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Febrer emotiu i esportiu

PRESENTACIÓ
TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL IPRESENTACIÓ
AGOST
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

Atenció TDSNaTur

973 796394

Oficina Molí de Torres
Punt Informació Utxesa

Dill. a div. 11h a 14h
Dbt. i Dmg. de 9h a 13h

Instal·lacions Potabilitzadora
Recollida residus fitosanitaris

Dijous de 12h a 14h

Recollida residus voluminosos
Març 2017

Els porten el dia 13
i els recullen el dia 16

Llar de jubilats Sant Guardià

Deixem enrere un mes que ens ha mostrat una
mica de tot en quan al temps es refereix.
Febrer, acostuma a ser un mes rabiós i
poc de fiar, de fet, moltes dites d'aquest mes
diuen que té un temps canviant, que tant fa bo
com mal temps. Doncs així ha estat, ens hem
trobat amb dies de pluja al principi que van
donar pas a l’arribada de vent fort per enllaçar
amb jornades de boira matinal i tardes
assolellades cap als darrers dies registrant
alguna temperatura més pròpia de la primavera
que properament arribarà.
A nivell popular, malgrat ser el més curt de l’any,
ha esdevingut un mes força actiu en quan a
propostes, actes i esdeveniments que han
omplert de dinamisme, varietat i vida el dia a dia
al nostre municipi. Des d’un ordenat i emotiu
reconeixement a la tasca de l’Associació de MdC
Santa Àgata en motiu del seu 30è aniversari,
unes interessants jornades culturals i agràries de
qualitat fins a una nova i multitudinària edició de
la Volta al Pantà d’Utxesa amb un èxit total de
participació.

973 796496

Obert tots els dies de 16h a 20h
ALTRES SERVEIS
Escola Carrassumada

973 796335

CAP d'Alcarràs

973 795725

Farmàcia (9.30h a 13.30h i 17 a 20h)

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

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

ACTES REALITZATS AL FEBRER
ACTES CULTURALS
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
EL PUBILLATGE PRESENT AL 30è ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ MdC SANTA ÀGATA
Els membres del pubillatge al complert van assistir a l’acte
commemoratiu del 30è aniversari de l’Associació MdC
Santa Àgata participant a la cerimònia celebrada a
l’església parroquial i acompanyant a l’organització,
autoritats, sòcies i veïns i veïnes presents.
Al finalitzar l’acte, la pubilleta Jana Florensa, va fer entrega
d’un ram de flors a la Presidenta del Consell Comarcal Mª
José Invernón, com a símbol d’agraïment per la seva
presència i representació en aquesta jornada.
TROBADA NACIONAL DEL PUBILLATGE A MONTSERRAT
El diumenge 12 de febrer es va celebrar a Montserrat una nova edició
de la tradicional trobada nacional del pubillatge a la que hi assistiren la
Jana, el Biel, el Roc, la Silvia, el Roger i el Pau.
Hereus i pubilles de tot Catalunya es van citar aquest dia a Montserrat
en una trobada que va reunir més de cent representants de la cultura i
folklore del país. La jornada
s’inicià amb un encontre
amb tots els presents al
claustre de la Basílica per
donar pas a la missa
conventual i el parlament i
ofrena del Pubillatge de títol nacional. Per acabar, el Pare
Abad de Montserrat va rebre a tots els participants abans
de realitzar la fotografia commemorativa de grup a les
escales de la plaça del Monestir.
EL PUBILLATGE A LA FESTA DELS TRAGINERS A BALSARENY
Els nostres representants locals del pubillatge van assistir a una nova edició de la popular Festa dels
Traginers que es celebra des de fa 74 anys a la localitat de Balsareny, dins la comarca del Bages i que
està considerada Festa Tradicional d’Interès Nacional i Turístic.
Aquesta festivitat, que es celebra el diumenge abans de Carnaval i hi congrega una gran gernació de
persones, està considerada com una de les festes tradicionals de Catalunya en la que els membres
del nostre pubillatge van poder apreciar la tradicional desfilada de cavalleries, la benedicció dels
animals a la plaça de l’església, ballades populars a la tarda, així com activitats incorporades a
posteriori com la Torrada del Traginer, el Rebost del Traginer, l’elaboració artesana del porc, el
Concurs de fotografia i el mercat del Traginer.

