Les malalties cardiovasculars, que inclouen les que afecten el cor i el sistema 

vascular (artèries i venes) són la principal causa de mort en països com el nostre: 

segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, van causar prop de 18 milions 

de morts el 2019, que representen el 32% del total de defuncions mundials. 

Algunes d'aquestes malalties no tenen símptomes i la mort sobtada pot ser-ne la 

primera manifestació. D'aquí que la prevenció sigui un factor clau, com indiquen 

els experts. I, és que, tot i que en els problemes de salut cardiovascular hi ha 

implicats factors de risc com l'edat, el sexe o la predisposició genètica, els hàbits de vida saludables i les eines 

de prevenció dirigides als joves sans i a la població de risc són de gran utilitat per reduir-ne l'afectació. La 

sensibilització i la divulgació sobre la salut cardiovascular, juntament amb l'impuls de la recerca científica, 

són els objectius d’aquesta Marató. Catalunya disposa d'una xarxa sòlida de grups de recerca en malalties 

cardiovasculars, que, gràcies als fons recaptats, podran aportar avenços en la prevenció, el tractament i el 

pronòstic d'aquestes malalties amb l'objectiu de millorar l'esperança i la qualitat de vida de les persones 

afectades. 
 

A Torres de Segre, una vegada més, i ja van 9 anys fent-

ho, Ajuntament, entitats i associacions locals s’han 

coordinat per organitzar una jornada plena d’activitats 

solidàries, amb dos objectius ben evidents: passar-ho 

molt bé i recaptar el màxim de donacions possibles. 

El tret de sortida ha estat a les 8 del matí amb la ja 

tradicional cercavila pels carrers del poble amb la 

Banda de Cornetes i Tambors del poble. 

A continuació, s’ha donat pas a l’esmorzar amb cafè i 

galetes i les creps fetes per les Apol·lònies.  

Al matí, també s’ha inaugurat el mercat de segona mà 

de roba i joguines organitzat per les associacions JAEC 

i l’Agrupament Escolta Turribus.  

Paral·lelament, també s’ha pogut visitar el Museu de 

l’Evolució durant tot el matí, on a més a més de 

l’exposició permanent, també s’ha pogut veure per 

últim cop tots els dibuixos presentats per la portada del 

llibre de la Festa Major i les imatges participants en el 

16è Concurs de Fotografia de Natura ‘Antoni Ribes 

Escolà.  
 

A les 11 hores del matí, s’ha iniciat la caminada popular 

que ha servit per activar la jornada i que ha seguit un 

recorregut d’uns 4 quilòmetres entre la vila i el Camí 

Natural del riu Segre.  
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La Banda de Cornetes i Tambors han iniciat la jornada 

La caminada popular s’ha desenvolupat pel municipi i el seu entorn 
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A migdia, ha tocat ballada de sardanes amb l’Escola 

Sardanista i vermut per a tothom.  

El dinar d’enguany ha estat de carmanyola, cada veí i 

veïna s’ha portat el menjar de casa, havent-hi taules i 

cadires a disposició de tothom. 
 

Les activitats de la tarda han començat a dos quarts de 

4, amb el repartiment de cafè i una sessió de zumba 

per tothom qui s’ha atrevit a ballar.  

A continuació, ha estat el moment de celebrar el bingo, 

amb diferents productes entregats.  

L’última activitat al pavelló poliesportiu ha estat el 

berenar preparat per l’Associació de Dones ‘Santa 

Àgata’: coca amb xocolata.  
 

La jornada s’ha conclòs amb l’habitual encesa de la 

il·luminació nadalenca a la Plaça Catalunya. Ha estat 

un final bonic, amb l’acompanyament de les veus de la 

Coral ‘La Lira’, que han cantat unes nadales. 
 
 

 

 

n aquesta edició 2022, s’han recaptat un 

total de 8.560 €, gràcies a les donacions del 

veïnat, les associacions diverses del municipi 

que hi ha participat i l’Ajuntament. 
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RECAPTACIÓ FINAL ACONSEGUIDA  

8.560€ 
 

 

✓ Amics Mare de Déu de Carrassumada = 60€   

✓ Apol·lònies (venda de creps) = 116€ 

✓ Societat de Caçadors Torres de Segre = 150€   

✓ Club Esportiu Torres de Segre = 70€ 

✓ Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’ = 200€ 

✓ Coral ‘La Lira’ = 50€ 

✓ Escola Sardanista de Torres de Segre = 150€ 

✓ AFA Escola Carrassumada = 50€ 

✓ JAEC i AE Turribus (mercat 2ª mà) = 310€ 

✓ Penya Barcelonista de Torres de Segre = 50€  

✓ Desembre solidari Ajuntament (parada llibres) = 62€ 

✓ Venda polseres (254) i tiquets = 2.065€ 

✓ Ingressos varis (bingo, donatius, barra...) = 961€ 
 

Total net (restant les despeses) = 3.857,97€ 
 

✓ Ajuntament Torres de Segre = 5.000€ 

 

