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Abril, mes gentil

PRESENTACIÓ
TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS
PRESENTACIÓ
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
SERVEIS MUNICIPALS
L’abril és el mes gentil per excel·lència. Ja en el
cor de la primavera, hem gaudit de dies més
Ajuntament de Torres de Segre
973 796005
llargs, gràcies al canvi d’hora, i d’un clima
Atenció al públic de dilluns a divendres de 10h a 13.30h
temperat amb dies de bonança anticiclònica
majoritàriament, tot i la baixada de les
Consultori Mèdic
973 792252
temperatures a finals de mes i unes nevades
Programació de visites de 8h a 12h
inesperades en pobles propers al nostre
Consulta infermeria i medicina de 8.30h a 15h
municipi.
A les portes de la bohèmia estival, l’entorn i la
Biblioteca Guillem de Cervera
973 796529
nostra terra ens ha anat mostrant al llarg
Dilluns a dijous de 16.30 - 20.30h i dimecres i divendres de
d’aquests dies un seguit de canvis i
10h a 13h.
transformacions, passant de l’esclat de colors i
EMEETDS (Empresa Municipal d'Energia Elèctrica)
973 792828
de la bellesa de la floració a l’aparició del fullatge
i la creació dels primers fruits amb l’esperança
Atenció al públic de 8h a 15h
que sigui un estiu de bona collita en tots els
Policia local
696 982734
sentits.
El mes d’abril ens ha permès gaudir d’una gran
Llar d’infants Municipal
973 792319
varietat d’esdeveniments amb propostes de tot
tipus i per a totes les edats. D’aquesta manera,
Atenció TDSNaTur
973 796394
des del principi fins als darrers dies, hem viscut
Oficina Molí de Torres
Dill. a div. 11h a 14h
una activitat frenètica i rica dins el nostre poble.
Punt Informació Utxesa
Dbt. i Dmg. de 9h a 13h
Començant amb els actes tradicionals de la
Instal·lacions Potabilitzadora
setmana santa que aquest any s’ha celebrat en
aquest mes, hem pogut gaudir també d’activitats
Recollida residus fitosanitaris
Dijous de 12h a 14h
esportives diverses en les que cal destacar la
Recollida residus voluminosos
Els porten el dia 15
consecució del campionat de la Fase Regular
Maig 2017
i els recullen el dia 18
del nostre equip de bàsquet, a més d’un bon
Aplec de la Sardana, de l’exposició dels treballs
Llar de jubilats Sant Guardià
973 796496
presentats en l’edició d’aquest any del concurs
Obert tots els dies de 16h a 20h
de Fotografia de Natura “Antoni Ribes Escolà”,
d’una emotiva Festa de les Noces d’Or a l’Ermita
ALTRES SERVEIS
Carrassumada així com un seguit de propostes
Escola Carrassumada
973 796335
al voltant de la diada de Sant Jordi organitzades
CAP d'Alcarràs
973 795725
des de l’Agrupament Escolta Turribus.
Farmàcia (Dll a Div. 9h a 14h i 17 a
973 796084
20.30h i Dbte: 9.30h a 13.30h)
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 A L’ABRIL
ACTES CULTURALS
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
PROCLAMACIÓ DEL NOU PUBILLATGE A RIPOLL
El dissabte 8 d’abril, en Pau Torrelles i la
Silvia Goixart, en representació del
pubillatge municipal, van assistir a l’acte
de proclamació a la localitat de Ripoll.
La Festa començà amb una cercavila
pels carrers de la vila i un espectacle de
màgia al teatre Comtal abans de fer les
proclamacions pertinents i un sopar de
germanor com a cloenda.
VII APLEC DE LA SARDANA
El dissabte 22 d’abril, el pavelló poliesportiu va ser l’escenari que acollí la setena edició de l’Aplec de
la Sardana. Aquest acte s’organitza des de l’Escola Sardanista del nostre municipi i pretén mantenir
viva la nostra dansa tradicional catalana per excel·lència tot ballant i gaudint d’aquesta festa
sardanista. Aquest cop es va estructurar l’aplec en dues ballades introduint entremig una pausa amb
un sopar popular. La Cobla Municipal de Lleida en primer lloc i la Bellpuig Cobla a continuació varen
ser les encarregades d’interpretar les diferents peces que van fer dansar d’allò més els sardanistes i
aficionats presents.
La bona tasca dels membres de l’Escola Sardanista de Torres de Segre i la seva junta organitzadora,
juntament amb totes les entitats locals col·laboradores, van fer possible un bon aplec amb una
significativa participació tant de colles sardanistes d’arreu, de veïns i veïnes, dels membres del nostre
pubillatge local i dels alumnes de l’Escola que han dut a terme el curs de sardanes i que van actuar
amb una dansa en una jornada festiva, tradicional i de germanor.

