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  Contacta amb el “Pregoner de Torres” 
revistaelpregonerdetorres@gmail.com 

 

TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS 

SERVEIS MUNICIPALS  

Ajuntament de Torres de Segre 973 796005 

Atenció al públic de dilluns a divendres de 10h a 13.30h 

Consultori Mèdic   973 792252 

Programació de visites de 8h a 12h 

Consulta infermeria i medicina de  8.30h a 15h 

Biblioteca Guillem de Cervera          973 796529 

Dilluns a dijous de 16.30 - 20.30h i dimecres i divendres de 
10h a 13h. 

EMEETDS  (Empresa Municipal d'Energia Elèctrica) 973 792828 

Atenció al públic de 8h a 15h 

Policia local 696 982734 

Llar d’infants Municipal    973 792319 

Oficina del Molí de TDSNaTur                     973 796394 

Atenció al públic de 9h a 13h  

Instal·lacions Potabilitzadora  

Recollida residus fitosanitaris 
Dimarts i divendres de 
12h a 14h 

Recollida residus voluminosos 
                                 Febrer 2017  

Els porten el dia 13  
i els recullen el dia 16 

Llar de jubilats Sant Guardià 973 796496 

Obert tots els dies de 16h a 20h 
 

 

ALTRES SERVEIS  

Escola Carrassumada   973 796335 

CAP d'Alcarràs    973 795725 

Farmàcia Fernando Íñigo    973 796084 

Farmàcies de guàrdia de Lleida 973 249898 

www.coflleida.cat/cat/farmacies/farmacies.asp 

Mossos d’Esquadra    112 o 973 700050 

Bombers Lleida     112 o 973 030100 

Ambulàncies 112 o 902 252530 

Emergències mèdiques     061 

Emergències  112 

Atenció ciutadana Generalitat de Catalunya 012 
 

 

PRESENTACIÓ 

L’inici d’un nou any sempre és sinònim de noves 

expectatives i nous reptes, d’il·lusions renovades 

i bones esperances. 

Meteorològicament parlant, aquest mes ha estat 

generós en quan a variabilitat de fenòmens. 

Després d’un bon grapat de dies amb boira 

persistent que ens deixà el desembre, va sortir 

un sol radiant el dia de reis com si fos un 

missatge de nova esperança de Ses Majestats. 

Dies posteriors de relativa bonança durant el dia 

amb glaçades importants i temperatures sota 

zero han descrit bona part d’un temps propi 

d’hivern d’un mes de gener que acaba amb una 

combina de boires matinals i temperatures 

càlides. 

Tal i com expressa el títol d’aquesta nova edició 

del Pregoner, el mes de gener esdevé un somni, 

sobretot per als més menuts, en el que la màgia 

de la visita dels patges reials primer i l’esperada 

cavalcada de Reis després omplen d’il·lusió la 

vida dels torressencs i torressenques. 

Juntament amb diverses activitats culturals, 

esportives i lúdiques habituals al nostre municipi 

podem dir que a Torres iniciem l’any nou amb 

bons propòsits, molta força i empenta. 

 

 

PRESENTACIÓ 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 
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EL PUBILLATGE ACOMPANYA ALS REIS MAGS D’ORIENT 
 

Els membres del nostre 

pubillatge van participar, el 

passat dimarts 5 de gener, a la 

cavalcada dels Reis Mags 

acompanyant a Ses Majestats 

en l’arribada al nostre municipi, 

la visita a la residència d’avis 

Sant Guardià i en bona part del seu recorregut compartint l’espai 

de la “balconada” de l’Ajuntament  amb els tres protagonistes de la nit. 
 

REPRESENTACIÓ A ALPICAT I A PUIG-REIG 
 

El cap de setmana del 21 i 22 de gener bona part dels membres de l’actual 

pubillatge del nostre poble van assistir a dos esdeveniments, primer a Alpicat i 

l’endemà a Puig-Reig en representació del nostre municipi. 

El dissabte 21, el Biel Cases (hereuet), la Silvia Goixart (primera dama), la Júlia 

Torrentó (pubilla) i el Pau Torrelles (hereu) van anar a la Festa del pubillatge 

que es celebrà al municipi veí d’Alpicat dins el programa de la seva Festa Major 

en honor a Sant Sebastià. 

