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Un esclat d’alegria i colors

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
Abril 2017

Els porten el dia 13
i els recullen el dia 18

Llar de jubilats Sant Guardià

973 796496

El mes de març ens ha obert les seves portes
mostrant tot el seu variat encant. És de ben
sabut que es considera un dels més importants
per als conreus i camps fruiters, que comencen
a remuntar la seva activitat biològica després de
la pausa de l’hivern amb l’arribada oficial de la
primavera i que esclaten de color amb la
magnífica floració que cada cop atreu més
turisme que vol veure in situ aquest espectacle
visual.
A nivell meteorològic, podem dir que ha estat
l’habitual d’aquesta època de l’any amb un clar
contrast tèrmic i una mica boig pel que fa al
temps, fins al punt d’oferir dies amb boires
matinals i temperatures elevades durant el dia,
ruixats remarcables i unes sorprenents nevades,
en els darrers dies, en cotes relativament baixes
properes al nostre municipi.
Un mes que començà fort amb la celebració
d’una nova edició de la rua del carnestoltes que
va omplir d’alegria i joia els carrers del nostre
poble amb una elevada participació de carrosses
i disfresses de tota mena. Juntament amb
d’altres
activitats
esportives,
educatives,
culturals i medi ambientals han complimentat un
menú força variat i complert que ha permès que
l’activitat municipal estigui al nivell que realment
li pertoca.

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 MARÇ
ACTES CULTURALS
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
PROCLAMACIÓ DEL NOU PUBILLATGE A EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT
En Biel Cases (hereuet), en Roger Font
(1er fadrí) i en Pau Torrelles (hereu),
acompanyats pel Brian Curcó, van assistir
el passat dissabte 11 de març a la
proclamació del nou pubillatge a El Pont
de Vilomara i Rocafort, municipi de la
comarca del Bages, dins els actes de la
Festa del Contribuent 2017.
PREPARATIUS CICLE CULTURAL DE SARDANES A LA FRESCA I VISITA A LA RESIDÈNCIA
Una nova edició del cicle cultural de “Sardanes a la
Fresca” ja ha iniciat els preparatius per oferir un any més el
cicle de sardanes que al llarg de l’estiu recorrerà diferents
municipis de la comarca, d’entre ells Torres de Segre.
El Consell Comarcal del Segrià, amb la col·laboració de la
Diputació de Lleida, dels ajuntaments de la comarca i de
les diverses escoles sardanistes, impulsa per tretzè any
consecutiu, aquest cicle Sardanes a la Fresca, de caràcter
comarcal, que enguany arribarà a una vuitena de municipis
i mobilitzarà més de 3.500 persones al llarg de les nits
d’estiu amb l’objectiu de promocionar la cultura popular i fomentar la creació de noves entitats
sardanistes esdevenint un cicle plenament consolidat al calendari sardanístic de la demarcació de
Lleida i que gaudeix d’una excel·lent participació i notorietat.
Per una altra banda, l’Escola Sardanista de Torres de Segre va anar diumenge 12 de març a ballar
sardanes a la Residència d’avis i àvies Sant Guardià fent gaudir als residents d’una tarda força amena
i entretinguda amb un seguit de danses molt ben representades pels sardanistes del nostre municipi.

ACTIVITATS ESPORTIVES
JORNADA DE NETEJA A UTXESA DEL C.E.P. TORRES DE SEGRE
El passat diumenge 12 de març, membres
del Club Esportiu de Pesca de Torres de
Segre, van organitzar una jornada de
neteja i condicionament de diferents llocs
de pesca. Aquesta tasca, que ja fa uns
anys que es fa de manera sistemàtica i
totalment voluntària, permet deixar nets els
diferents espais assignats i fer-los pràctics i òptims per a la pràctica de la pesca
de cara els diversos concursos que properament s’iniciaran o per gaudir d’una
bona jornada un dia qualsevol.

EL PREBENJAMÍ “A” DEL BAIX SEGRIÀ VE A JUGAR AL MUNICIPAL
El Prebenjamí “A” de l’Escola de Futbol Baix Segrià va venir el dissabte 18 de
març a jugar al nostre camp municipal com a locals davant l’Atlètic Segre de
Lleida obtenint un important i emocionant empat a dos gols davant un bon rival.
Al llarg dels propers mesos, coincidint amb les darreres jornades dels diferents
campionats, està previst que siguin més els equips de futbol base de l’Escola
que passin pel nostre poble a disputar diferents partits com han anat fet al llarg
de l’any, fruit de la col·laboració dels pobles que aportem jugadors a aquesta
escola de futbol.