ACTES RELIGIOSOS
DIUMENGE DE RAMS
El diumenge 9 d’abril, en motiu del diumenge de rams, els veïns i
veïnes de Torres de Segre vam realitzar la tradicional benedicció
dels rams i palmons a la Plaça Catalunya a càrrec de mossèn Xavier
Batista.
Aquesta
tradició
popular i familiar,
celebrada des de fa
molts anys, segueix
acollint un bon nombre de nens i nenes que llueixen les
seves palmes i palmons per beneir-los i, posteriorment,
posar-los al balcó de casa tal i com mana la tradició.
Després de la benedicció de les palmes i palmons es
va fer la tradicional missa del Diumenge de Rams.

MISSA I SOPAR DE LA FAM
Dijous 13 d’abril, continuant amb els
actes religiosos organitzats durant la
Setmana Santa, es va realitzar
l’habitual missa i el posterior Sopar de
la Fam amb el que
es pretén
sensibilitzar a la gent i ajudar davant
del gran problema de la fam al món.
El Dijous Sant és el dia de la caritat i, des de fa molts anys, al municipi es fa aquest sopar per tal de
donar la seva recaptació a Càritas Diocesana de Lleida amb una bona resposta dels veïns i veïnes de
Torres. Aquest any hi van assistir unes 80 persones però van ser moltes més les que van comprar el
tiquet per tal de col·laborar. La Dolors Piñol, com a representat de Càritas a Torres, va agrair a tothom
la seva col·laboració i va donar a conèixer els 500€ de la recaptació que s’aportarà aquest any.
MISSA I PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT
El divendres 14 d’abril, pel matí, es va realitzar l’habitual
“Via Crucis” pels carrers del municipi, la missa per la
tarda i, posteriorment per la nit, la processó del Sant
Enterrament, un dels actes principals de la Setmana
Santa que ve a escenificar l'enterrament de Crist segons
la història sagrada del Cristianisme que tingué lloc la nit
de Divendres Sant.
Tal i com és habitual, la processó s’inicià i s’acabà a
l’església després de recórrer part dels carrers del
nostre poble. En ella es va representar el “Via Crucis” de
Jesús gràcies a la participació de diferents veïns i
veïnes. Un any més, els diferents passos i escenificacions van estar marcats pel ritme de la nostra
banda de tambors i trompetes acompanyats per la llum de les espelmes de la gent i la il·luminació
d’algunes de les cases per on passava el recorregut.

ACTIVITATS ESPORTIVES
BONA REPRESENTACIÓ DE TORRES AL CAMPIONAT PROVINCIAL DE NATACIÓ A INEFC
La piscina de l'INEFC de Lleida va acollir el passat dissabte 1 d’abril,
per la tarda, el Campionat Provincial de Natació organitzat per la
Delegació Territorial de la Federació Catalana de Natació i el Club
Esportiu INEF Lleida.
La prova va reunir un total de 183 nedadors i nedadores d’entre ells
en Pau Torrelles, del Club Natació Lleida i veí del nostre municipi,
que va aconseguir el tercer lloc en les proves de 200 i 400 metres
lliures amb un temps de 2’01’’06 i 4’22’’03 respectivament.
El CN Lleida va resultar finalment el guanyador del Campionat amb
una dura pugna amb el CN Cervera sumant 1105 punts enfront dels
972,5 del conjunt cerverí. Els van seguir el CN Tàrrega i, a més
distància, el CN Balaguer i l’INEFC Lleida
CAMPIONAT DE GIMNÀSTICA RÍTMICA
El diumenge 2 d’abril, es va realitzar al pavelló poliesportiu el
campionat de gimnàstica rítmica que es celebra habitualment per
aquestes dates abans de les vacances de setmana santa. Aquest
esdeveniment esportiu va reunir més de cent gimnastes de diferents
categories de les escoles d’Albatàrrec, la Bordeta, Térmens i Torres de
Segre.

Al llarg de tot el matí es van dur a terme una sèrie d’exhibicions, primer a nivell individual i després de
conjunt amb diferents exercicis i coreografies.
Al finalitzar es van repartir les medalles d’or, plata i bronze a les escollides de cada categoria i unes
medalles de participació a la resta davant l’atenta mirada de pares, mares i familiars que van omplir el
pavelló i van gaudir de l’actuació de les gimnastes.