L’endemà diumenge 22 de gener, el Biel i el Roc Prim (hereuet i fadrinet), la Sílvia (primera dama), el 

Pau i el Roger Font (hereu i fadrí) es van desplaçar fins a la localitat berguedana de Puig-Reig per 

participar en la tradicional Festa de la Corrida d’aquest municipi. Aquesta bonica celebració, que es 

celebra cada any per Sant Antoni des de fa més de 125 anys, gira a l'entorn del món dels cavalls, els 

carros, l'embotit i els productes elaborats del porc. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TORNEIG FUTBOL SALA ORGANITZAT PER L’ANCESA 
 

El passat dissabte 7 de gener es va fer un torneig de futbol sala organitzat per membres de l’Ancesa 

Jove amb la participació de vuit equips, alguns d’ells existents en campionats propers i d’altres formats 

per l’ocasió amb jugadors de diferents municipis de la zona. A la final hi van assistir més de 180 

persones de públic, en la que cal destacar la gran actuació del conjunt del Fraga FS, equip que milita a 

la tercera divisió, guanyador del torneig i del trofeu al millor porter (Ivan Jiménez). El premi al màxim 

golejador se’l va endur l’Edgar Gort de l’equip que va quedar en segon lloc, el Rajolí d’Or Llardecans i 

en tercera posició va quedar el Club Atlètic Torres de Segre. 

 

  

 

 

 

 

ACTES REALITZATS AL GENER 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

ACTES CULTURALS 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

 



LA III VOLTA A UTXESA – UNICARS PONENT, TERCERA D’ESPANYA AL RÀNQUING DE LES 

MILLORS CURSES DE RUNNING DE L’ANY 2016 EN LA MODALITAT 10KM RUTA 

 

Prop de 50.000 usuaris de Runedia, una de les web més importants en quan a 

inscripcions i calendaris de curses a nivell estatal, han escollit amb els seus vots i 

comentaris les millors curses d’Espanya de running de l’any 2016 en la que es 

troba la nostra Volta a Utxesa ocupant el tercer lloc en la modalitat de Ruta 10km. 

Aquesta classificació ha estat elaborada amb l’ajuda, els vots i comentaris de més 

de 49.000 usuaris que han compartit les seves opinions amb la comunitat de Runedia. 

Els membres del jurat, format per atletes d’elit, han provat cadascuna de les proves escollides. S’han 

valorat aspectes que van des de l’organització de 

l’esdeveniment, el preu, l’ambient existent o els serveis 

que s’han ofert, fins a d’altres com la qualitat del 

recorregut i la dificultat presentada. 

Des d’aquest espai volem donar les gràcies a tots els que 

ens han escollit i l’enhorabona a tots els que ho han fet 

possible des del membres de la comissió organitzativa, 

els més de 100 voluntaris, la major part de Torres de 

Segre, així com a tots els col·laboradors i els Ajuntaments 

dels tres municipis participants com són Aitona, Sarroca i 

Torres desitjant que la propera edició que es celebrarà el 

26 de febrer sigui millor en tots els sentits. 

 

IV VOLTA A UTXESA – EVENTS CATALUNYA / CURSA INFANTIL TORRES ENERGIA 
 

La quarta edició de la Volta al pantà d’Utxesa gairebé arriba als 250 corredors adults inscrits i els prop 

de 40 corredors infantils a un mes de celebrar-se l’esdeveniment, consolidant-se com una prova 

esportiva que molts dels “runners” habituals es reserven amb temps dins l’oferta actual de curses de 

ruta.  

Igual que en l’edició anterior, també comptarem amb la imprescindible i necessària presència de 

moltes persones voluntàries que ja han confirmat la seva disposició a col·laborar en l’organització de la 

prova i que provenen, bàsicament, de les diferents associacions i entitats del nostre municipi, d’Aitona, 

de Sarroca de Lleida i de l’associació de l’Ancesa jove, així com particulars d’arreu. 

Si en l’edició anterior de la revista us vam donar a conèixer el patrocini 

principal de la Volta, en aquest us informem que les curses infantils estaran 

patrocinades per la nostra empresa municipal 

de llum TorresEnergia, que col·laborarà un 

altre any aconseguint, entre altres, jocs 

diversos d’estalvi energètic per als infants. 

En aquesta edició, com en la passada, hi 

haurà un espai infantil amb inflables i monitors que vetllaran de la 

seguretat de la mainada en tot moment. 
 