DISPUTA DE LA FASE FINAL DEL CAMPIONAT DE BITLLES
Al llarg d’aquest mes, durant dos diumenges seguits, es van disputar les finals corresponents al
campionat de bitlles regular. Tal i com vam exposar en la darrera edició d’aquesta revista, el Club
Atlètic de Bitlles de Torres de Segre va aconseguir classificar-s’hi com a segon del seu grup després
de la fase regular.
El diumenge 19 i 26 de març 14 dels 16 equips classificats es van trobar a les instal·lacions de Balàfia
per disputar els partits corresponents a la fase final. El conjunt torressenc va fer una bona final i va
quedar com el 8è millor equip.
A continuació mostrem els resultats obtinguts pels conjunts participants així com la classificació final:
Equip
1. FRAGA
2. ALMENAR
3. ALMACELLES
4. ALGUAIRE
5. ROSSELLÓ A
6. BALAFIA
7. MONTOLIU
8. TORRES DE SEGRE
9. CORBINS
10. ROSSELLÓ B
11. ALBATÀRREC
12. L’ALBI
13. SUCHS
14. PLA DE LA FONT

1a Final
(19-3-17)
1063
1062
1041
1005
1014
985
1020
954
1019
1000
950
895
954
867

2a Final
(26-3-17)
1057
1003
1021
1035
1015
1031
986
1017
924
904
907
955
894
824

TOTAL
2120
2065
2062
2040
2029
2016
2006
1971
1943
1904
1857
1850
1848
1691

1A MARATÓ DE PESCA A UTXESA
Amb la primera marató de pesca que es va celebrar el cap de setmana del
24 al 26 de març, es va donar el tret de sortida a una nova temporada de
pesca amb els diferents concursos i trobades organitzades des del Club
Esportiu de Pesca de Torres de Segre.
En aquesta ocasió, va ser un intensiu de pesca de tres dies que, tot i la
pluja, s’inicià el divendres per la tarda i es va acabar el diumenge al migdia
amb el corresponent pesatge de les diferents captures obtingudes, més baixes que en altres ocasions
degut al temps. Els pesos i guanyadors van ser: 1r lloc per Eduard Escolà amb 21,460kg, 2n lloc per
Rafa Ocaña amb 18,540kg i en 3r lloc l’Aleix Duaigües amb 17,700kg. El resultat d’aquesta primera
prova s’acumularà al de les altres dues que tindran lloc el primer cap des setmana de maig i a mig
setembre, també a Utxesa.
FINALITZA LA TEMPORADA DE CAÇA MAJOR
L’últim cap de setmana de març va finalitzar la temporada de caça major i, per
tant, la caça de porcs senglars.
En total, des de la Societat de Caçadors de Torres de Segre, s’han capturat un
total de 87 individus entre les diverses batudes dutes a terme a les zones de caça
de tot el terme o en batudes especials a Utxesa. La última batuda es va realitzar
el passat diumenge 26 de març a la Vall d’Utxesa i al Salt de la Negra.

ACTIVITATS VARIADES DEL CLUB TDS PITAMUNT
Al llarg d’aquest mes, seguint amb l’habitual activitat del grup cada cap de setmana, el grup de BTT de
Torres de Segre han organitzat diferents sortides i participat en diferents esdeveniments amb un
denominador comú, la bicicleta. Aquests dies s’han realitzat sortides en BTT a Lleida i altres indrets de
la comarca i del nostre municipi amb la mateixa finalitat de sempre, practicar esport sobre rodes en
companyia i bon ambient. En aquest sentit també, un petit grup va anar a pedalar a l’edició d’aquest
any de la Xallenge David Duaigües a Seròs celebrada el passat diumenge 19 de març completant un
recorregut exigent i amb molta participació de gent d’arreu.
El recentment creat club TDS Pitamunt, que ha assolit en pocs dies 75 socis i sòcies i que està obert a
tothom, aprofiten aquest espai per engrescar a tots els/les veïns/es a participar en alguna de les
sortides que s’organitzen de diferents nivells i durada.