Algunes de les imatges que ens ha deixat la jornada solidària 
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Des de l’organització local de ‘La Marató de TV3’ es vol aprofitar l’avinentesa d’aquest reportatge per fer un 

agraïment general a tothom que ha fet possible de nou aquesta jornada solidària exemplar a la nostra vila i 

en especial: 
 

 Ajuntament de Torres de Segre  Associació de Dones ‘Santa Àgata’  Fruites Font 

 Agrupament Escolta Turribus  Banda de Cornetes i Tambors  Fruites Siurana 

 AFA Escola Carrassumada  Coral ‘La Lira’  JAEC 

 Àngels Merceria  Escola Sardanista  Joan Manel Prada 

 Apol·lònies  Fruites Fidel Català  Plusfresc 

 Associacions locals diverses per les seves aportacions econòmiques 

 Instructores zumba: Carola, Karina, Xènia i Nadia 

 A les persones que han aportat material per a la venda del mercadet de segona mà 

 Voluntaris i voluntàries de forma particular 

 Veïns i veïnes en general de Torres de Segre que han participat en aquesta Marató 
 
 

VALORACIONS DE MEMBRES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Aranda 

“Després de 9 anys organitzant la jornada a Torres de 

Segre, ja s’han establert una sèrie d’activitats que es 

preparen de forma ràpida i senzilla. Només falta la 

predisposició de la gent per a fer-les. Enguany, ha estat 

el primer on la preparació ha durat relativament poc, en 

tres reunions ha estat suficient. També s’ha de dir, que 

les noves tecnologies, com el grup de WhatsApp, són una 

eina que agilitza la comunicació entre els voluntaris i les 

voluntàries. 

El retard en l’arribada de les polseres ha provocat que 

certes persones no hagin estat a temps de comprar-la per 

a col·laborar i fer la seva aportació, encara que no 

tinguessin intenció de participar en la jornada del 

diumenge. 

Aquest any he trobat a faltar més col·laboració del poble. 

La recaptació ha estat molt bona, però crec que hi ha 

faltat caliu. De cara a l’any que ve potser s’hauran 

d’introduir canvis, incorporant activitats més atractives 

que engresquin més al veïnat a participar-hi. El dinar, és 

un altre tema a considerar valorant entre dur-lo de casa, 

oferir entrepans a la brasa o fer una comanda de menjar 

preparat. Una altra idea també podria ser que les 

activitats fetes durant els mesos de novembre i desembre 

tinguessin en compte poder recaptar diners per ‘La 

Marató’. 

Tot i això, cal destacar tota la feina feta pels voluntaris i 

voluntàries de l’organització. En total són més de 100 i 

fan una tasca importantíssima perquè tot surti molt bé, 

abans, durant i després de la jornada.” 

   Raül Esteve 

“Tot i que l'organització del dia de la 

Marató aquest any va ser una mica a 

últim moment, el resultat podem dir 

que va ser molt bo.  

Vull felicitar especialment al jovent 

del poble, que a través de la JAEC, el 

Cau i les Apol·lònies van implicar-s’hi i 

van aportar propostes noves, molt 

importants perquè es continuïn 

celebrant jornades com aquesta. 

També vull donar les gràcies als 

voluntaris i a les voluntàries i a la gent 

del poble en general que hi va 

participar. Sense vosaltres no seria 

possible. Tal com diu l'eslògan:  
 

"La Marató ens toca a tots i totes” 
 

Teresita Alférez 

Moltes gràcies a tothom!!! 
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LA FOTOGRAFIA DEL MES 

 

 

“Captura d’una bonica posta de Sol des de l’embassament d’Utxesa, en concret des 

del lloc conegut com ‘el salouet’. Aquest espectacle solar, és fàcil de poder veure, 

sobretot, entre finals de primavera i principis d'estiu, si el dia és propici”. 

 
 
 

Característiques de la fotografia 
 

FOCAL: 5.6 

EXPO: 1/500 

ISO: 200 
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NETEJA DELS DIFERENTS ESPAIS MUNICIPALS 
 

Des de primers de desembre coincidint amb els preparatius de la Festa Major fins a darrers de mes, l’equip 

de la brigada municipal ha estat dedicant jornades en la neteja dels diferents espais municipals, sobretot en 

la retirada de la fullaraca que s’ha anat acumulant en racons de la població. 

Amb l’ajuda de bufadors d’aire i escombres s’han escombrat primer els diferents punts, completant l’actuació 

amb la neteja amb aigua a pressió de carrers i places.  

 
 

INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI URBÀ REIVINDICATIU A L’ESPAI DE DESCANS DEL MOLÍ 
 

Aquests dies, s’ha instal·lat una taula de fusta de pícnic, juntament amb una 

paperera i un cartell reivindicatiu en contra de la violència de gènere, a l’espai 

de descans ubicat al costat de l’edifici de l’antic Molí, ara Museu de l’Evolució. 
 