PRIMER CONCURS SOCIAL DE PESCA
La
zona
dels
espigons
de
l’embassament d’Utxesa va acollir el
passat diumenge 2 d’abril el primer
dels concursos socials que el Club
Esportiu de Pesca de Torres de
Segre organitza dins la temporada de
pesca que tot just comença.
Amb una bona participació, uns 21 pescadors, la jornada no va deixar grans captures tot i gaudir d’un
dia esplèndid per a la pràctica d’aquest esport. Al final, Xavier Martín amb 5,940 kg, Manuel Martín amb
5,380 kg i Francesc Torreguitart amb 4,300 kg, encapçalen la classificació general del concurs social a
falta de tres més que es duran a terme en els propers mesos.
CAMPIONS DE LA FASE REGULAR DE LLIGA DE BÀSQUET
El passat diumenge 9 d’abril, el nostre equip de bàsquet va arrodonir
una excel·lent temporada proclamant-se matemàticament campió de la
Fase Regular del campionat Sènior Masculí grup 1 al guanyar a l'Alpicat
“B” per 53 a 56 i obtenint, d'aquesta manera, l'ascens directe de
categoria de cara a la pròxima temporada.
Ara resta disputar la Final a 4 que es disputarà el cap de setmana del 20
i 21 de maig a Torres de Segre, com a seu de l'equip campió, entre els
quatre primers classificats. Des d’aquest espai animem a tothom que
vagi al pavelló poliesportiu a donar suport al nostre conjunt local el
dissabte 20 de maig a les semifinals (18:00h i 20:00h) i, esperem, també
l’endemà diumenge a la gran final.
SORTIDES DEL CLUB TDS PITAMUNT
El Club TDS Pitamunt segueix organitzant diferents sortides en BTT adreçades a tots els nivells tant
pel que fa al recorregut com a la condició física personal.
Al llarg d’aquest mes han realitzat diverses rutes per les contrades lleidatanes. Entre aquestes
destacar la sortida que van dur a terme des de Torres fins al parc de la Mitjana a Lleida amb una bona
participació de ciclistes torressencs que van gaudir d’una bona jornada esportiva realitzant un
recorregut d’uns 40 quilòmetres anant i tornant de la capital de la terra ferma.

S

SOPAR AMB ELS VOLUNTARIS DE LA IV VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA
El divendres 28 d’abril es va celebrar un
refrigeri com a mostra d’agraïment als
voluntaris i voluntàries que van col·laborar,
d’alguna manera, en les diferents tasques
d’organització i funcionament de l’edició de la
Volta al Pantà d’Utxesa celebrada a darrers de
febrer i que van fer possible que aquest
esdeveniment esportiu esdevingués un èxit en tots els sentits superant els d’anys anteriors en quant a
participació d’esportistes i d’assistència de gent.
Des d’aquest espai volem aprofitar per agrair de nou la seva ajuda i implicació desinteressada
recordant als propis voluntaris/es, segons ens manifesten els propis corredors, que amb la seva
aportació es dóna un plus de qualitat que fa diferent aquest esdeveniment esportiu de la resta
superant-se any rere any.

COPA CATALUNYA DE CARPFISHING A UTXESA
L’edició d’aquest any de la Copa Catalunya en la modalitat de
Carpfishing d’esport base es portarà a terme a l'embassament d'Utxesa
els dies 12, 13 i 14 de maig i serà gestionada i organitzada pel Club
Esportiu de Pesca de Torres de Segre amb la col·laboració de la
Federació Catalana de Pesca i l’Ajuntament. Es tracta d’un campionat
que atreu un gran nombre de pescadors d’arreu que, en modalitat
única de parelles, competeixen per capturar el major nombre de
carpes, espècie única permesa, durant els tres dies que dura la prova
(de divendres fins a diumenge 14 de maig al migdia).
Per poder-hi participar és imprescindible tenir la llicència federativa de
competició d’esport base de l’any 2017.
Per fer les inscripcions i més informació podeu adreçar-vos al correu
del Club de Pesca de Torres: clubpescatorresdesegre@gmail.com

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

PRESENTACIÓ EXPOSICIÓ I ACTIVITATS CONJUNTES ENP PONENT
El dia 4 d’abril es va realitzar la presentació de la segona fase del
projecte conjunt Espais Naturals de Ponent, liderat per l’associació
Leader Ponent i en el qual TDSNaTur hi participa des del seu inici.
Es va presentar l’exposició que serà itinerant a tots els ENP’s que
formen part del projecte i una proposta d’activitats conjuntes per a la
promoció d’aquests espais. L’exposició a Utxesa la podreu visitar del 3 a l’11 de juny.

INAUGURACIÓ DEL 13è CONCURS DE FOTOGRAFIA DE NATURA “ANTONI RIBES ESCOLÀ”
El passat 9 d’abril es va
realitzar la inauguració de
l’exposició i entrega de premis
de les fotografies del 13è
Concurs de Fotografia de
Natura, que des d’aquest any
rep el nom d’ “Antoni Ribes
Escolà”. Per aquest motiu les seves germanes van ser-hi presents i van voler fer un sentit agraïment
per aquest fet. També hi va assistir en Carles Santana de Photologístics, empresa que es dedica a la
fotografia de la natura des de fa molts anys.
En aquesta edició es van rebre un total de 170 fotografies entre els participants adults, infantils i
juvenils. Un any més hi havia una modalitat oberta al món, en aquesta edició dedicada les zones
estepàries o de secà i la resta de premis anaven enfocats a promocionar els espais naturals del nostre
municipi, dins la categoria local. Com a novetat, aquesta edició comptava amb 3 premis als millors
fotògrafs locals, això ha fet que els fotògrafs del nostre municipi hagin augmentat la seva participació,
per tant s’ha assolit un dels objectius establerts per aquesta edició, i que cada cop hi hagi més nivell
entre ells.
Cal agrair als més de 60 assistents al llarg d’aquell matí destacant, en el
moment de inauguració i entrega de premis, a la representació del nostre
Pubillatge, els regidors i l’alcalde de l’Ajuntament i la família de l’Antoni
Ribes Escolà a més de diferents veïns i veïnes del nostre municipi.
A continuació podreu observar els premis i autors de cadascuna de les obres
seleccionades. I us recordem que a més a més, cada any, a l’exposició hi
podeu trobar una de les obres de cadascun dels autors del nostre municipi.