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

VISITA AL PARC NACIONAL DELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ
Seguint amb les accions de formació per a millorar la promoció del
nostre territori es va organitzar una visita guiada als Aiguamolls de
l’Empordà per tal de conèixer de primera mà diferents eines de
gestió i promoció que es volen dur a terme als nostres espais
naturals i per tal de comprovar com funcionen en un espai ja
consolidat natural i turísticament des de fa molts anys. L’experiència
va ser molt enriquidora a càrrec de Jordi Sargatal, que va ser director d’aquest EN durant molts anys i
el qual va fer que es consolidés com a tal i també com a eina de promoció turística de tota la comarca.
VISITA DE L’ESCOLA EL CLAVER AL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ
Els alumnes de cicle Mitjà del Claver van fer una visita guiada al
Museu de l’Evolució el 8 de març. En primer lloc es va dinar a la zona
de pícnic de la vora de les piscines i es va aprofitar per fer una volta
pel Camí verd i veure els cavalls de la Camarga uns grups mentre els
altres feien la visita guiada al Museu i viceversa. En total uns 80 nens
i nenes més els seus professors van quedar-se sorpresos de la gran
quantitat d’eines i d’història presents al nostre Molí.
PROJECTE DE RESTAURACIÓ ABOCADOR INCONTROLAT
Des de TDSNaTur, s’havien realitzat un conjunt de propostes per a la restauració i
impediment de pas de l’abocador incontrolat de sota el pont de l’autopista.
Finalment, a principis d’aquest mes, s’ha materialitzat en un projecte de restauració
i millora d’aquell espai que, des de l’Ajuntament, s’espera poder tirar endavant amb
l’ajut dels departaments corresponents per tal de poder finalitzar amb la
problemàtica d’aquella zona.

TORRES DE SEGRE A L’ESPAI TERRA PER LA FLORACIÓ
El dia 7 de març ens va fer una visita el Dani Ramírez i l’equip de d’espai
Terra de TV3, per a poder gravar la floració des del Tossal de
Carrassumada i explicar a Catalunya les magnífiques vistes que es poden
veure des d’allí. Finalment la seva emissió va ser el dia 16, podeu veure-ho
a TV3 a la carta, programa espai terra o al següent enllaç:
http://www.ccma.cat/video/embed/5656331/
És important destacar que, tant abans com després de l’emissió, les visites
d’arreu de Catalunya en motiu de la floració del Baix Segrià han estat molt
nombroses. Pels punts d’Informació tant d’Utxesa com del Molí, durant el
mes de març hi ha hagut unes 100 visites i, a part, s’han comptabilitzat les
aproximadament 1000 persones que no han fet parada als punts
d’informació però que també han visitat el nostre poble i el seu entorn.
VISITA GUIADA FLORACIÓ DE TORRES DE SEGRE
El passat 18 de març va tenir lloc la primera passejada per la
Floració, organitzada des de TDSNaTur i que va tenir molt bona
acollida, amb uns 120 inscrits en l’activitat. La caminada va anar
fins a Carrassumada per observar la panoràmica i per acabar
enmig d’un camp florit el Sr. Francesc Miarnau va explicar el
procés de la fruita des de la seva esporga fins a la seva collita i
venta. Per finalitzar tots van poder gaudir d’un petit vermut
acompanyat amb música al mig del camp.
EL TRACTAMENT MANUAL CONTRA LA MOSCA NEGRA FUNCIONA
Durant aquest mes, s’ha procedit amb l’assessorament de COPATE, a recollir mostres
de macròfits i filtrat el seu contingut. I els resultats no poden ser més alentidors, no es va
trobar cap larva de mosca negra. El que fa pensar que potser a Torres de Segre, per les
característiques del tram de riu a la zona de lleure del poble, piscines i camp de futbol,
els tractaments de la larva de la mosca negra són i seran molt
més efectius si es fan a mà, garantint que el producte arribi a
tota la llera del riu, aquesta mena de tractament pot ser complementaria a
les que es fan amb l’helicòpter.
CONCURS DE FOTOGRAFIA, JURAT I RODA DE PREMSA
A principis de mes es va realitzar una petita roda de premsa
per tal de promocionar el 13è Concurs de Fotografia de
Natura “Antoni Ribes Escolà”. En aquesta, a part d’explicar i
promocionar el concurs de fotografia, també hi va assistir la
Maite Ribes, germana del Toni Ribes per a donar a conèixer
el seu treball i les ganes que tenia que el món conegués la importància dels espais naturals de Torres.
Per una altra banda, el dia 27 de març va tenir lloc la deliberació del Concurs de Fotografia de Natura
“Antoni Ribes Escolà”. Els membres del jurat varen ser Albert Masó, Jordi Bas, Javier Herranz,
guanyador de la categoria internacional de la passada edició i Quim Estadella, en representació de la
Comissió de Medi Ambient. El jurat ho va tenir molt difícil donat l’elevada participació i la qualitat de les
imatges presentades en cada categoria. Aquest any hi ha hagut 30 participants en la categoria
internacional, dedicada a Secans, 38 en la categoria local i 15 entre les infantils i juvenils. Cal destacar
que els fotògrafs locals que han participat han estat prop dels 30, un increment respecte a edicions
passades i que s’espera es segueixi en augment per a les properes.
Els membres del jurat es van emportar fruita de la zona i també van poder
fer una passejada pels racons més interessants del nostre municipi.
Els premiats es faran públics el dia de inauguració de l’exposició i entrega
de premis que serà el proper 9 d’abril a les 11h a la Sala d’Exposicions
municipal.