Aquest mobiliari urbà s’ha adquirit des d’una part de la subvenció del ‘Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género’ que ha estat atorgada a l’Ajuntament i 

gràcies a la qual, des de la Regidoria d’Igualtat, s’han pogut desenvolupar un 

seguit d’activitats durant tot l’any i 

adquirir productes, en favor de la no 

violència masclista.  

Unes activitats que han tingut com a 

nexe comú, el voler conscienciar a la 

gent del municipi i d’arreu, de la 

importància del rebuig total envers 

qualsevol violència contra les dones. 

Aquest mobiliari nou instal·lat i el 

cartell que l’acompanya, és un nou 

element del municipi per a recolzar 

la igualtat entre homes i dones amb 

la simbologia característica i el color 

lila reivindicatiu per la causa. 

 

AC
TU

AC
IO

N
S 

 

Algunes imatges de les actuacions de neteja dutes a terme duran el mes de desembre en diversos indrets de la vila 

Moment de la col·locació de la taula de pícnic de fusta que servirà d’un bon espai de descans  
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PREPARATIUS AL PAVELLÓ POLIESPORTIU PER LA FESTA MAJOR 
 

La Festa Major de Santa Bàrbara porta implícites una sèrie 

de tasques, sobretot al pavelló, realitzades pels membres de 

la brigada municipal de les quals algunes d’elles passen 

desapercebudes per a la majoria de la gent però que resulten 

imprescindibles pel correcte desenvolupament dels dies de 

celebració. D’entre aquestes actuacions, destaquem la 

construcció provisional de l’espai de guarda-roba a 

l’entrada de la instal·lació, per a deixar els abrics i peces de 

roba d’hivern dels visitants mentre gaudeixen de les sessions 

de ball o actuacions. El muntatge de les llotges, les taules i 

cadires, de l’espai de barra, la neteja de les instal·lacions al 

principi i al final així com després de cada dia festiu per acollir amb condicions el dia següent, entre altres. 

 

INSTAL·LACIÓ DE L’ENLLUMENAT NADALENC AL MUNICIPI 
 

Un any més, la Comercialitzadora Torres Energia, SL ha 

participat en la instal·lació de part l’enllumenat de nadal 

del municipi. 

Com és tradicional en els darrers anys, s’han guarnit 

diferents espais com l’entrada del municipi -tant pel pont 

sobre el riu Segre, com per l’Avinguda Pau Casals. També la 

plaça de l’església, la plaça Catalunya i la plaça dels països 

Catalans. Igualment, s’han instal·lat llums a la façana de 

l’Ajuntament així com del poliesportiu municipal.  

En total s’han instal·lat 71 punts de llum per diferents vials i 

places del municipi. 
 

Pel que fa a l’accés al municipi per pont sobre el riu Segre, 

s’han instal·lat garlandes entre les faroles així com 10 llums 

del petit príncep. Els recursos que s’obtenen amb el lloguer 

d’aquestes llums, es destina íntegrament a l’Institut de 

Recerca Biomèdica de Lleida per finançar projectes 

d’investigació i prevenció de diferents malalties. Una 

iniciativa solidària que es ve fent des d’uns anys. 

Totes les llums instal·lades són de tecnologia LED, 

esdevenint més sostenibles i amb un consum més eficient 

que les antigues llums que es disposaven. 
 

Dins dels actes de la Marató de TV3 d’aquest any que ha 

estat destinada a la investigació de la salut cardiovascular, 

tal com hem explicat anteriorment en l’apartat de la notícia 

del mes, s’ha procedit a l’acte d’encesa oficial d’algunes de 

les llums del municipi. Per part de la pubilla, dames i 

pubilletes de Torres de Segre, s’ha fet l’encesa de l’arbre 

central de la Plaça Catalunya, de les llums del contorn de 

l’edifici del mateix indret i de la façana de l’església. 

Tires Led marquen part del contorn de tota l’església 

La il·luminació del pont dona una gran bellesa a l’entrada del poble 

Preparatius de l’acte de comiat i proclamació del dia 3 de desembre  
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ALTRES ACTUACIONS REALITZADES DURANT EL DESEMBRE 
 

• Reparar tubs de reg trencats de la plaça Lluís Pelegrí. 

S’ha arreglat el sistema de reg de la plaça del Consultori 

Mèdic municipal ja que presentava desperfectes i alguna 

fuita d’aigua. Es recorda que en aquest indret es van 

haver d’arrencar els arbres que hi havia perquè estaven 

morts. Es preveu reposar-los en breu, amb arbrat nou. 
 

• Muntar llits a la sala annexa polivalent. La brigada ha 

instal·lat una trentena de llits a la sala ubicada al costat 

de l’allotjament per afavorir un espai de descans per a 

tots els i les membres del pubillatge d’arreu de Catalunya 

que han sol·licitat dormir al poble, la nit de l’acte de 

comiat i proclamació celebrat el dissabte 3 de desembre. 
 