PARTICIPACIÓ DEL CLUB BÀSQUET TORRES A LA COPA FEDERACIÓ 
 

El Club Bàsquet Torres de Segre, guanyador de la Copa Federació 

Sènior Masculí 2016, va disputar el cap de setmana del 21 i 22 de 

gener al pavelló municipal d’Alcarràs la fase eliminatòria de l’edició 

d’aquest any de la Copa amb un final ben diferent. 

El conjunt local va començar la competició el dissabte 21 de gener 

amb el partit de quarts de final davant el C.B. Cappont amb una 

treballada victòria per 78 a 60 que donava l’accés al conjunt 

torressenc per jugar la semifinal davant el C.B. Alpicat l’endemà 

diumenge i que no va poder superar malgrat l’esforç i la bona predisposició dels jugadors entrenats per 

l’Edgar Hernández. Malgrat la derrota per 58 a 50, que els deixà fora de la final i que és la primera des 

de que es va començar la temporada, els resultats de l’equip continuen essent excel·lents a la lliga, 

competició en la que es centraran al màxim a partir d’ara per seguir en aquesta dinàmica tant positiva. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROJECTES PRESENTATS PER GESTIÓ DE BATUDES DE SENGLAR I DE CANYISSAR 
 

Donat la problemàtica existent i reconeguda per tothom amb els porcs 

senglars i la inquietud del C.E. de caça de Torres de Segre, s’ha 

sol·licitat autorització conjunta amb l’Ajuntament per a realitzar 

batudes en determinats punts de la zona d’Utxesa, als Serveis 

Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Per altra 

banda s’ha sol·licitat també, als Serveis Territorials de Territori i 

Sostenibilitat, l’autorització per realitzar gestió del canyissar, de 

manera que es puguin fer cremes i/o estassades de vegetació per tal de fer esclarissades en el 

canyissar. D’aquesta manera es milloraria la diversitat i es disminuirien els amagatalls per a senglars. 

Actualment s’està esperant resposta per part dels departaments corresponents. 
 

XERRADA - CLOENDA DE L’EXPOSICIÓ ALES I MANS A CÀRREC DE PHOTO LOGÍSTICS 
 

El diumenge 8 de gener, en Carles Santana, cofundador de “Photo 

Logístics”, va explicar els orígens d’aquesta empresa que té com 

objectiu principal oferir serveis per fotografiar espècies d’ocells molt 

rellevants. La idea d’aquesta exposició va sortir d’observar, al llarg 

dels anys, com persones de diferents sectors, no només les del món 

científic, tenen un alt respecte envers el medi natural en general i les 

aus de forma més concreta. Han volgut mostrar que científics, 

agents rurals i pagesos, entre altres, uneixen esforços per a la protecció de determinades espècies i 

com això pot aportar-los un benefici ja sigui personal o fins hi tot professional. 
 

CENSOS DIVERSOS D’AUS A UTXESA I RIU SEGRE 
 

El dia 7 de gener es va fer el cens de milà reial, al dormider de les 

Sinogues, vora el riu Segre amb uns 270 exemplars, essent aquest el 

més important de la plana de Lleida. Els dies 12, 13 i 14 es van censar 

la població d’aus aquàtiques hivernants (ex: ànecs, bernats 

pescaires, fotges, etc) al Riu Segre i a Utxesa, varen sortir al riu un total 

de 16 espècies amb 1.218 individus entre totes i a Utxesa 14 espècies i 

524 exemplars totals, tenint en compte que la població de cignes 

segueix augmentant significativament, condicionant la presència d’altres aus aquàtiques. 

El 13 per la tarda es va fer el cens del dormider d’arpella vulgar d’Utxesa i es va comptabilitzar un 

total de 174 individus fent que un any més es torni a posicionar com a lloc d’hivernada més important 

de tota Catalunya. 
 

VISITA DE FORMACIÓ EN GESTIÓ A SEBES 
 

El passat dimecres 17 de gener l’equip de TDSNaTur va fer una 

visita a l’Espai Natural de Sebes, a Flix, per tal de poder conèixer 

noves maneres de gestió i de captació de visitants. Tot i que l’espai 

és més reduït té certa similitud als 

nostres espais naturals i, és per 

aquest motiu, que s’ha cregut 

interessant aprendre d’alguns 

d’aquests espais que ja fa anys que funcionen. La visita va anar de la 

ma d’en Pere Josep Jiménez, Director de l’EN de Sebes. 