Premi Secans o Zones Estepàries
Jordi Busquets

Premi Infantil
Nerea Torrentó

Premi Cat. Local
(Terme municipal)
Jaume Charles

Finalista de Secans
o Z. Estepàries
Jose Pesquero

1er Premi Fotògraf local
Josep Prada

Finalista de Cat. Local
(Terme municipal)
Íngrid Olona

Finalista de Cat.
Infantil
Noemí Rojo

2n Premi Fotògraf local
Remy Sildou

Diploma Menció Especial
Fotògraf Local Cat.
Secans
Raquel Alcázar

3er Premi
Fotògraf local
Meritxell Somalo

Diploma Menció Especial
Fotògraf Local Cat.
Juvenil
Marc Torrelles

ACTIVITAT D’EDUCACIÓ AMBIENTAL AMB L’ESCOLA ELS TIL·LERS D’ARTESA
Els alumnes de Cicle Mitjà de l’Escola els Til·lers d’Artesa
de Lleida van visitar-nos per fer algunes de les activitats
d’educació ambiental dins la proposta per a escoles molt
ben guiats pels nostres tècnics municipals.
Primer varen visitar el camí verd a la vora del Riu Segre,
descobrint el bosc de ribera, els cavalls de la Camarga, les
cigonyes, i també van fer un taller d’anellament d’ocells. Al
migdia, es van desplaçar a Utxesa on van dinar i,
posteriorment, van poder fer el taller de caixes niu i conèixer
la història de l’embassament d’Utxesa. Van estar tant
contents que de ben segur repetiran.

Premi Juvenil
Maria Martínez

VISITA DE PRIMAVERA A UTXESA – LA SEVA HISTÒRIA I SEGON ORIGEN
El passat 22 d’abril es va realitzar una petita
visita guiada de primavera a Utxesa, els
assistents van poder gaudir de l’espectacle
de les flors silvestres, de la història de la
construcció dels embassaments i també es
va explicar com Utxesa es va convertir en
el plató de la pel·lícula Segon Origen
comentant algunes de les anècdotes curioses que van tenir lloc durant el rodatge d’aquest film.
REFORESTACIÓ I MANTENIMENT CAMÍ NATURAL
En diferents punts del camí verd al tram
d’Utxesa s’ha fet neteja de sotabosc i, en
determinats llocs on hi havia excés d’arbres
joves, s’han trasplantat a altres zones de
l’embassament amb la finalitat d’ajudar poc
a poc en la generació del bosc de l’entorn,
de manera que també es guanyarà amb
ombra a la vora del camí. S’han replantat
més de 70 arbres, de petit dimensions i d’espècies pròpies del bosc de ribera.

ALTRES ACTIVITATS
VISITA AL VALLE DEL JERTE, A CÀCERES
A principis de mes una representació de l’Ajuntament de
Torres de Segre, encapçalada per l’Alcalde en Josep
Ramon Branzuela i el tinent alcalde en Joan Carles Miró,
van fer una visita institucional al “Valle del Jerte” dins la
Província de Càceres. Aquesta zona és universalment
coneguda pel reclam turístic que representa la campanya
de “cerezos en flor” que atrau milers de turistes d’arreu.
Allí, van ser rebuts i acompanyats en tot moment per les
primeres autoritats tant de la Mancomunitat del Valle del
Jerte, integrada per onze
municipis, com d’altres de municipals. En aquest sentit s’han mantingut
reunions de treball amb el president de la Mancomunitat, la gerent de la
mateixa, i l’Alcalde de la població de Cabezuela del Valle. Ara toca
treure conclusions i ensenyaments de l’experiència que porten des de
fa varies dècades i veure com es pot aplicar a casa nostra, que si bé
queda molt lluny, hi ha moltes similituds en quant a oportunitats
d’aprofitament de turisme rural al voltant de la floració de la nostra fruita
i de tot el seu procés productiu.
LA SARDINADA DE l'ASSOCIACIÓ DE DONES MdC SANTA ÀGATA
El dia 1 d'abril es va celebrar al pavelló municipal l’habitual dinar
de la sardinada organitzat des de l’Associació de dones amb
diferents sorteigs de productes que diversos establiments,
entitats i persones particulars del municipi van donar de manera
voluntària.
Varen ser diverses les veïnes afortunades, algunes de les quals
podeu veure a la fotografia.
L’associació agraeix a tots i totes la seva participació i implicació en aquesta celebració.