ALTRES ACTIVITATS
LES ORDRES DEL SENYOR CARNESTOLTES A L’ESCOLA
De l’1 al 4 de març, els i les
alumnes
de
l’Escola
Carrassumada van dur a terme
un seguit d’ordres que els va
deixar el senyor Carnestoltes i
que havien de complir amb
una proposta divertida durant
els tres dies. Per començar,
dimecres, havien d’anar ben guarnits amb un barret
al cap, dijous van tenir que posar-se una corbata o un llacet i, finalment, divendres els nens i nenes
havien d’anar a l’escola amb un pentinat ben divertit.
BINGO DE LA DONA
El 7 de març en motiu de la celebració del dia internacional de les dones del dia
8, es va fer un bingo interactiu a la Sala d’Actes. Es tractava de conèixer dones
descobridores, creadores, científiques o pioneres en algun sentit. Aquesta
jornada estava organitzada dins el Pla Local de Joventut en col·laboració també
amb la Diputació de Lleida.
SOPAR DE LA DONA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES MdC SANTA ÀGATA
El dia 11 de març es va celebrar el Sopar de la Dona amb sortejos, servei
de barra, música i ball amenitzat pel DJ Cactus. Es van sortejar 12 regals
que establiments, entitats, i alguna persona particular havien donat a
canvi de publicitat. Obsequis entre els quals hi havia objectes de
decoració, lot de sabons artesanals, menús i esmorzars, lots d’aliments,
de begudes i un pernil. L’associació dóna les gràcies a tots i totes per la
gran acceptació de la proposta i participació.
SORTIDA DE CAMP DE LA LLAR D’INFANTS A VEURE LA FLORACIÓ
El dimecres 15 de març,
els nens i nenes de les
classes de P1 i P2 de la
Llar
d’infants
Carrassumada
van
realitzar una sortida de
camp pels voltants amb
l’objectiu de gaudir de
l’entorn més immediat de
la Llar i per tal que l’aprenentatge dels infants sigui el més
significatiu i proper possible.
En aquesta sortida van observar els canvis de la primavera i els diferents colors de les flors que surten
als arbres en el procés de la floració. Aquesta completava les anteriors que van fer a la tardor quan
començaven a caure les fulles i a l’hivern quan ja no n’hi havia de tal manera que els més petits han
pogut viure i experimentar de primera mà el canvi d’una estació a l’altra.
Per una altra banda, dins la unitat didàctica dels animals
de granja, tots els alumnes han participat també en
l’elaboració d’un mural de grans dimensions que van
ajudar a pintar en el que els diferents animals estaven fets
amb diferents textures perquè els més petits poguessin
experimentar i manipular amb ells un cop finalitzat el
dibuix.