ACTIVITATS DE MEDI NATURAL I PROMOCIÓ TURÍSTICA 

 
Si estàs interessat en qualsevol tema de natura (ornitologia o fauna 

en general, flora), fotografia de natura i paisatge, turisme, museu de 

l’evolució o qualsevol altre tema que promocionem des de TDSNaTur, 

posa’t en contacte amb nosaltres i deixa’ns el teu correu perquè 

t’enviem informació de cursos, sortides, xerrades, etc 

 

 



SEGUIMENT D’OCELLS COMUNS DE CATALUNA (SOCC) – ICO, AL RIU I A UTXESA 
 

Els SOCCs són censos que es realitzen a tota Catalunya des de 

2002, en recorreguts de 3Km i s’han  de realitzar en dos períodes, 

l’hivernant entre desembre i gener i el de reproducció entre maig i 

juliol. Les dades es recullen per l’ICO i es poden consultar a 

www.sioc.cat/socc.php. A la vall del Secà d’Utxesa s’han realitzat 

ininterrompudament des de 2002 i aquest any s’han detectat 52 

espècies.  

El SOCC del Riu, recuperat per TDSNaTur després de 2 anys 

aturat, comença a les Sinogues i acaba a la clamor, una mica més enllà de l’observatori del riu. Es van 

observar també 52 espècies diferents entre les que cal destacar l’àguila calçada, que fa una bona 

feina de gestió de coloms, els picots garser gros, petit i verd, i com no la gran població de cigonya. 

També es va poder comprobar que el tram baix de la clamor, recent arreglat, comença a haver-hi gran 

diversitat per ex. de mosquiters, pit-rojos, rossinyols bords, cueretes, becadell comú i sord i alguna 

xivitona, donant més alegria a la passejada. 
 

CENS DELS NIUS DE CIGONYES A TORRES DE SEGRE 
 

El dijous 26 de gener es van comptabilitzar tots els nius de 

cigonya presents a Torres de Segre, la major part es 

concentren a la vora del riu Segre però també es van comptar 

els d’altres punts com en torres elèctriques i granges del voltant 

i com no, els de l’església. El total de nius comptats van ser de 

117, tenint present que cal multiplicar per dos els exemplars 

que hi viu a cadascun i que s’han observat alguns nius en els 

que la parella ja es trobava ajocada, fet que demostra que 

possiblement hagin començat les primeres postes. Amb aquestes dades podem assegurar que és el 

municipi amb més població de cigonya proporcionalment al territori del terme i que pot utilitzar-se de 

reclam per al turisme familiar de cara a la resta de Catalunya. 
 

INICI DEL CICLE DE TALLERS DE FOTOGRAFIA 
 

El diumenge 29 de gener va començar el cicle de tallers de 

fotografia. Aquest s’ha engegat amb la intenció que totes 

aquelles persones de qualsevol edat interessades en fer fotos i 

en aprendre alguna altra visió o tècnica nova i tots els que 

tinguin voluntat de presentar-se al Concurs de Fotografia, 

s’animin a participar d’aquestes sortides pràctiques, que seran 

guiades per fotògrafs del territori. El primer es va dur a terme pel Camí verd al Riu Segre i altres 

racons de Torres de Segre, amb un grup de 20 persones i el Quim Estadella va ser l’encarregat de 

resoldre els principals dubtes esdevenint una jornada molt dinàmica en la que hi va haver intercanvi de 

coneixements entre els mateixos assistents. Es van fotografiar des dels jugadors de les bitlles, fins a 

cavalls, cigonyes i edificis emblemàtics del municipi. Esperem us animeu a participar a la resta de 

tallers els propers 5 i 12 de febrer. 
 

NOVETATS DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE NATURA DE TORRES DE SEGRE 2017 
 

Els col·laboradors, a part de l’Ajuntament, del 13è Concurs de 

Fotografia de Natura “Antoni Ribes Escolà” de Torres de Segre, 

sense els quals no seria possible aquest concurs i per tant es 

mereixen un reconeixement són: Torres Energia, Fruites Font, 

Osvald Ferreteria, Cal Corbins, Construccions Torressenques, 

Excavacions Montull, Torres Art Moble, Cafè Virgínia, Taller Gilbert,  

La Xurreria. 