ACTIVITATS VARIADES A LA LLAR DE JUBILATS
Al llarg de tot el mes, s’han dut a terme un seguit d’activitats
dins la Llar de jubilats amb l’objectiu d’oferir propostes
interessants i divertides per tots els seus socis i sòcies a fi
d’ocupar el temps tot aprenent. Per una banda, s’ha finalitzat
el taller “Viure en positiu” de l’Obra Social “La Caixa” que
pretenia promocionar els valors de la dignitat i autonomia per
afrontar l'etapa d'envelliment. A les sessions del taller es van
treballar temàtiques com la capacitat d'adaptació; fortaleses
psicològiques com la saviesa, la curiositat, el coratge, la
perseverança i el sentit de l'humor; prevenció i gestió de conflictes; o sentir-se bé en soledat.
També s’ha iniciat el taller gratuït d’informàtica “Incorpora internet al teu
dia a dia” a la CiberAula de la Caixa i a la Llar de Jubilats del 18 d’abril
fins el 16 de maig en el que s'ensenyen les nocions bàsiques sobre l’ús
de xarxes socials i elements de comunicació dins el món de les noves
tecnologies. En els propers mesos, s’aniran oferint activitats variades
per engrescar a tots els seus socis i sòcies amb la finalitat que tothom
hi pugui participar i gaudir.
TALLER DE CUINA A LA RESIDÈNCIA SANT GUARDIA PER CELEBRAR EL DIA DE LA MONA
El passat diumenge 16 d’abril, dins els diferents
tallers que es duen a terme dins la Residència i
en concret en un de cuina, els residents van
poder gaudir d’una activitat en la que havien de
preparar unes mones fantàstiques per poder-les
gaudir i menjar en motiu del dia de Pasqua.
COLÒNIES DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA TURRIBUS
Aquets any els infants, joves i caps de l'Agrupament Escolta Turribus van anar de colònies a Llesp,
localitat de l’Alta Ribagorça. Allí, van fer diferents jocs i van anar al Parc Nacional d'Aigüestortes a fer
una ruta i passar un bona estona plegats amb la neu. Durant el dia van poder gaudir de l'entorn i del
poble i, per les nits, van fer diferents jocs i propostes divertides com la nit de la por. Tots els nens i
nenes que hi van assistir s’ho van passar d’allò més bé malgrat arribar a Torres molt cansats.
De part de tots ells: Visca el cau!

CONFERÈNCIA DE L’ESCRIPTORA MONTSE SANJUAN
L’Associació de Dones MdC Santa Àgata va organitzar el
21 d’abril, a la Sala d’Actes, una conferència a càrrec de
l’escriptora lleidatana Montse Sanjuan que aportà una de
les seves obres literàries “L’Anna Grimm una investigadora
de ficció” que properament s’estrenarà en una sèrie de
televisió. Durant la xerrada, l’escriptora va explicar els seus
començaments i el sentit d’aquesta novel·la ambientada a
Lleida demostrant que el crim el podem trobar a tot arreu partint de dues trames paral·leles, un
sorprenent assassí en sèrie i un cas sense resoldre que afecta personalment la protagonista.

L’AE TURRIBUS FA PARADETES EN MOTIU DE SANT JORDI
El dissabte 22 d’abril,
com a prèvia a la
festivitat
de
Sant
Jordi, els nens i
nenes
de
l'Agrupament Escolta
Turribus va organitzar
un mercadet solidari
de llibres de segona
mà i venta de sucs i
sabons artesans a la
Plaça Catalunya per recaptar fons de cara a la sortida de
final de curs amb una bona participació dels veïns i veïnes
que es van apropar per intercanviar i/o comprar llibres per
1€, degustar uns sucs naturals a la paradeta dels raiers,
comprar uns sabons artesanals a la dels llops i elaborar una original rosa en els tallers de manualitats
que havien preparat de punts de llibres i roses.
L’ASSOCIACIÓ JAEC FA UN VERMUT ELECTRÒNIC EL DIA DE SANT JORDI
El diumenge 23 d’abril, dins de les activitats proposades per aquest
Sant Jordi, els membres de l’associació JAEC van elaborar un
vermut amb música electrònica de fons a la Plaça amb coca de
recapte, olives, patates, fuet i refrescs per a les més de 50 persones
que van col·laborar en aquesta proposta a un preu simbòlic. Des
d’aquest espai volem felicitar les grans iniciatives d’aquest grup tan
actiu i encoratjar-los a que segueixin així.
XXII FESTA DE LES NOCES D’OR A L’ERMITA CARRASSUMADA
El diumenge 23 d’abril, l’Ermita va acollir la
festa commemorativa de les noces d’or.
Aquesta
celebració,
curosament
organitzada per l’associació d’Amics de la
Mare de Déu de Carrassumada de Torres
de Segre i la tasca d’en Joan Claverol i
Conxita Poza, va coincidir aquest cop amb
la jornada de Sant Jordi esdevenint encara
més una diada emotiva i sentimental.
Parelles de les diferents poblacions del voltant com: Aitona, Artesa de Lleida, Alfés, Llardecans,
Maials, Montoliu, Soses, Sunyer i Torres de Segre van celebrar els cinquanta anys de casats amb una
cerimònia acompanyada pels familiars i per les autoritats locals on no hi faltaren les fotos de rigor i els
moments emotius amb relats d’alguns dels protagonistes sobre les claus del seu amor etern.
En Josep Martí Andreu i la
Mari Carmen Aldavert Miquel,
juntament amb en Francesc
Miarnau Domènech i la Teresa
Conejos Bueria van ser les
dues parelles del nostre
municipi que celebraren les
seves noces d’or.
Com a gest simbòlic i de reconeixement, els noms de tots els protagonistes presents s’inclouran en el
llibre de “Comarcans Honorats” de l’Ermita amb motiu de les seves Noces d’Or.
La voluntat dels Amics de la Mare de Déu de Carrassumada és la de continuar considerant aquest turó
com a símbol espiritual de tota la comarca preparant diferents esdeveniments al llarg de l’any.