SEGON MERCAT DEL PAGÈS
El diumenge 12 de març, la Llar de
Jubilats de Torres de Segre, va
organitzar,
per
segon
any
consecutiu, un mercat del pagès a
la Plaça Catalunya. Aquesta
iniciativa impulsada entre la Junta i
l’Associació d’Artesans d’Arreu va
aconseguir reunir una sèrie de parades amb productes elaborats de forma artesana que anaven des
de bijuteria, objectes de decoració, màgia, herbes medicinals fins a productes alimentaris entre altres.
Amb aquest mercat, s’enllaçaren un conjunt d’activitats complementàries gratuïtes com una
degustació, un taller de manualitats i ludoteca així com una promoció d’arts escèniques.
TALL DE LA CARRETERA LOCAL C-230a
El diumenge 19 de març es va tallar el tram de la carretera local C-230a des
dels anomenats “ponts de Ribes” fins al municipi de Sarroca. El tall al trànsit
rodat serà del 20 de març al divendres 7 d’abril i permetrà la reparació total
del ferm com a continuació del que ja es va fer fa uns mesos enrere en el
tram que venia des de Sudanell. Aquestes obres de millora van a càrrec de
la Diputació de Lleida, que té la responsabilitat del seu manteniment.
CAMINADA DE L’ANCESA JOVE A PUIGVERD
El diumenge 19 es va fer una caminada a Puigverd de Lleida
organitzada per l’Ancesa Jove i, per tant, pels joves de tots els
municipis que en formen part d’entre ells el nostre.
Hi van haver 120 participants, d’entre els diferents pobles que van
poder escollir entre dues rutes: una ruta de 6km que permetia gaudir de
l’espectacle de la floració i de la història del mateix municipi o bé la de
10 km que seguia fins a la Serra de Puigverd.
ACTIVITATS DE L’A.E. TURRIBUS
Les unitats de Follets i Llops van anar i col·laborar a l’esmentada
sortida del 18 de març on van poder gaudir de l’espectacle de la
floració del nostre territori i aprendre tot el procés de la fruita des
d’abans que surtin les flors fins a la seva posterior collita.
Per una altra banda, la unitat de raiers, el passat dissabte 25 de
març van organitzar un matí de recol·lecta econòmica per a la
sortida de final de curs que faran més endavant .
JORNADA EDUCAR EN LA FAMÍLIA
El dimecres 28, a la sala d’actes, va tenir lloc una jornada dins el programa d’atenció a
la infància del Consell Comarcal del Segrià, titulada “Educar en la Família”.
La conferència va anar a càrrec de Rosa Jové, psicòloga especialitzada en psicologia
clínica infantil i juvenil. A més, autora de diferents llibres d’abast nacional, entre els que
destaquen “Crianza feliz” o “Ni rabietas ni conflictos”.
POSADA EN MARXA DE LA FESTA DE LES CASSOLES
La festa de les Cassoles ja està en marxa un any més. S’iniciarà al matí
amb xocolatada popular a la Plaça Catalunya on es lliuraran els cartells i
els tiquets de les begudes, seguirà amb una Cercavila fins al Camp de
Futbol. Després de dinar es realitzarà el concurs “Atrapa el pernil”, hi haurà
festa de l’escuma de colors, inflables i torneig de futbol. Us recordem que
us podeu apuntar per colles fins el 25 d’abril i si no teniu ganes de cuinar us podeu apuntar a la carpa
“Colla Torreros” on els preus dels menús seran Adult: 14€ i Infantil: 8€. Animeu-vos!!