• Reparar desperfectes a les càmeres de l’allotjament 

municipal. S’han anat resolent incidències en diferents 

càmeres de l’allotjament per adequar-les de cara a la 

temporada fructícola.  
 

• Substituir fluorescents fosos de la Llar d’Infants. S’ha 

aprofitat el període de vacances escolars per restablir la 

il·luminació que estava fosa. 
 

 

EL PLE MUNICIPAL APROVA EL PRESSUPOST PER L’ANY 2023, QUE SUMA 3.293.558,99 € 
 

En la darrera sessió plenària de l’any 2022, celebrada el dia 29 de desembre, s’ha aprovat el pressupost 

municipal per l’any 2023 amb els vots favorables de l’equip de govern (Junts), l’abstenció del grup d’ERC i el 

vot en contra del grup municipal del PSC. 

Els pressupostos per l’any vinent contemplen entre altres coses la substitució de maquinària per la brigada 

municipal i la construcció d’un ascensor per millorar l’accessibilitat a la sala d’actes i biblioteca actuals 

(Plaça Catalunya), ambdues actuacions subvencionades. 

A part d’això, també es contempla la instal·lació d’una marquesina per la futura parada d’autobús del 

Passeig del Segre. En el capítol de despesa corrent, esta prevista una actuació a les Piscines Municipals i el 

manteniment anual dels camins municipals, entre les accions més destacades. 

Encara que no aparegui en el pressupost inicial, cal dir que un cop aprovat el pressupost es farà una 

incorporació de crèdit del pressupost de l’any passat on hi han previstes les inversions del Centre Cívic, 

actualment en execució, i l’actuació que s’iniciarà al Casc Antic. 
 

 

 

Un Ple prou important per cloure l’any que també ha estat 

notícia per ser la primera sessió corporativa que es grava i 

s’ha incorporat posteriorment al canal de Youtube de 

l’Ajuntament perquè el veïnat pugui seguir-la sense assistir 

de manera presencial. Una proposta de l’actual equip de 

govern que pretén apropar la realitat consistorial i que a 

partir d’ara es farà extensiva i en directe a les sessions 

plenàries que es facin en endavant, donant a conèixer amb 

antelació l’ordre del dia, la data i l’horari previst. 

Algunes de les imatges de les feines descrites 



 
 

 
43 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE DESEMBRE – Gener 2023 

CONTINUA AVANÇANT L’OBRA DEL CENTRE CÍVIC: FAÇANA, RAJOLES I FINESTRES  
 

Just quan es compleix un any de l’inici de les obres del Centre Cívic, és un bon moment per fer un balanç de 

l’evolució de les tasques i un repàs dels treballs que actualment s’estan realitzant. 
 

Com ja és sabut, l’edifici de l’antiga Escola Carrassumada oferirà nous espais per acollir la biblioteca i la sala 

d’actes (planta baixa) i un gimnàs i sales de trobada per associacions (primera planta). Després d’elaborar 

un segon projecte de rehabilitació de l’edifici, ja que el primer era incomplet i va quedar obsolet en aturar-

se l’obra inicial a causa de la fallida de l’empresa adjudicatària, el desembre del 2021 per fi es van reprendre 

les obres que han continuat fins al dia d’avui. És cert però, que les dificultats de l’economia global -la pujada 

dels preus i els retards en les entregues dels proveïdors- així com la inesperada però necessària modernització 

de les xarxes de clavegueram i electricitat del carrer Vall, han provocat que la previsió inicial de vuit mesos 

per finalitzar l’obra no sigui possible complir-la. 
 

Condicionada per aquests contratemps, no 

obstant, l’activitat a l’edifici ha continuat durant 

tot l’any. Després de completar bona part de la 

rehabilitació de l’interior, menys visible des de 

peu de carrer, ara per fi les tasques són més 

evidents amb la col·locació de les finestres i la 

rehabilitació de la façana. Aquests treballs són, 

precisament, els que s’han continuat realitzant 

durant el mes de desembre junt amb 

l’avançament de l’enrajolament del terra. Val a 

recordar que les rajoles elegides són 

porcellàniques, antilliscants, de color gris i 

mesuren 90 x 90 cm. Són elements molt 

resistents, que amb les seves grans dimensions, 

donen una major sensació d’amplitud a l’espai.  

Les finestres que s’instal·len són d’alumini i tenen 

una cambra d’aire de 8 mm, per tant, són d’un 

material també durador al pas del temps i 

ofereixen un gran aïllament tant tèrmic com 

acústic, contribuint a que l’edifici sigui sostenible 

amb el consum d’energia. 