REPRESENTACIÓ DE TITELLES PER LA LLEGENDA DE SANT JORDI
El dilluns 24 d’abril la Llar d’infants
Carrassumada va celebrar la Diada de
Sant Jordi amb la representació de
l’obra de titelles “Animalets Animats” a
càrrec de La Forest, una associació
ambiental que té el propòsit de
transmetre als més petits la importància
de tenir cura del nostre entorn i lluitar contra el canvi climàtic. Aquesta
festa, oberta a pares i familiars, va acabar amb un berenar pels més menuts.

ACTUACIONS REALITZADES A L’ABRIL
OBRES EN EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Aquest
mes DURANT
s’han EL MES DE JULIOL I AGOST
ACTES
REALITZATS
iniciat
les
obres
provisionals per garantir
el subministrament als
abonats connectats al
PT-458 (autopista). Les
obres consisteixen en
ampliar la xarxa aèria de BT mitjançant la col·locació de pals de fusta i cablejat. La xarxa elèctrica
provisional s’ha iniciat a la Torre del senyor Francesc Escolà, lloc més proper a la xarxa que cal
alimentar. L’actuació ha desplegat uns 500 metres de cable aeri.
DESMUNTATGE, REPARACIÓ I NOVA UBICACIÓ DEL BILLAR DEL POLIESPORTIU
A principis d’aquest mes es va procedir al desmuntatge i posteriorment desplaçament del billar de tres
bandes que feia molt de temps que estava inutilitzat en una sala del pavelló on antigament s’hi feia
classes. L’actuació en concret va suposar primer el desmuntatge del billar ja que no passava per la
porta de la sala i, després, el muntatge del mateix a la nova ubicació, la Llar de jubilats del nostre
municipi, en el que s’aprofità per entapissar de nou la superfície malmesa, col·locar les estanteries
amb tot el material per poder-hi jugar i instal·lar un plafó de llum sobre d’ell. Actualment, ja s’utilitza i es
fan partides que ajuden a millorar l’entreteniment dins la Llar fins al punt d’organitzar-se un campionat
intern de billar a tres bandes.

DOTACIÓ D’UN EQUIP PER NETEJAR A PRESSIÓ I PART D’EQUIPATGE
Aquest mes s’ha dotat d’un equip de neteja d’aigua a
pressió pel camp de futbol ja que l’utilitzat fins ara
s’havia malmès. Amb aquest es neteja sovint els
vestidors quan el fang s’incrusta al terra sobretot en
els mesos amb més humitats.
Per una altra banda es van tenir que comprar
pantalons de l’equipatge dels veterans perquè la
majoria estaven trencats.

ACONDICIONAMENT I NOU ÚS DE LA SALA DELS BILLARS
Aprofitant l’espai resultant dins la sala on hi havia l’esmentat billar, al que hem fet referència en la
noticia anterior, es va netejar, reparar les parets i altres desperfectes i es pintà amb la finalitat d’ubicar
les bicicletes d’spinning i poder-hi fer les classes que es fan cada dimarts i dijous. Tot i la reforma
encara resten una sèrie de detalls importants per deixar la sala en les condicions òptimes per poder fer
l’activitat durant tot l’any. En els propers dies s’instal·larà un aparell extractor per fer circular l’aire
interior durant l’activitat i una bomba de calor i fred per regular la temperatura més adient.