ACTUACIONS REALITZADES AL MARÇ
INSTAL·LACIÓ D’UN DESCALCIFICADOR A L’ESCOLA
ACTES
DURANT
EL MES
DE JULIOL Ide
AGOST
Al llarg d’aquest mes
de REALITZATS
març s’ha instal·lat
un equip
descalcificador
l’aigua a
l’Escola Carrassumada que ha de permetre pal·liar els problemes que ocasiona la
calç tant en els aparells de la cuina i menjador com en la resta de l’edifici en general
amb el propòsit de millorar la qualitat de l’aigua que s’utilitza a l’escola tant pel
consum dins el menjador com per la resta de l’alumnat i professorat.
L’aparell instal·lat permetrà filtrar la calç que porta l’aigua que entra al subministre
general de l’Escola, descalcificant-la per tot l’edifici.
NETEJA DE CANYISSAR UTXESA
A principis de mes de març s’han realitzat dos
corredors enmig del canyissar d’Utxesa,
l’esclarissada de canyissar és una actuació
sol·licitada al departament de Territori i
Sostenibilitat tant des de l’ajuntament com des
dels caçadors i finalment s’ha realitzat els corredors autoritzats. Serà una
millora tant per la biodiversitat com per a la reducció de població de porc senglar.
RESTAURACIÓ TRAM BAIX CAMÍ VERD
A la vora de l’observatori del riu s’ha fet una
baixada per poder fer mostreig de mosca
negra i també s’ha realitzat una petita
bassa que s’omple per nivell freàtic i que
servirà per aproximar la fauna als visitants.
A partir d’ara des de l’observatori es podran
observar diferents espècies de fauna ja que hi haurà molt més dinamisme.
FINALITZACIÓ ESCALES COSTAT MOLÍ
Aquests dies, s’han finalitzat
les
escales
que
comuniquen el camí verd
amb el Molí. A més s’ha
col·locat una barana als dos
costat de la mateixa per
garantir la seguretat al
baixar-les. També es pot baixar, com abans per la zona de les piscines per on seria la zona accessible
RECOL·LOCACIÓ DE SENYALS I PALS DE LLUM
Seguint amb el manteniment de la senyalització i pals de llum del
municipi s’han hagut de re col·locar algunes senyals i pals que
havien caigut o estaven a punt de fer-ho ja sigui per vent o per
petits xocs de vehicles.
Alguns dels de fusta s’han substituït per d’altres de formigó, de
manera que seran més estables i resistents.
REPARACIÓ I CONDICIONAMENT DE LA CISTERNA DE LA LLAR JUBILATS
Dins les tasques de manteniment de la brigada al llarg d’aquest
mes, remarquem la reparació i condicionament de la cisterna de la
Llar de Jubilats que estava malmesa i necessitava fer-li el
manteniment. S’ha realitzat el buidatge de la cisterna mitjançant
una bomba d’extracció, s’ha fet la seva neteja i posterior reparació.

LA NOTICIA MÉS DESTACADA DEL MES DE MARÇ
LA GRAN FESTA DEL CARNESTOLTES
Un any més, i ja en van quatre de consecutius des de que es va reprendre aquesta festivitat, els
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
carrers de Torres es van omplir d’alegria, color i molta festa en una nova edició del carnestoltes.
Amb una bona organització per part de l’associació JAEC i el suport de l’Ajuntament la jornada va
esdevenir tot un èxit amb la participació de tretze carrosses i set grups disfressats de peu. La rua
s’inicià pels carrers del nostre poble i finalitzà, com en d’altres ocasions, al pavelló poliesportiu.
Aquest any, dins de les novetats introduïdes, destacar que les coreografies dels diferents grups de peu
i de les carrosses es van fer dins del pavelló un cop arribada la rua amb la finalitat que la gent del
públic les pogués veure més còmodament. Allí, un jurat format per membres de l’Ancesa Jove valorava
l’actuació juntament amb les disfresses i la carrossa per establir el veredicte final. Finalitzats els balls i
les representacions es va fer entrega dels premis a tots els participants.
La celebració es va completar amb l’actuació del grup “Batukats de l’ala” d’Aitona i va acabar amb una
sessió de “discomòbil”.
Tal i com hem exposat al principi, la participació i acceptació d’aquesta festivitat segueix en augment i
ha esdevingut una proposta on hi intervé bona part de la gent del poble ja sigui amb una disfressa,
amb carrossa o de públic en general dins d’un ambient fantàstic de gresca i germanor.
Els guanyadors de l’edició d’aquest any, en la modalitat carrossa, han estat els “remullats” amb una
magnífica representació del cavall de Troia; seguits dels “Supertorrerois” i “Els esventats”. Pel que fa al
grup de peu, el jurat va escollir a les “Rentatorres”.
Des de l’Ajuntament volem felicitar, un any més, als organitzadors i participants desitjant que perduri
per molts anys més.

ELS REMULLATS “TROYA”
1r Premi

ELS ESVENTATS “MICKEY”
3r Premi

SUPERTORREROIS
2n Premi

1r Classificat

PET CISTELL

SE ME’N VA L’OLLA

PERILL CURVES

DESIGUALS

JUGUEM 17

NO EM TOQUIS LA LLAUNA

DOMINGUEROS DEL SALOUET

ZOOTEK

RENTATORRES
Premi grupal

AMADEUS

JAEC

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

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE
Jornada 19 (04-03-2017)
CLASSIFICACIÓ
ACTES C.B.
REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
C.B.
89
71

BELL·LLOC

TORRES

Jornada 20 (11-03-2017)
C.B.
TORRES

62

51

PEÑA
FRAGATINA “B”

Jornada 21 (19-03-2017)
C.B.
ALMACELLES

55

77

C.B.
TORRES

Jornada 22 (24-03-2017)
C.B.
TORRES

65

55

C.B. SECÀ DE
SANT PERE

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEG RE (FUTBOL SALA)
Jornada 16 (03-03-2017)