Una altra bona notícia és que a principis de 

desembre va reobrir-se el carrer Vall a la 

circulació de vianants i també al trànsit, en sentit 

únic (d’entrada a la vila), tal com recomana el Pla 

Local de Seguretat Viària, elaborat junt amb el 

Servei Català de Trànsit. D’aquesta manera es vol 

donar màxima prioritat i seguretat als vianants, tal 

com ja passa actualment davant de l’Ajuntament i 

l’església. Una tendència que cada vegada més 

s’estén en els nuclis antics dels municipis, habitualment carrers estrets on hi ha molta afluència de gent. 
 

Desitgem que el 2023 permeti a Torres de Segre poder completar l’obra del Centre Cívic i, sobretot, inaugurar-

lo i gaudir-lo, en el que serà una de les instal·lacions municipals més importants dels darrers temps. 
 

Part de la façana interior rehabilitada i amb les Finestres col·locades 

Obertura de finestres i col·locació dels aluminis i vidres al que serà la Sala d’Actes 

Enrajolat completat a la primera planta, en aquest cas al vestíbul de descans 
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CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE DE FUTBOL  (Equip Amateur) 
 

 

Jornada 8 (19-11-2022)  
 
 

       CLASSIFICACIÓ (Lliga 4ª Divisió catalana - Grup 21 Lleida) 

C.E. TORRES 0 - 2 ALBESA C.F. ‘A’  

 Jornada 9 (27-11-2022)  

BELL·LLOC ‘A’ 1 - 0 C.E. TORRES 

 Jornada 10 (11-12-2022)  

C.E. TORRES 1 - 5 PONENT A.C.R. 

 Jornada 11 (18-12-2022)  

BENAVENT S.‘A’  -  
AJORNAT C.E. TORRES 

 Jornada 12 (07-01-2023)  
 

C.E. TORRES -  MAGRANERS CD 
 
 
 

Golejadors   Proper partit – Jornada 12 
   

  
 
 

C.E. TORRES MAGRANERS C.D. ‘A’ 

07/01/2023  16:00H  municipal Torres de Segre 
 

 
 
 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Amateur) 
 
 

 

Jornada 7 (26-11-2022)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Catalana – Grup 9 Lleida) 

BALAGUER C.U. 6 - 5 C.E. FS TORRES  

 Jornada 8 (03-12-2022)  

SEDÓ-GUISSONA 5 - 4 C.E. FS TORRES 
 

Jornada 9 (18-12-2022)  

FS SOLSONA ‘B’ 4 - 3 
 

C.E. FS TORRES 

 Jornada 10 (13-01-2023)  

C.E. FS TORRES  -  PARDINYES ‘B’ 
 
 

Golejadors  Proper partit – Jornada 10 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 C.E. TORRES FS CFS PARDINYES ‘B’ 

 13/01/2023       21:00H     pavelló Torres de Segre 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips de futbol i futbol sala  
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Golejadors 

 

Proper partit – Jornada 11 

 
 

 

 

C.E.TORRES INFANTIL FS SOLSONA ‘B’ 
 

21/01/2023      11:30H     pavelló Torres de Segre 
 

 

Destaquem.. .  
 

 

 

Continua la dinàmica negativa de l’equip amateur de futbol camp que no coneix la victòria des  

de fa uns mesos i es posa 8è a la taula del Grup 21 de Lleida de la 4a Divisió Catalana. 
 

L’equip sènior i l’equip cadet de futbol sala, són els cuers de les seves respectives lligues. Els 

darrers partits s’han decantat per la mínima. Confiem que puguin reprendre els resultats. 
 

 

De tots, l’equip infantil de futbol sala és el que presenta millors números amb sis victòries, un 

empat i una derrota que el posen segon, empatat amb el primer, del Grup 9 de 2a Divisió Infantil 
 

 
 

 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Cadet)  

 
 

Jornada 6 (19-11-2022)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Cadet – Grup 9 Lleida) 

BALAGUER C.U. 1 - 2  C.E.T. CADET  

 Jornada 7 (26-11-2022)  

C.E.T. CADET 2 - 4  EFS CERVERA ‘A’ 

 Jornada 8 (03-12-2022)  

P. ALCARRÀS 6 - 5  C.E.T. CADET 

 Jornada 9 (07-01-2023)  

C.E.T. CADET  -   RAIER C.F.S. ‘A’ 
 
 

 

 

Golejadors 

 

Proper partit – Jornada 9 

  

 
 

 
 
 

 

C.E. TORRES FS CADET         RAIER C.F.S. ‘A’ 

 

   07/01/2023      13:00H     pavelló Torres de Segre 
 
 
 

 
 

 

 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Infantil) 

 

 

Jornada 7 (26-11-2022) 

  

      CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Infantil –  Grup 9 Lleida) 

CFS TÀRREGA ‘B’ 0 - 8  C.E.T. INFANTIL 

 

 
 

Jornada 8 (04-12-2022) 

  

CERVERA ‘B’ 2 - 7  C.E.T. INFANTIL 

 

Jornada 9 (18-12-2022) 

 

DAYTONA.CAT    3 - 5 C.E.T. INFANTIL 
 

Jornada 10 (15-01-2023) 

 

C.E.T. INFANTIL descans 
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         ANTIGUES BOTIGUES I NEGOCIS DE TORRES DE SEGRE -20ª PART- 
 

 

 

 

 

 

 

CARRER LLEIDA  (segona part) 
 

 

 

En l’edició passada del Sabies que... de ‘El Pregoner de Torres’, 

vàrem estar tractant els establiments antics que s’ubicaren fa un 

temps al carrer Lleida. 