REPARACIÓ D’UNA FUITA D’AIGUA A UTXESA
Aquests dies s’han realitzat un seguit de reparacions de fuites d’aigua detectades.
En aquest cas, remarcar la reparació d’una pèrdua significativa d’aigua a la zona de
la Urbanització del Tossal a Utxesa.
Amb aquesta, se n’afegeix una més a les mesures i actuacions de minimització de
fugues d’aigua tant dins el nucli del municipi com en zones més allunyades en les
que es detecten.
NETEJA I ACTUACIONS VÀRIES A LA LLAR D’INFANTS
Durant aquest mes, la brigada municipal han dut a terme una sèrie
d’actuacions a les instal·lacions de la Llar d’infants. Entre altres, s’han
netejat a pressió les reixes i filtres exteriors de les bombes de calor
ubicades al sostre de cada aula, s’ha instal·lat un protector de dits a la
porta d’accés a les classes, s’han reposat unes plaques del sostre que
estaven deteriorades i reparat un dels jocs infantils de fora del pati que
estava trencat i resultava perillós pels més menuts.
MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBÀ
Aquests dies s’han efectuat
una sèrie d’actuacions de
manteniment i restauració
de part del mobiliari urbà,
en concret, s’han polit i
repintat,
amb
pintura
especial per a exterior, els bancs de fusta que es troben en diferents indrets del
poble. A més s’han desmuntat, restaurat, reparat i reubicat els aparells de
gimnàstica terapèutica que es troben instal·lats al parc infantil del Passeig del Segre.
NETEJA DELS DIPÒSITS DE LA POTABILITZADORA
Tal com es segueix fent de forma periòdica, aquest mes s’ha
realitzat la neteja del primer dipòsit d’aigua de la potabilitzadora.
Aquest dipòsit és el que rep l’aigua directa del canal, on es fa la
primera decantació i després passa a la resta de dipòsits per fer
les segones decantacions i posterior tractament abans que arribi
a les nostres cases. Per tot això és molt important mantenir-los
en les condicions adequades i realitzar neteges amb aigua a
pressió de les seves parets i terra.

REALITZACIÓ D’ARMARIS D’OBRA DELS TRANSFORMADORS DE LLUM
S’han fet d’obra els armaris de llum de dos
transformadors de les afores que eren de ferro i
estaven malmesos per l’afectació dels fenòmens
atmosfèrics. Amb aquesta actuació, aquests seran més
resistents a les condicions de la intempèrie i per tant
s’incrementa el seu temps de durada.
INSTAL·LACIÓ D’UN NOU TANCAT AL COSTAT DE L’OBSERVATORI
S’ha posat un nou tancat rígid amb bruc al costat
de l’observatori ubicat al final del tram del camí
verd, a l’anomenat “Observatori del Riu” per tal de
fer de pantalla visual i facilitar l’observació a tots
els que s’hi apropen per visualitzar i/o fotografiar
els animals de la basseta aconseguint d’aquesta
manera un espai força acollidor que permet veure
una gran varietat d’espècies, sobretot d’ocells.
COL·LOCACIÓ D’UNA CUINA A LA SALA GRAN POLIVALENT
A mitjans de mes, es va instal·lar una cuina complerta a la Sala Polivalent ubicada
al costat de l’alberg municipal de “Les Casetes” amb la finalitat de dotar d’aquest
espai d’un servei necessari que permetrà poder cedir-lo a entitats i/o associacions
del municipi que ho requereixin per poder celebrar alguna trobada o àpat.
Aquesta sala s’ha estat acondicionant al llarg d’aquests dies i falta col·locar-hi un
sistema d’il·luminació led adient a la gran capacitat de l’esmentada cambra.
REPARACIÓ I FINALITZACIÓ DEL TRAM DE CAMÍ VERD
Entre el camp de futbol i el terreny de la vora s’entollava bastant l’aigua i s’ha afegit material per pujar
nivell i mirar de solucionar el problema existent actualment que feia que s’acumulés gran quantitat
d’aigua just darrera de la porteria.
A més, s’ha reparat un tub del camp veí que s’havia malmès amb la maquinària reposant-lo de nou.
Finalment, s’ha completat la unió entre la zona de molí, camí verd i zona esportiva, aplanant i
emplenant la zona amb “recebo” amb la finalitat de comunicar la clamor amb tota la zona de lleure de
del camí verd del Riu.

PLANTADA D’UNA OLIVERA CENTENÀRIA
S’ha plantat una olivera centenària a la placeta
ubicada a l’inici dels patis ja que l’anterior arbre
que hi havia no va aconseguir sobreviure i s’ha
aprofitat també per reparar el sistema de reg
malmès. Anteriorment, hi havia una magnòlia,
espècie que no tolera de la mateixa manera el
fred i els canvis de temperatura que l’olivera
que resulta més resistent al nostre clima, donat
que és una espècia autòctona. Esperem que
perduri per molts anys en aquest indret del nostre poble.

SANCIONS PER INCIVISME I RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS
Al llarg d’aquest dies s’han dut a terme una sèrie
d’actuacions per controlar accions incíviques que afecten
directament als veïns i veïnes del municipi. D’entre aquestes,
s’han enregistrat una sèrie de matrícules i fet l’advertiment
posterior als propietaris d’alguns vehicles que porten dies
aparcats o generen sospita d’abandonament. En aquest cas,
se n’ha enretirat un cap al dipòsit d’Alcarràs ja que no tenia l’ITV passada, ni
l’assegurança i estava donat de baixa.
Per una altra banda, s’està fent un seguiment de les imprudències detectades en
diversos punts en qüestió d’excrements de gossos i d’abocament de deixalles a la
via pública o en llocs que no pertoquen advertint i/o aplicant sancions en aquells
casos detectats al moment. En els propers mesos, en previsió de l’inici d’una nova campanya fructícola
i l’augment corresponent de gent al nostre municipi, s’incrementarà la vigilància en aquest sentit per
mirar de vetllar per un millor civisme i, per tant, un poble més net.