RESUM DE LES JORNADES CULTURALS 2017
Del 13 al 25 de febrer van tenir lloc les Jornades Culturals 2017. Com cada any, els ponents van ser
ben diversos per tal de poder exposar diferents temàtiques i intentar arribar al màxim de sectors
possibles de la població.
La primera setmana, del 13 al 17 de febrer van tenir lloc les següents jornades:

Periodisme esportiu – Cada dia més lluny de la gespa, a càrrec d’Artur Peguera i Anoro.
Veí de Pont de Suert, va explicar diferents anècdotes dins el periodisme esportiu al qual s’ha dedicat
gairebé tota la seva vida i, en especial, els seus últims 14 anys als telenotícies de TV3.

Finances i Pensions, a càrrec de Joan Picanyol i
Tarrés, Dr. en Economia, director de zona durant 30 anys a la
Caixa d’estalvis i pensions de Barcelona i Secretari de la junta
territorial del CEC Lleida, va tractar el tema de les finances i
pensions amb realitat i pragmatisme donant certa esperança de
futur sempre i quan s’actuï adequadament.

L’experiència dels 80 des d’un càrrec públic, a càrrec de Lluís Reverter i Gelabert. Al llarg
de la seva carrera ha estat en diferents càrrecs de l’administració pública entre els quals cal destacar
Conseller del Patrimoni Nacional, Regidor de relacions ciutadanes de l’Ajuntament de Barcelona,
Secretari General de coordinació i serveis de la presidència del Govern d’Espanya, entre altres i el
qual va exposar la seva visió des dels diferents càrrecs que ha ostentat.
La segona setmana, del 20 al 25 de febrer, les jornades van ser les següents:

El temps i el canvi de temps al Segrià, a càrrec de Daniel
Ramírez i Cadevall. Aquesta va ser una de les jornades amb més
assistència donat que actualment és meteoròleg de TV3 i
col·laborador de l’Espai Terra. A part d’exposar la seva ponència
sobre el canvi del temps al Segrià va voler fer incís a la visita tant
agradable que havia fet una estona abans al nostre municipi per
observar la seva gran biodiversitat i també va dir que de ben
segur tornaria per fer alguna gravació del nostre poble per al
programa Espai Terra aprofitant la imminent esclat de floració dels arbres fruiters.

La cultura popular i tradicional a Catalunya de la renaixença fins avui, a càrrec de Joaquim
Capdevila i Capdevila, professor de la Universitat de Lleida que va explicar les seves línies de
recerca que s’inscriuen en la sociologia històrica i la semiòtica de la cultura i va exposar la seva visió
de la història de Catalunya a través de la cultura popular.

La Unió Europea davant els reptes i les amenaces actuals, a
càrrec d’Antoni Blanc i Altemir, Doctor en Dret per la UB i Catedràtic
de Dret Internacional públic i Relacions Internacionals a la UDL. Ha
estat professor convidat en diverses universitats, centres de negocis i
d’educació superior a Europa i Amèrica, va exposar la seva visió de la
Unió Europea davant la complexa situació que tenim en l’actualitat.
 Representació infantil de l’obra “Gúlliver al país de Lil·liput”
Com a novetat i cloenda del
cicle de jornades culturals
d’aquest any, el dissabte 25 de
febrer per la tarda, el pavelló
poliesportiu va acollir la
representació
de
l’obra
“Gúlliver en el país de Lil·liput”
a càrrec del Centre de Titelles
de Lleida i amb la col·laboració de l’IEI de la Diputació de Lleida. Un espectacle de titelles, ombres i
cançons adreçat a tots els públics i que sobretot va fer gaudir dels assistents més menuts.

ACTIVITATS ESPORTIVES
JORNADA DE RECONEIXEMENT DEL RECORREGUT DE LA VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA
El diumenge 12 de febrer durant el matí prop d'una
cinquantena de “runners” es van apropar a fer el
recorregut de la cursa en una proposta habitual que
planteja l’organització com a preludi al gran
esdeveniment que s’havia de celebrar el proper 26 de
febrer en la IV Volta al Pantà d'Utxesa - Events
Catalunya. La jornada s’inicià a les 10h amb una breu
explicació de la historia i l'entorn de l'embassament
d'Utxesa a càrrec de la nostra tècnica Maria Tost. Tot
seguit els diferents corredors van fer el nou recorregut per aquest any alguns el del tram llarg de 10km i
d'altres el de 6,5km.
Es va finalitzar amb un bon esmorzar gràcies a Bon Àrea Aitona, el Club Atletisme Aitona Taboll Runners i
l'organització de la Volta.