El que feia referència a la botiga de Queviures Josefina Puigvecino, 

vam escriure sobre la part de la història del seu establiment, sense 

saber que, anteriorment, en el mateix lloc hi havia hagut una altra 

botiga. Ha estat gràcies a l’advertiment d’una veïna, que ens hem 

pogut posar en contacte amb la Roser Mayoral, filla de l’Antonio i la Maria, que ens ha explicat la seva 

versió de tot el que recorda de la botiga de ‘Cal Ambert’, tal com s’anomenava la casa dels seus avis. 

 

BOTIGA DE ‘CAL AMBERT’                   (carrer Lleida, 3)   
 

 

El mateix habitatge al qual vam fer referència en l’anterior revista, 

resulta que anys abans ja havia acollit una botiga. Un establiment que 

havia passat per alt malgrat la recerca d’informació realitzada i que hem 

pogut recuperar per compartir amb tots i totes vosaltres: 
 

 

 

Roser Mayoral Torrentó ‘Mari Ros’: 

“Cap a l’any 1968, any amunt o avall, i després de voltar per tota Espanya 

per la feina del meu pare, Antonio Mayoral Marco, que portava un 

tractor i anava anivellant les terres, vam fer cap a Torres de Segre junt 

amb la meva mare Maria Torrentó Ruestes i els seus dos fills: el meu 

germà Antonio el petit i jo, M. Roser (M. Ros), a casa de la meva padrina 

Maria Ruestes i que l’anomenaven de ‘Cal Ambert’, al carrer Lleida, 1”. 
 

 

“Ella els hi va cedir o vendre, d’això ja no estic segura, el terreny 

que tenia a casa seva destinat al pati on tenia animals i una 

mica d’hort, on els meus pares es van fer una casa, que és la que 

actualment està al carrer Lleida, número 3. 

Els meus pares, van tornar perquè els meus avis li havien 

demanat a la meva mare que tornessin al poble ja què ells es 

feien grans i no es podien fer càrrec de les terres i així hagués 

estat, si no fos per una forta glaçada que va caure als conreus 

de Lleida i que ho va matar tot”.  
 

 

 

Segons el testimoni de la Roser, el seu pare va tenir la pensada 

d’anar cap a les terres de Castelló i va tornar amb la furgoneta 

tota carregada de taronges i carxofes, que van vendre al 

mateix garatge de la recent casa que s’havien fet.  

espai d’història local 

 

 

Façana actual de la casa que fem referència 

A la finestra de la casa del carrer Lleida, 3 amb la Maria 

Torrentó i la Maria Ruestes (mare i padrina de la Roser) 
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Va tenir tan d’èxit, que va tornar a fer més viatges, i de cadascun d’ells en tornava amb algun producte nou 

més, com per exemple: cols, bròquils, etc.  

Poc a poc, segurament influenciat per la demanda de les clientes, la seva mare va començar a portar llaunes 

i altres queviures, fins que van muntar un mostrador, després una vitrina frigorífica i així va ser que és va 

crear la botiga a la que fem referència. 
 

 

Roser Mayoral Torrentó ‘Mari Ros’: 

“A la botiga, tocàvem de tot: embotit, pollastre, llaunes, 

detergents... En resum, les típiques botigues de poble que 

hi havia de tot i més. Al poc temps d’estar oberts, com 

teníem espai de sobres, la meva mare va crear una 

peixateria, al principi va haver una mica de males cares 

per part de la única peixateria de tota la vida del poble, 

però que amb el temps la gent ho va acceptar molt bé”.  
 

La Maria Torrentó -mare de la Roser- era una dona 

molt estimada per tota la clientela i així ho recorda ben 

bé la seva filla que ens en dona més detalls: 
 

 

Roser Mayoral Torrentó ‘Mari Ros’: 

“Ella sempre estava disposa a atendre a l’hora que fos i quan vulgues vindre la gent, ja fos diumenge o festius, 

com vivíem en la mateixa casa sempre estàvem oberts. També recordo que jo m’havia enfadat molt d’haver 

d’atendre a la gent fora de l’horari d’atenció al públic, ja que tenia uns 14 anys i també treballava a la botiga, 

el meu germà estava més per les terres i per la granja que també va fer el meu pare”. 
 