Us recordem que aquest any són 3 els premis destinats a Fotògrafs 

locals, (300€ el 1er, 200€ el 2n i 100€ el 3er) i que les fotos les podeu enviar fins el 22 de març a 

medinatural@torressegre.cat i podeu consultar les bases a: www.torressegre.cat, per qualsevol dubte 

o aclariment no dubteu en contactar amb nosaltres.  Animeu-vos a presentar les vostres obres!  

http://www.sioc.cat/socc.php
mailto:medinatural@torressegre.cat
http://www.torressegre.cat/


 
 

DIA D’INFABLES I VISITA DELS PATGES REIALS  
 

El passat 1 de desembre, durant tot el dia,  el 

pavelló poliesportiu es va convertir en un espai 

de joc variat i de colors amb un gran muntatge 

de jocs d’inflables. Des d’un futbolí gegant, una 

paret d’aranya enganxosa, un bou mecànic fins 

a diferents castells inflables de temàtica diversa 

van fer gaudir d’allò més als nens i nenes que 

hi van acudir fent que la desitjada espera dels 

Patges reials fos més entretinguda i amena.  

Ben puntuals sobre les 18:00 hores de la tarda, després de visitar els avis i 

àvies de la Residència Sant Guardià, van arribar els tres ajudants dels 

Reis Mags a sobre d’un carruatge repartint dolços entre la mainada amb el 

propòsit de recollir les cartes que els més menuts havien preparat amb tot 

allò que volien que els portessin.  

Un per un, junt amb els respectius germans, pares, padrins i amics es van 

anar fent fotos amb els protagonistes de la tarda tot dipositant la carta en una caixa que els Patges 

havien de fer arribar, el més ràpid possible, a Ses Majestats els Reis d’Orient. 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURS DE CARRETONER, DE PRIMERS AUXILIS I ÚS DEL DESFIBRIL·LADOR 
 

Al llarg d’aquest mes s’han impartit dos cursos de formació dins el Pla 

local de Joventut 2016-2019, organitzats per l’Ajuntament i el Consell 

Comarcal del Segrià amb el suport de Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies (Direcció General de Joventut) i a petició dels joves 

del municipi. 

El dissabte 21 de gener, es va 

dur a terme el primer curs, de Conductor de carretó elevador 

amb una durada de 10 hores combinant part teòrica i part 

pràctica. Amb aquesta formació els inscrits obtenien el certificat 

del curs necessari per l’ús de qualsevol carretó elevador. 

Una setmana després, el 27 i 28 es va realitzar un curs de 

Primers auxilis i ús de desfibril·lador en el qual els assistents 

obtindran també el certificat corresponent. En la primera part del 

curs es van donar les principals nocions en quant a primers 

auxilis i sobretot es van corregir alguns mites que al llarg dels anys s’ha cregut eren praxis correctes i 

no és així. En la segona part els alumnes van aprendre com realitzar una RCP i com usar 

correctament un desfibril·lador. 
 

RENOVACIÓ DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES SANTA ÀGATA 
 

El 14 de gener va tenir lloc l’Assemblea general extraordinària de 

l’Associació de Dones Santa Àgata en la que, a part d’acabar de 

decidir les activitats previstes durant l’any, es va fer l’elecció de 

les noves membres de la Junta per tal que les que duien ja 4 

anys poguessin ser renovades. Les sòcies que han estat 

escollides són: Sussi Camí, Teresa Ezquerra, Àngels Gabarrella, 

Núria Molins, M. Carme Pena i Cristina Torrentó.  

ALTRES ACTIVITATS 

 



ACTIVITATS DE LA RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ 

 

A la residència Sant Guardià han gaudit de les festes nadalenques amb diferents propostes d’activitats 

que han fet viure als residents la màgia pròpia d'aquesta època de l'any.  

Al llarg d’aquests dies, s’han dedicat estones per a la reflexió i les oracions, així com també pels jocs, 

pels regals amb la visita dels Reis Mags i força moments per gaudir de la visita i companyia dels 

éssers estimats.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     

L’AJUNTAMENT REP EL GUARDÓ EN RECONEIXEMENT D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
 

L’Ajuntament de Torres de Segre ha estat premiat com un dels 

millors ajuntaments dels pobles de Catalunya en l’ús dels 

serveis de l’administració electrònica. 

El passat dijous 26 de gener, l’AOC (Consorci Administració 

Oberta de Catalunya), va lliurar a Barcelona els diferents 

Reconeixements d’Administració Oberta als ajuntaments i 

consells comarcals que van destacar l’any 2016 en la 

implantació de l’administració digital a les seves organitzacions, 

d’entre ells el nostre Ajuntament com el millor dins la categoria 

de 1001 a 5000 habitants. 