PRESENTACIÓ DE LA VOLTA A LA DIPUTACIÓ I REUNIÓ AMB ELS VOLUNTARIS
El passat dimarts 21 de febrer es va realitzar l’habitual
roda de premsa per presentar la nova edició de la Volta al
pantà d’Utxesa a la sala acreditada de la Diputació davant
una representació de premsa escrita i televisió. En
aquesta presentació, els tres alcaldes dels pobles
organitzadors (Aitona, Sarroca i Torres de Segre) junt amb
els regidors d’esports corresponents organitzadors de
l’esdeveniment, van donar a conèixer les novetats més
significatives per aquest any pel que fa a organització i recorregut. L’endemà es feia ressò de l’acte els
principals diaris de Lleida així com les diferents pàgines i xarxes socials especialitzades.
També el dia següent, el 22 de febrer, la comissió de
l’organització de la Volta a Utxesa va convocar als voluntaris
que havien notificat la seva presència per col·laborar el dia de
la cursa. El motiu de la trobada va ser el d’explicar als
presents els aspectes més rellevants en quan a l’organització
de l’esdeveniment així com també el d’assignar les diferents
tasques a fer entre totes les persones disponibles i poder
cobrir les diverses zones de pàrquing, d’avituallament,
d’entrega de dorsals, de la zona infantil, etc.
FINALITZA EL CAMPIONAT DE BITLLES
Amb la disputa dels darrers partits, el Club Atlètic Bitlles
de Torres de Segre dóna per finalitzat el campionat de
bitlles corresponent a la temporada 2016-17.
Després d’una bona primera volta, el conjunt local va
emprendre la competició amb força guanyant els primers
partits davant l’Alcarràs i l’Aitona; una inesperada i
ajustada derrota al camp del Fraga en el tercer encontre
va donar l’empenta necessària als jugadors locals per
treure l’orgull i aconseguir, a posteriori, dues victòries seguides en els dos
darrers partits de la competició davant l’Albatàrrec i la Granja d’Escarp.
D’aquesta manera el conjunt torressenc clou el campionat aconseguint 7
victòries de 10 possibles i ocupant el segon lloc a la classificació del seu
grup corresponent que li permet classificar-se per les finals que es
disputaran al llarg del mes de març en les que es trobaran un total de 16
equips, els 4 millors de cada grup.

A continuació us mostrem els resultats d’aquesta segona volta:
SEGONA VOLTA CAMPIONAT DE BITLLES
Jornada 6 (22-1-2017)
C.B. Alcarràs - 375
C.A.B. Torres de Segre - 574
Jornada 7 (29-1-2017)
Jornada 8 (05-2-2017)
C.B. Fraga - 502
Jornada 9 (19-2-2017)
C.B. Albatàrrec - 487
Jornada 10 (26-2-2017)
C.B. Granja d’Escarp - 513

C.A.B. Torres de Segre - 546
C.B. Aitona - 403
C.A.B. Torres de Segre - 453
C.A.B. Torres de Segre - 567
C.A.B. Torres de Segre - 520