El funcionament d’aquest establiment del carrer Lleida va durar fins que al febrer de l’any 1975, l’Antonio 

Mayoral va morir d’un infart. 
 

“Al començament, la meva mare es va fer càrrec de tot i jo, després de traure´m el carnet de conduir, era 

l’encarregada d’anar a Lleida a comprar tot el que ens calia i, de matinada, anava al mercat a comprar totes 

les coses fresques. A mi no m’agradava gens la botiga i tot ho feia amb males cares i la meva mare farta 

d’escoltar-me, també perquè tenia un germà a Cerdanyola del Vallès o per necessitat de sortir d’on li portava 

records del meu pare, va decidir marxar de poble i fer cap on estem ara.  Va ser aleshores quan va vendre la 

botiga on en el número 85 de la vostra revista comença la història del Julio i la Josefina Puigvecino”. 

 

CAL MATA                     (carrer Lleida, 19)   
 

 

El Francesc Mata Torras i la Maria Rosa Solà Julià eren naturals d’un 

poblet de l’Anoia, La Beguda Alta, allà es casaren l’any 1958 i tenen la seva 

primera filla, la Maria Mercè.  

La situació familiar i les poques perspectives de futur els fan venir cap a 

Torres de Segre l’any 1960, on neixen els altres 3 fills, el Francesc, la Maria 

Lourdes i l’Àlex i on un bon amic de la família i mig parent, el David Bròs, 

hi tenia una finca anomenada ‘Mas del Notari’. Tot i això, la seva primera 

feina seria al magatzem del Gomà, al carrer Saladà. 

Després de passar per uns quants habitatges, van començar en un petit 

pis del ‘Cal Pepito del Molí’, després casa Coret, ‘Cal Gomà’ i ‘Ca la 

Madalena de Maials’ i, ja treballant com a encarregat del Mas del Notari, 

es van poder fer la casa on encara avui hi viu el seu fill, al carrer Lleida, 19. 

 

La Maria Torrentó i l’Antonio Mayoral al menjador de casa seva 

Façana actual de la casa  

que va acollir el negoci familiar 
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Després de treballar una bona colla 

d’anys com a encarregat a la finca del 

‘Mas del Notari’, que ho va compaginar 

amb l’emmagatzemament de fruita pel 

‘murcià’ i la cria de truges al magatzem 

de casa, mitjançant un germà seu que es 

dedicava al negoci del tèxtil, i també pel 

fet que la Maria Rosa tenia una 

‘tricotosa’ (màquina per a fer teixit de 

punt amb la que feia els jerseis per als 

fills), s’endinsà en aquest món i decideix 

establir un nou negoci a casa seva. 
 

Francesc Mata: 

“Recordo que quan el meu pare plegava de la finca, a l’hivern a mitja tarda, 

ell i la meva mare encara agafaven el cotxe i anaven cap a Terrassa a 

aprendre l’ofici i tornaven a les tantes de la matinada. Mentrestant, 

quedàvem els dos germans petits a càrrec de la Maria Mercè que llavors 

deuria tenir 13 o 14 anys”. 
 

L’any 1973, inicien el negoci del tèxtil a les golfes de la casa del carrer 

Lleida número 19, on hi van començar unes 6 persones. D’aquestes, les 

primeres a treballar-hi foren les germanes Teresa i Enriqueta Forcat 

Escolà a les que s’hi van afegir la Manolita Ruestes, la Lolita Vicente, 

la Remei Filella i la Tere Biosca. 

Al cap d’un temps, es van traslladar al magatzem de la mateixa casa on 

hi van mantenir l’activitat tèxtil fins que aquesta cessà. 

En començar el negoci, fan societat el Francesc Mata i el Francesc Escolà creant la societat ESCOMAT. Amb 

el pas dels anys, el Francesc Escolà, va encaminar la seva activitat professional cap al mon de l’art i el negoci 

passà, exclusivament, a mans del seu soci. 
 

Francesc Mata: 

“Al principi fou difícil, com tots els inicis. 

Com a anècdota, recordo que quan els 

fabricants li van dir al pare, que els primers 

diners guanyats els havia d’invertir en 

comprar més màquines, ell va dir que no, que 

havia promès a la seva dona que compraria 

un menjador per casa ja que vivien amb les 

quatre parets nues. La resposta va ser que no 

patís que de menjadors ja en podria 

comprar, crec que no els va fer cas”. 

 

“També recordo que els dissabtes a la tarda, acompanyava al pare amb el camionet que teníem aleshores, a 

poblacions com Fonz i Azanuy, més amunt de Monsó, a portar roba per les cosidores que hi havia en aquelles 

poblacions, arribant a casa a les tantes de la nit. No es parava ni un dia, i tots havíem de formar encara que 

érem uns marrecs”. 
  