Aquest reconeixement s’atorga d’acord amb uns indicadors objectius que proposa el Consorci AOC 

amb l’objectiu de valorar i reconèixer la implantació de l’Administració electrònica als ajuntaments 

catalans. Des d’aquest espai celebrem la consideració cap a una feina ben feta esperant que perduri 

en els propers anys. 

 

 

 

 

 

Al llarg d’aquest dies, s’han dut a terme una sèrie d’actuacions necessàries davant l’arribada dels freds 

més intensos i que estaven pendents de fer-se a fi de garantir el funcionament òptim a la Llar d’infants.  

En concret, s’ha reparat el cablatge malmès dels aparells de refrigeració ubicats a la teulada de 

l’edifici, que no deixaven funcionar correctament les bombes de calor interiors. A més es va haver de 

substituir l’aixeta d’aigua exterior que s’havia trencat fruit d’una gelada.  

 

 
 

 

 
 

Seguint amb les mesures de reparació 

de fuites d’aigua, aquest mes se n’ha 

reparat una de bastant important a la 

intersecció entre el Carrer Major amb 

Plaça Catalunya. És a dir davant de la 

casa del Sr. Siurana. Seguim amb les 

actuacions per no malbaratar l’aigua 

municipal. 
         

ACTUACIONS REALITZADES AL GENER 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

REPARACIONS EN ELS SISTEMES DE CALEFACCIÓ DE LA LLAR D’INFANTS 

REPARACIÓ FUITA D’AIGUA FINAL C/MAJOR  



 

 

 

 

 

L’Ajuntament ha adquirit un nou desfibril·lador cardíac que ha col·locat als 

baixos de l’Ajuntament amb la finalitat que estigui en un lloc protegit i alhora 

accessible per a utilitzar-se en cas d’emergència en 

qualsevol punt del nostre municipi.  

Es tracta en concret d’un desfibril·lador 

semiautomàtic extern que guia a l’usuari, a través de 

veu i en pantalla, dels diferents passos a seguir 

durant el procés de rescat en diferents idiomes. Tot i això, la seva utilització 

requereix tenir una formació específica que s’imparteix en cursos presencials i pràctics com el que van 

fer diferents membres del consistori i personal del poliesportiu i instal·lacions diverses. 

Amb aquest ja són tres els dispositius que es disposen al poble, un ubicat al consultori mèdic, un altre 

itinerant entre el poliesportiu municipal i les piscines i camp de futbol i l’esmentat en aquesta noticia. 

     

 

 
 

Els membres de la brigada municipal de l’Ajuntament, han finalitzat aquest mes la totalitat del mur de 

pedra del Passeig del Segre pròxim al Molí. Amb la col·locació de les darreres peces del seu tram final 

s’aconseguirà, entre altres, un dic de contenció del terreny en pendent de la paret i, a més, una millora 

estètica del passeig donant una continuïtat a l’anterior mur que ja estava fet.    

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

Durant el mes de gener es van acabar d’esporgar la resta 

de zones que encara mancaven, sobretot el tram final del 

passeig del riu, concretament als voltants de la zona 

esportiva, a l’alçada de les piscines i del camp de futbol.  

 

 
 

 

 A principis de mes es va iniciar la neteja i 

desbrossada dels voltants del Punt d’Informació 

d’Utxesa amb previsió de les activitats que s’hi 

duran a terme en breu i pensant en les actuacions 

projectades que faran més atractiva la zona de 

l’entorn d’aquest centre d’atenció al visitant.   

     

 

 

 

 

La brigada segueix amb les tasques de reparació de voreres 

i forats dels carrers del municipi. Durant aquest mes s’han 

revisat diverses voreres del poble com per ex. les del Carrer 

Comandant Mateu 

Salla i el Carrer 

Vall entre altres i 

també amb la 

reparació d’alguns forats existents als carrers, com el de la 

foto que correspon a la urbanització d’Utxesa-Refugi.  