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

NAIXEMENT D’UN POLTRE DELS CAVALLS DE LA CAMARGA DEL CAMÍ VERD
Des de principis de mes tenim un nou membre a la família dels Cavalls de la
Camarga del camí verd!. El passat dia 4 de febrer va néixer un poltre,
concretament una egua, filla d’una de les que es van portar del Delta de l’Ebre
el passat mes de juliol. Aquest nouvingut, aporta nova sang al nostre ramat, ja
que la seva mare venia ja embarassada, a l’igual que l’altra egua que van
portar i s’espera sigui una bona ajuda per tal de fer gestió de part del canyís
d’Utxesa. Aquesta raça està especialitzada en alimentar-se en zones humides
com ara la Camarga, d’on és originari, i en altres espais naturals de Catalunya,
com els Aiguamolls de l’Empordà, espai natural pioner a Catalunya en utilitzar
aquesta espècie per evitar que el canyís envaeixi tota la zona protegida. Altres
espais on s’usen per la gestió són la Reserva Natural de Sebes a Flix, i el
Delta de l’Ebre, d’on són originaris els nostres exemplars. Els veterinaris han confirmat que mare i
poltre estan en perfecte estat. I estigueu atents, perquè en breu tindrem dos naixements més i ben
aviat els nens i nenes de l’Escola els hi posaran nom.
VISITA DE L’ESCOLA CARRASSUMADA AL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ
El 10 de febrer els alumnes de Cicle Inicial de l’Escola Carrassumada de
Torres de Segre varen venir a fer una visita guiada al Museu de l’Evolució.
Durant aquests mesos a l’Escola estan treballant l’Edat Mitjana i van
aprofitar per venir a aprendre antics oficis al museu per tal d’observar de
primera mà la diferència en el treball i la vida quotidiana entre els temps
antics i l’actualitat. Tant el Museu de l’Evolució com la pròpia història de
l’edifici del Molí són un recurs pedagògic molt recomanable per als alumnes i
que cada cop utilitzen més escoles.
MOSTREIG PER AVALUAR PRESÈNCIA LARVES MOSCA NEGRA
El dimarts 28 de febrer, COPATE va fer un mostreig per
avaluar la presència de larves de mosca negra al riu
Segre, al seu pas per Torres de Segre. Ens han
avançat que la presència d'aquestes larves és evident,
no obstant, sembla que en menys quantitat que en el
mostreig riu amunt. També han comentat a la Regidoria
de Promoció del Patrimoni que durant les properes setmanes es preveu una fumigació amb helicòpter.
Si voleu saber més sobre aquests temes, visiteu el web del Consorci de Polítiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre (http://www.copate.cat/default.aspx).

CICLE DE TALLER DE FOTOGRAFIA
Com ja sabeu a finals de gener es va endegar un Cicle de Tallers de Fotografia amb la finalitat
d’animar-vos a fer sortides amb TDSNaTur, descobrir el nostre territori, la seva flora i la seva fauna a
la vegada que, de la mà de diferents fotògrafs i naturalistes, poder gaudir i aprendre noves tècniques
de fotografia. A més s’ha aprofitat per a donar a cada sortida un motiu diferent, per exemple el dia 5 de
febrer es va celebrar el Dia Mundial de les Zones Humides i el dia 12 per fer racons dels voltants del
Punt d'Informació d’Utxesa (Fonteta, edificis, camps, embassament...). Ha estat un conjunt de sortides
molt productives en les quals els diferents fotògrafs s’han fet intercanvi d’experiències i consells.
Tanmateix aquestes activitats van adreçades a que es facin el màxim nombre de fotografies per
animar a tothom a participar al 13è Concurs de Fotografia de Natura “Antoni Ribes Escolà”.

PRESENTACIÓ DE PROJECTES DE MILLORA DEL PATRIMONI
Durant aquest mes s’han realitzat una sèrie de visites per tal de presentar diferents projectes adreçats
a millorar, dinamitzar i gestionar els recursos del nostre patrimoni natural. Respecte a temes que
afecten a actuacions de gestió del canyissar i de l’excessiva població de porc senglar presents a
l’embassament es van realitzar reunions amb els responsables corresponents dels Departaments de
Territori i Sostenibilitat i d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Delegació de Lleida. Moltes de les
actuacions projectades estan previstes en terrenys propietat d’ENDESA
GENERACIÓN, per tant també s’ha considerat molt important la reunió amb el seu
responsable a Lleida.
Per últim, però, no menys important, ha estat la reunió amb
FRUITES FONT, amb dos objectius principals, primer agrair la
cessió de palots i palets de fruita en desús per fer activitats de
reciclatge i reutilització per la construcció de refugis de fauna i
panells informatius i de senyalització i, segon, presentar els
projectes adreçats a la Gestió, Millora i Dinamització del nostre
patrimoni, i convidar-lo a formar part dels mateixos en la mesura que ho trobin adient.

ALTRES ACTIVITATS
UN MES PLE D’ACTIVITATS PER A L’AGRUPAMENT ESCOLTA TURRIBUS
L’AE Turribus iniciava el mes
col·laborant amb la campanya de
recollida de signatures a favor de les
persones refugiades, organitzada per
“Casa Nostra, Casa Vostra” on gairebé
un centenar de persones es van
apropar a signar presencialment tot i que cal tenir en compte que existeix la recollida electrònica.
El dissabte 11, seguint amb el projecte de
reciclatge i en col·laboració amb les veïnes
del poble Nuri i Divina, el grup dels Llops van
aprendre a fer sabó artesà.
I per acabar amb el febrer tot l’agrupament
van celebrar el Carnaval, tot fent una rua pel
poble disfressats de submarinistes finalitzant
amb un pica-pica junt amb tots els pares.

CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DELS 16 MUNICIPIS AFECTATS PER LA BONIFICACIÓ DE L’AP-2
El passat dijous 9 de febrer, els 16 municipis lleidatans pels
quals transcorre l’AP-2, entre els quals es troba Torres de
Segre i que estan afectats per la bonificació de l’autopista
van reunir-se a la Diputació de Lleida per acordar constituirse com a plataforma territorial (Associació) com a mesura de
pressió cap a l’actual govern espanyol.
Les empreses concessionàries de les autopistes de peatge,
en el cas de l’AP-2 és Abertis, van gaudir durant molts anys
de l’atorgament per part de l’Estat espanyol de beneficis fiscals que repercutien sobre els ingressos
municipals dels pobles, reduint la seva recaptació de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Les
bonificacions del 95% (BICES) van finalitzar el 31 d’agost del 2016, això implica que al pressupost del
2017 tots els alcaldes poden d’incorporar la recaptació d’aquest impost, del que ingressaran el 100%.
L‘objectiu d’aquest enllaç és el de tenir una posició unitària i poder fer pressió a l’Estat espanyol per tal
que no es faci enrere i poder exigir aquesta recaptació del 100% de l’IBI de les autopistes fet que
suposaria una recaptació significativa per cadascun dels pobles implicats.
CURS PER LA GESTIÓ D’ASSOCIACIONS
El passat dissabte 11 de febrer es va dur a terme un curs de Gestió
Integral de Petites Associacions en la que representants d’algunes
de les entitats del poble hi varen assistir i van poder resoldre alguns
dels dubtes legals. Aquesta va ser una altra de les formacions dins
el Pla Local de Joventut 2016-2019, organitzats entre l’Ajuntament i
el Consell Comarcal del Segrià amb el suport de la Direcció General de Joventut.
ACTIVITATS ASSOCIACIÓ DE DONES MdC SANTA ÀGATA
El dissabte 11, en motiu de celebració del 30è aniversari varen fer una
excursió a Saragossa per visitar la Basílica del Pilar i el seu entorn així
com també el complex de Puerto Venecia. El dissabte 18 de febrer es
va celebrar el dinar de Sta. Àgata, un dinar especial on es van sortejar
30 regals en motiu del 30è Aniversari de l’Associació que els
establiments, entitats, i alguna persona particular van donar. Obsequis
entre els quals hi havia tractaments de bellesa, algun electrodomèstic, objectes de decoració, plantes,
menús i esmorzars, lots d’aliments i begudes. L’Associació aprofita per donar les gràcies a tots i totes
per la gran acceptació de la proposta i l’elevada participació.
JORNADA TÈCNIA AGRÀRIA
El 17 de febrer es va dur a terme la 9ª Trobada sobre els reptes de
futur de l’empresa agrària, dedicada a “Temps de canvis en el sector
de la fructicultura”. La jornada que va ser presentada pel Sr. Jaume
Sió, subdirector general de Transferència i Innovació Agroalimentària
del DARP, acompanyat del Sr. Joan Florensa Farran, Regidor
d’Agricultura de l’Ajuntament de Torres de Segre, va constar de més d’una cinquantena de persones i
va tractar, principalment, del que pot suposar el canvi de la fructicultura convencional cap a l’ecològica.
CELEBRACIÓ DEL CARNESTOLTES A LA LLAR D’INFANTS I A L’ESCOLA CARRASSUMADA
l 24 de febrer per la tarda els nens i
nenes
de
la
Llar
d’infants
Carrassumada van celebrar el seu
carnestoltes particular amb una petita
rua que els dugué fins al poliesportiu
on van representar i ballar unes
cançons que havien preparat prèviament davant l’atenta mirada dels
pares, mares i familiars que hi van assistir. Al finalitzar es va repartir berenar.

ACTUACIONS REALITZADES AL FEBRER
ARRANJAMENT DELS SETOS ZONA PUNT INFORMACIÓ UTXESA
ACTES d’un
REALITZATS
DURANT
EL MES
DEnetejar
JULIOL
I AGOST en el manteniment
Gràcies a la col·laboració
veí de Torres
de Segre,
es va
i condicionar
dels “setos” dels voltants del Punt d’Informació. Es va passar els discs per sobre i pels laterals
d’aquests fent que quedessin igualats tant per dalt com pels laterals i, d’aquesta manera, sigui més
fàcil la circulació per part dels usuaris, sobretot vianants i ciclistes. La brigada es va encarregar de
recollir totes les restes sobrants de l’actuació.