El Francesc Mata Torras i els seus tres fills: la Mercè, el Francesc i la Lourdes, 

 a la Fira de Sant Miquel, amb el David Bròs -amo del Mas del Notari- 

En Francesc Mata Torras i la Maria Rosa 

Solà Julià, el dia de la seva boda 
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A ‘Cal Mata’, tenien una màquina enorme que 

treballava dia i nit, i que teixia unes peces de tela 

molt grans amb les quals després confeccionaven 

les peces de vestir.  

Al no haver descans, ni aturar-se, per les nits, es 

quedava el Pepito Filella (‘Cal Palos’), que era 

l’encarregat que tot funcionés com calia. 
 

Durant uns anys, van tenir dones del poble que 

treballaven a l’esmentat taller del carrer Lleida però 

també moltes altres que ho feien des de casa 

pròpia, arribant a ser un nombre considerable de 

persones les que al final van arribar a passar i 

treballar per l’empresa. 
 

 

Finalment, l’any 1994, van decidir que ja n’hi havia 

prou i van deixar les màquines i el taller en mans 

de la Carmen Alcazar i la Sílvia Martín, tot i que encara hi anaven de tant en tant, que van seguir treballant 

fins l’any 2003, moment en que cadascuna van emprendre camins diferents. 

 
 

mb el relat d’aquests dos darrers 

establiments, tanquem un altre espai del 

municipi com és el carrer Lleida, anomenat 

així en ser una referència de trajecte dels vilatans 

cap a la capital de la ‘Terra Ferma’. Amb els d’avui i 

els nombrats en l’edició anterior, podem treure la 

conclusió que el carrer Lleida també ha estat un punt 

ric en quan a negocis i establiments ubicats. Avui, 

manté ben bé la seva essència i és un indret força 

concorregut i transitat. 

Així doncs, acabat el repàs històric comercial d’un 

altre carrer, en la propera revista ens traslladarem al 

carrer Vall, un indret que pel que sembla va acollir 

moltes botigues i negocis que avui en dia ja no 

existeixen. És per això, que continuem demanant la 

col·laboració de tots els veïns i de totes les veïnes, per 

tal de fer un relat que sigui el més fidel possible a la 

realitat, a la història comercial del nostre poble. 

 

 

Informació i fotografies: Roser Mayoral, Francesc Mata, Teresa Forcat i Carmen Alcazar. 

 

 

 
 

*En la propera edició, seguirem parlant dels comerços antics torressencs i canviarem d’ubicació, en concret al carrer Vall.  

Si en recordeu algun d’ells o en teniu fotografies, us podeu adreçar a la regidoria de Cultura (telèfon 623 048 073). 

 

Recuperem la història de Torres de Segre! 

A 

Algunes dones del municipi que treballaren al negoci tèxtil de ‘Cal 

Mata’, entre elles la Lolita Vicente, la Magda i la Dolors Alberich, la 

Sagrario Gascón, la Carmen Alcazar, la Montse Ribes i la Rosa Pallarés. 

Juntament amb elles, dos dels fills de la família: la Lourdes i l’Àlex Mata 
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Ajuntament Torres de Segre 

“Desembre, últim més del calendari. Hem viscut 

tres estacions i ara ens dirigim a l'última: l'hivern, 

on la vida es fa més interior i fosca. 

Els humans, creem ficcions, dissimulem davant la 

incertesa de la vida, perquè la incertesa ens fa por. 

Llums de color, festes de Nadal, Cap d'Any, reis…, 

sopars d'empresa, tancaments comptables, 

vacances-productivitat, consum... regals, consum... 

i, al gener, un 'reset'. Aquesta és la idea de la 

felicitat que marca la tradició. 

No ha estat un desembre congelat, però ha plogut i 

tot ha canviat; fins i tot hem tingut una mica de 

boira, bona saó al camp. 

La Guerra no s'ha acabat ni les migracions han 

cessat. Hi hagué una vegada una treva la nit i el dia 

de Nadal; de sobte tots van recordar el que sentien 

quan eren petits. Van deixar les armes i es van ficar 

a jugar a futbol. No és un recurs literari, va passar 

a la Primera Guerra Mundial. 

Les llums del pont continuen recordant al Petit 

príncep. Els que hàgiu llegit el llibre sabreu les 

reflexions sobre la vida que fa un nen sobre els 

adults. Desembre, és el mes dels petits, de la 

tendresa i de les bones accions. 

L'hivern és llarg i estem a punt d'estrenar un nou 

any. Seria ingenu creure que tot anirà bé; ja hem 

superat una pandèmia i sabem com sortir-nos-en. 

Però la vida no cessa; apunten nous reptes. La vida 

anirà escrivint el guió. Posem-hi la màxima il·lusió 

en el viatge. Si tenim salut i les necessitats bàsiques 

cobertes, tot el que vindrà seran vivències que el 

temps convertirà en records. Prendrem decisions i 

ens equivocarem, dissimularem i el Sol ens 

continuarà portant d'Estació en Estació. Celebrem 

la vida que ens porta a un nou any”. 
 

Quim Estadella 

 