               

ESPORGA DELS ARBRES DEL VOLTANT CAMP DE FUTBOL I PISCINES 

FINALITZACIÓ DEL MUR DE PEDRA MOLÍ – CAMP DE FUTBOL 

NETEJA EXTERIOR DEL PUNT D’INFORMACIÓ D’UTXESA 

REPARACIÓ VORERES I FORATS CARRERS 

ADQUISICIÓ D’UN DESFIBRIL·LADOR CARDÍAC 



  
 

LA CAVALCADA DE SES MAJESTATS ELS REIS MAGS D’ORIENT 
 

Un any més, pocs dies després de l’entrada de l’any nou, 

esdevé una de les nits més màgiques de l’any per petits i grans 

com és l’arribada dels Reis Mags d’Orient.  

El dimarts 5 de gener, pels volts de les 18:15h, van arribar al 

nostre poble els tres Reis Mags guiats per un espectacle 

pirotècnic de coets i llums així com pel ritme de la magnífica 

actuació de la banda de cornetes i tambors de Torres que van 

fer l’entrada travessant tot el pont fins a l’Ajuntament. 

Sobre d’unes carrosses renovades i decorades amb unes 

corones reials de grans dimensions i l’escut del municipi a la 

part posterior que anaven acompanyades d’un bon nombre de 

remolcs carregats de regals i un més petit amb carbó, els tres 

reis van arribar a l’Ajuntament per fer el tradicional parlament al 

balcó i, posteriorment, l’ofrena a l’església parroquial 

acompanyats de veus i instruments en directe . A continuació 

s’inicià el recorregut pels carrers del nostre poble tot repartint 

els tant esperats regals als nens i nenes de Torres de Segre fins 

a altes hores de la nit. 

A més a més, Ses Majestats els Reis no van perdre l’oportunitat 

també de visitar, com en anys anteriors, els avis i àvies de la 

Residència Sant Guardià omplint d’alegria i d’il·lusió amb la 

seva agradable presència i entrega d’uns típics i dolços tortells 

de reis.  

Cansats però satisfets amb la feina feta, retornaren cap a 

l’Orient pensant ja en la propera visita l’any vinent i en els regals 

que portaran als torressencs i torressenques amb l’esperança 

que tots plegats siguem millors persones.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2017 
 

El Ple de l’Ajuntament de Torres de Segre va aprovar el passat 

dijous dia 19 de gener el pressupost per a l’exercici 2017 que 

ascendeix a 2.938.600€, un 7% més respecte el de 2016. 

Cal destacar l’augment de la partida destinada a inversions així com 

el descens de la càrrega financera suportada pel nostre Ajuntament. 

Entre les inversions previstes hi ha la posada en marxa de la remodelació de l’antiga escola 

“Carrassumada”, l’ampliació del cementiri municipal i la renovació de les llums nadalenques. També es 

preveu una millora d’equipaments a les piscines municipals, Escola Carrassumada i Llar d’Infants, dels 

immobles de promoció turística i condicionament de la sala social de l’Allotjament Municipal. 

Finalment es contempla una partida per a la futura instal·lació de la xarxa de fibra òptica d’acord al 

projecte comarcal que hi ha previst. 

El resultat de la votació final va ser de 8 vots a favor (PSC i CIU) i 3 vots en contra (ERC). 

LA NOTICIA MÉS DESTACADA DEL MES DE GENER 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 



 

 
 

 

 

 

 

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE 

COPA FEDERACIÓ SENIOR MASCULÍ 
 

CLASSIFICACIÓ 

Quarts de Final  

 
 

C.B. 
TORRES 

 

 
 

78 

 
 

60 

 

C.B. 
CAPPONT 

 

  

Semifinals 

 

 

C.B. 
ALPICAT 

 

 
 

58 

 
 

50 

 

C.B. 
TORRES 

 

 

  

 

Jornada 14 (28-01-2017) 

 

 
C.B. 

TORRES 

 
 

85 

 
 

68 
 

BAC 
AGRAMUNT 

 

 

 
 

 

  CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEG RE (FUTBOL SALA) 
 Jornada 11 (14-01-2017) 

  

CLASSIFICACIÓ 
c 

 

FS 
MOLLERUSSA 

“A” 

 
 

4 
 
 

6 

 

C.A.  
TORRES  

 

Jornada 12 (20-01-2017) 

 

 

BARÓ MAIALS 
FS “A” 

 
 

5 
 
 

4 
 

C.A.  
TORRES 

 

 

PROPERA JORNADA 13 
04 /02/ 2017 

 

 

 

 

C.A. 
TORRES   

 

- 

 

- 

 

 