NETEJA DE SOTABOSC DE L’ENTORN D’UTXESA
Aquests dies s’han
estat netejant alguns
punts del sotabosc de
l’entorn d’Utxesa i del
camí verd que s’han
de segar de forma
manual o amb dalla mecànica degut a que no es pot entrar-hi amb maquinaria gran, d’aquesta manera
l’entorn del Camí Natural quedarà lliure de sotabosc, fent-lo més atractiu per als visitants i, el que és
més important, disminuint el risc d’incendi de cara a la primavera i estiu.
PREPARACIÓ 4ª VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA
Un any més, la brigada municipal va muntar la
tarima i l’escenari, la barra, la senyalització dels
pàrquings, va pujar tot el material necessari i un
llarg etcètera, per tal que després els membres
de l’organització, juntament amb l’ajuda dels
voluntaris poguessin acabar de fer el muntatge
final entre el dia abans i el mateix dia de la cursa.

LES NOTICIES MÉS DESTACADES DEL MES DE FEBRER
30è ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES MdC SANTA ÀGATA
El diumenge 5 de febrer es va celebrar el 30è aniversari de
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
l’Associació de Dones Mestresses de Casa Santa Àgata amb una
sèrie d’actes commemoratius al llarg de tot el dia. En primer lloc
es va realitzar una missa cantada on es va fer homenatge a totes
les Presidentes al llarg de la història de l’Associació i també a
totes les membres de la 1ª junta fundadora. L’acte va ser
encapçalat per la Maria José Invernón, Presidenta del Consell
Comarcal del Segrià, la Victòria
Molins, presidenta actual de l’associació i en Josep Ramon Branzuela,
alcalde de Torres de Segre. Es va seguir amb un refrigeri al
poliesportiu i, per la tarda, es va fer una visita a la Residència St.
Guardià per portar el detall a les sòcies que allí conviuen i en especial
a l’Elvira Duaigües, una de les sòcies fundadores i que a més fou
presidenta durant 16 anys. Per finalitzar la jornada totes les sòcies
estaven convidades al ball de tarda.

IV VOLTA A UTXESA – EVENTS CATALUNYA / CURSA INFANTIL TORRES ENERGIA
La quarta edició de la Volta al pantà d’Utxesa va resultar tot un
èxit de participació i d’organització superant les anteriors
edicions amb més de 600 corredors que van poder gaudir d’una
matinal esportiva enmig de l’encant de l’entorn natural d’Utxesa.
La prova d’aquest any portava com a novetats principals el canvi
de direcció del recorregut respecte anys anteriors i la realització
d’un mannequin challenge amb tots els participants abans de
donar la sortida autèntica. El canvi
de direcció suposà que els
corredors es trobessin amb un
trajecte mixte d’asfalt i camí relativament pla amb una pujada
remarcable a l’alçada del quilòmetre 5 on l’animació del grup “batukats
de l’ala” d’Aitona va esdevenir bàsica per donar força als esportistes en
un dels trams més dur del trajecte.
Josep Maria Bergua i Luz Moreno, tots dos de l’equip Clos Pons Thai
Runners, van ser els campions de la prova llarga de 10 quilòmetres.
Van completar el podi Òscar Balsells (AE Ekke) i Xavi Mora
(Baishmonix) en categoria masculina i Marta Altisent (CE Linyola) i Lisa
Lladós (Clos Pons Thai Runners) en la femenina.
Pel que fa a la cursa de 6,5 km, el guanyador va ser Sergi Nunes
(Runners Balaguer) en homes i Sandra Borda (Xafatolls) en l’apartat
femení.
Després de les dues curses d’adults es va donar pas a les infantils amb una participació també de
record ja que 150 nens i nenes van córrer diferents distàncies segons l’edat i categoria amb
l’inestimable companyia de l’Utxi que els va ajudar a treure els nervis, a fer exercicis d’escalfament i a
animar-los en tot moment.
Per aquesta edició vam comptar amb més d’un centenar
de voluntaris d’entre els 3 pobles organitzadors mostrant
una ajuda i predisposició descomunal. Les associacions
que han col·laborat de Torres de Segre són: Amics de
Carrassumada, La Coral La Lira, Escola Sardanista, Club
Esportiu de Pesca, Societat de Caçadors, Ass. de Dones
MdC Sta. Àgata, Club BTT, Consistori de l’ajuntament,
membres de les Comissions i d’altres persones a nivell
particular, els quals mereixen un molt fort agraïment i
reconeixement ja que sense ells aquesta cursa no seria
tant exitosa.
L’èxit de la Volta va fer-se palès i evident l’endemà a la premsa que es va fer ressò de l’esdeveniment
coincidint en considerar-la una cursa consolidada i com una de les millors curses de Ponent i de de
l’Estat:

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

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE
Jornada 15 (04-02-2017)
CLASSIFICACIÓ
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
SNOW C.B.
C.B.
73
42

BELLPUIG “A”

TORRES

Jornada 16 (11-02-2017)
C.B.
TORRES

74

68

SEDIS
MAPISA

Jornada 17 (18-02-2017)
CENG
SEGREVEST

43

61

C.B.
TORRES

Jornada 18 (25-02-2017)
C.B.
TORRES

68

57

C.E. MARISTES
MONTSERRAT

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEG RE (FUTBOL SALA)
Jornada 13 (04-02-2017)

CLASSIFICACIÓ
C

C.A.
TORRES

3

3

ALCOLETGE
CFS “B”

Jornada 14 (11-02-2017)
C.A.
TORRES

4

3

FS LINYOLA
PERE BEP “B”

Jornada 15 (19-02-2017)
ENFAF “A”

5

3

C.A.
TORRES

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS)
Jornada 17 (05-02-2017)
VETERANS
ALMENAR

1

3

VETERANS
TORRES

Jornada 18 (12-02-2017)
VETERANS
TORRES

2

2

VETERANS
BELLPUIG

Jornada 19 (19-02-2017)
VETERANS
MIRALCAMP

0

3

VETERANS
TORRES

Jornada 20 (26-02-2017)
VETERANS
TORRES

7

0

VETERANS
ALCOLETGE

CLASSIFICACIÓ

Diumenge 2 d’abril
10:00h. Campionat Gimnàstica rítmica. Poliesportiu.

Dissabte 1 d’abril
14:00h. Dinar de la Sardinada. Organitzat per les MdC Santa Àgata.
Poliesportiu.

Divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 de febrer
17:00h. 1ª Marató de Pesca. Organitza C.E. Pesca de Torres de Segre.
Utxesa

Diumenge 26 de març
19:00h. Ball al Poliesportiu amb “Doble Cara”.

Diumenge 19 de març
19:00h. Ball al Poliesportiu amb “Banda Sonora”.

Dissabte 18 de març
09:30h. Caminem entre els arbres florits. Trobada Molí. Passejada fins
Ermita Carrassumada, explicació i vermut dins un camp de fruiters florits.

Diumenge 12 de març
09:00h. Primera jornada de neteja. Organitza C.E. Pesca de Torres de
Segre. Utxesa.
19:00h. Ball al Poliesportiu amb “Cafè Latino”.

Dissabte 11 de març
21:00h. Sopar Dona Treballadora. Organitza l’Associació de Dones.
Sortejos, servei de barra, música i ball. Poliesportiu.

Dimarts 7 de març
20:00h. Bingo Coeducatiu Dia Internacional de les dones. Sala d’Actes de la
Plaça Catalunya.

Diumenge 5 de març
19:00h. Ball al Poliesportiu amb “Grup 43”.



Dissabte 4 de març

16:00h. Rua de Carnestoltes. Punt de sortida “explanada del Font”.

19:00h. Presentació dels grups participants i entrega de premis. Pavelló 

poliesportiu.
00:00h. Nit jove amb Dj. Cactus i Nar6Sound.

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES DE MARÇ

DL L 1725-2015

AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE

FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE – Camp de Futbol
Diumenge 12 de març: V. Torres – V. Artesa de Lleida (10:30h.)
Diumenge 26 de març: V. Torres – V. C.F. Pardinyes (10:30h.)

C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA) – Poliesportiu municipal
Dissabte 25: C.AT. Torres de Segre – Artesa de Segre “A” (17:00 h.)

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE– Poliesportiu municipal
Dissabte 11: C.B. Torres de Segre – Peña Fragatina “B” (16:00 h.)
Dissabte 25: C.B. Torres de Segre – C.B. Secà Sant Pere (20:30 h.)

ACTES ESPORTIUS (MARÇ)