CLASSIFICACIÓ
C

C.A. TORRES – JORNADA DESCANS

Jornada 17 (18-03-2017)
C.F.S.
TREMP “A”

3

0

C.A.
TORRES

Jornada 18 (25-03-2017)
C.A.
TORRES

4

7

ARTESA DE
SEGRE “A”

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS)
Jornada 21 (05-03-2017)
VETERANS
U.E.LLÍVIA

0

3

VETERANS
TORRES

Jornada 22 (12-03-2017)
VETERANS
TORRES

1

1

VETERANS
ARTESA
DE LLEIDA

Jornada 23 (19-03-2017)
VETERANS
BALAGUER

2

5

VETERANS
TORRES

Jornada 24 (26-03-2017)
VETERANS
TORRES

4

1

VETERANS
PARDINYES

CLASSIFICACIÓ

AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE

Diumenge 16 d’abril (Diumenge Sant)
12.30h. Missa de Pasqua. Església Parroquial.

Dissabte 15 d’abril (Dissabte Sant)
21.30h. Benedicció del Foc i Vetlla Pasqual.

Divendres 14 d’abril (Divendres Sant)
09.00h. Viacrucis.
18.00h. Celebració de la Paraula i la Creu.
19.30h. Processó del Sant Enterrament.

Dijous 13 d’abril (Dijous Sant)
20.00h. Monument – Eucarístic.
21.00h. Sopar de Germanor.

Diumenge 9 d’abril (Diumenge de Rams)
12:30h. Diumenge de Rams.
Benedicció de Palmes. Plaça Església.

ACTES RELIGIOSOS SETMANA SANTA

DL L 1725-2015

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES D’ABRIL
Dissabte 1 d’abril
14:00h. Dinar de la Sardinada. Organitzat per les MdC Santa Àgata. Poliesportiu.
Diumenge 2 d’abril
09:00h. Concurs de Pesca (1er Social). Utxesa.
10:00h. Campionat de Gimnàstica rítmica. Poliesportiu.
19:00h. Ball al Poliesportiu amb “New York”.
Diumenge 9 d’abril
11:00h. Inauguració Exposició i entrega Premis 13è Concurs Fotografia Natura “Antoni Ribes
Escolà”. Obertura exposició: dia 13 de 18h a 20h; dies 14, 15, 16, 22, 23, 29 i 30 de 12h a
14h. Sala d’Exposicions Municipal (C/ Església, 1).
19:00h. Ball al Poliesportiu amb “De Gala”.
Diumenge 16 d’abril
19:00h. Ball al Poliesportiu amb “Paris La Nuit”.
Dissabte 22 d’abril
10:00h. Primavera a Utxesa i Segon origen. Punt d’Informació d’Utxesa. Breu visita guiada.
10:00h a 12:00h. Venta de roses i llibres a càrrec de l’AE Turribus. Plaça Catalunyaconfirmen on nit
19:00h. VII Aplec de la Sardana. Al finalitzar hi haurà sopar. Poliesportiu.
Diumenge 23 d’abril
12:30h. Vermut Electrònic. Organitzat pel JAEC. Plaça Catalunya
19:00h. Ball al Poliesportiu amb “Orquestra Blau”.

Foto contraportada: Fernando Curcó

Dissabte 29 d’abril
17:00h. Campionat de botifarra benèfic. Fundació Àngel Olaran. Poliesportiu.
Diumenge 30 d’abril
12:00h. Festa de les Cassoles. Plaça Catalunya i Cercavila fins al Camp de futbol. Pregunta Joan
Carles si vol posar aquí algo més i hora potser seria la de quedada a primera hora a la
plaça no?
ACTES ESPORTIUS (ABRIL)
•
•
•

•

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE– Poliesportiu municipal
Dissabte 22 d’abril: C.B. Torres de Segre – Sicoris (16:00 h.)
C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA) – Poliesportiu municipal
Dissabte 8 d’abril: C.AT. Torres de Segre – Cambrils CECR “A” (17:00 h.)
Dissabte 29 d’abril: C.AT. Torres de Segre – EFS Balaguer C. d’Urgell (17:00 h.)
FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE – Camp de Futbol
Diumenge 23 d’abril: V. Torres – V. Golmés (10:30h.)