ALCOLETGE 
CFS “B”  

 

 
 
 

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS) 
 
 

 

 
 

 

 

 

Jornada 14 (15-01-2017) 
 

 

 

CLASSIFICACIÓ 
 

VETERANS TORRES DE SEGRE DESCANSA 
 

 

 
Jornada 15 (22-01-2017) 

 
 

VETERANS 
TORRES 

 
 

 

2 
 

2 
VETERANS 
LINYOLA  

 

Jornada 16 (29-01-2017) 

 

VETERANS 
TORRES 

 
 

 

5 
 

6 
VETERANS 

PALAU 
D’ANGLESOLA 

 

 

PROPERA JORNADA 17 
05 /02/ 2017 

 

 

 

VETERANS 

ALMENAR 

 

- 

 

- 

 

VETERANS 

TORRES 
 

 

L’ESPORTIU DE TORRES 
Classificacions i resultats esportius dels nostres equips 

 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 
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AJUNTAMENT  

DE TORRES DE SEGRE 

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES DE FEBRER 

Diumenge 5 de febrer  

09:30h. Taller Fotografia-Dia Mundial de les Zones Humides. Punt d’Informació d’Utxesa. 

30è Aniversari de l’Associació de Dones Santa Àgata 

· 11:00h. Missa, parlaments i himne a Santa Àgata cantat per la Coral La Lira. Església. 

· Tot seguit. Refrigeri per a totes les sòcies i autoritats al Poliesportiu. 

19:00h. Ball al poliesportiu amb “Pep i Mª José”. 
 
 

Dissabte 11 de febrer 

08:00h. Sortida a Saragossa (Esmorzar, Basílica del Pilar i Puerto Venecia). Organitza 

l’Associació de Dones Sta. Àgata. Sortida: Ajuntament. 

09:30h. Curs de Gestió Integral de Petites Associacions. Sala d’Actes Pl. Catalunya. 

Inscripcions: Ajuntament. Fins les 14:30h. 
 

Diumenge 12 de febrer 

09:30h. Taller Fotografia: Entorn Punt d’Informació d’Utxesa. Natura i construccions 

antigues. 

10:00h. Jornada de reconeixement del circuit IV Volta al Pantà d’Utxesa. S’iniciarà amb 
una explicació de tot el que envolta Utxesa. Punt d’Informació d’Utxesa. 

19:00h. Ball al poliesportiu amb “New York” 
 
 

Divendres 17 de febrer 

9:00h. IX Trobada sobre els reptes de futur a l’empresa agrària: “Temps de canvis en el sector de 
la fructicultura”. Sala d’Actes de la Plaça Catalunya.  
 

Dissabte 18 de febrer 

14:00h. Dinar de Sta. Àgata. Properament es farà pregó i ebando per tal d’apuntar-se. 
 

Diumenge 19 de febrer 

19:00h. Ball al poliesportiu amb “Paris La Nuit”  
 

Diumenge 26 de febrer 

10:00h. IV Volta al Pantà d’Utxesa. Inflables des de les 9.30h per a tota la mainada. També 
hi haurà curses infantils. Properament es repartirà més informació. 

19:00h. Ball al poliesportiu amb “Rico Rico” 
 

JORNADES CULTURALS 
Del dilluns 13 al dissabte 25 de febrer tindran lloc les jornades culturals. Properament 
s’enviarà el programa per les cases amb els horaris i ponents. També ho podreu consultar 
via web: www.torressegre.cat o al facebook: Ajuntament Torres de Segre 

 

ACTES ESPORTIUS (FEBRER) 
 

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE– Poliesportiu municipal 

 Dissabte 11 de febrer: C.B. Torres de Segre – SEDIS Mapisa (20:30 h.)  

 Dissabte 25 de febrer: C.B. Torres de Segre – C.E. Maristes Montserrat (20:30 h.)  

  

 C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA) – Poliesportiu municipal 
Dissabte 4 de febrer: C.AT. Torres de Segre – Alcoletge CFS “B” (18:00 h.) 
Dissabte 11 de febrer: C.AT. Torres de Segre – FS Linyola “B” (18:00h.) 
 
FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE – Camp de Futbol 

 Diumenge 12 de febrer: V. Torres – V. Bellpuig (10:30h.)  

 Diumenge 26 de febrer: V. Torres – V. Alcoletge (10:30h.) 

 

http://www.torressegre.cat/