LA NOTICIA MÉS DESTACADA DEL MES D’ABRIL
LA FESTA DE LES CASSOLES
Un any més, aquest cop l’últim dia del d’abril, el nostre
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
municipi celebrà la tradicional Festa de les Cassoles amb
una bona participació de colles i grups d’amics que van
trobar-se al costat del riu i del camp de futbol per gaudir
d’una bona jornada festiva i gastronòmica.
La celebració s’inicià a primera hora del matí a la Plaça Catalunya amb una
xocolatada popular i el repartiment dels cartells i tiquets del beure als diferents
representants de les colles inscrites. Tot seguit la xaranga “Los pinchos” va animar
als presents amb el seu repertori musical pels carrers del nostre poble en un
recorregut similar al de l’any passat, amb visita als residents de la Residència Sant
Guardià, i que va acabar al mateix lloc de celebració de la Festa. Allí les colles, un
cop sabien l’assignació del seu espai per dinar, van muntar les diferents
estructures per tenir ombra a l’hora de l’àpat i començaren a elaborar les seves
cassoles amb una varietat de propostes força interessants
des de l’habitual paella o fideuà fins a cassola de tros,
caragols a la brutesca o un treballat “asado” argentí a l’estil tradicional. Igual
que en l’edició anterior, l’Ajuntament va posar a disposició de tothom que ho
volgués una carpa de grans dimensions amb la finalitat de facilitar la feina a tots
els aquells que tenen més dificultat per muntar el seu propi tendal o simplement
volien participar de la Festa sense cap preocupació amb una acceptació.
Al llarg del dia, a més a més, es va poder gaudir d’un conjunt d’activitats
lúdiques que van complimentar la jornada tals com els castells d’inflables per
als més menuts, partidets de futbol, la pujada al pal de fusta impregnat de sabó per aconseguir el pernil
i la festa de l’escuma de colors.
D’aquesta manera, malgrat l’amenaça de tempesta que al final no va suposar cap enrenou, l’activitat
va resultar un èxit significatiu en la que la bona tasca organitzativa dels membres de la Comissió de
Festes de l’Ajuntament va fer possible la consagració d’una Festa tradicional popular, tot esperant que
en els propers anys s’incrementi encara més en quan a participació.

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

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE
Jornada 23 (01-04-2017)
CLASSIFICACIÓ
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
C.B.
C.B.
55
67

BALAGUER B

TORRES

Jornada 24 (08-04-2017)
C.B.
ALPICAT B

53

56

C.B.
TORRES

Jornada 25 (22-04-2017)
C.B.
TORRES

60

56

C.B.
SICORIS

Jornada 22 (29-04-2017)
C.B.
VALLFOGONA

60

62

C.B.
TORRES

CAMPIONS FASE REGULAR!!

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEG RE (FUTBOL SALA)
Jornada 19 (01-04-2017)

CLASSIFICACIÓ
C

RAJOLÍ D’OR
LLARDECANS

3

2

C.A.
TORRES

Jornada 20 (08-04-2017)
C.A.
TORRES

1

2

CAMBRILS
CERC “A”

Jornada 21 (22-04-2017)
C.F.S.
PARDINYES “A”

6

7

C.A.
TORRES

Jornada 22 (29-04-2017)
C.A.
TORRES

0

2

E.F.S. BALAGUER
COMPTAT URGELL

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS)
Jornada 25 (02-04-2017)
VETERANS
ROSSELLÓ

0

3

VETERANS
TORRES

Jornada 26 (23-04-2017)
VETERANS
TORRES

5

0

VETERANS
GOLMÉS

Jornada 27 (30-04-2017)
VETERANS
INTERCULTURES
ECUADOR & G.

0

2

VETERANS
TORRES

Jornada 28 (07-05-2017)
VETERANS
TORRES

-

-

VETERANS
MONTOLIU

CLASSIFICACIÓ

DL L 1725-2015

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES DE MAIG
Dilluns 1 de maig
09:00h. 20a Festa Pescador. Concurs de pesca organitzat pel C.E.P. Torres de Segre. Utxesa.
Divendres 5 de maig
17:00h. Concurs Pesca (2a Marató). Divendres 17h fins al diumenge 7 de maig a les 13h. Utxesa.
17:30h. Cinema a càrrec de l’associació MdC. Sala d’Actes de la Plaça Catalunya.
Diumenge 7 de maig
08:00 a 13:00h Concurs de pintura ràpida. Pels carrers i paisatges del nostre municipi.
12:00h. Primera Comunió. Església.
19:00h. Ball al Poliesportiu amb “Duende”.
Dimarts 9 de maig – FESTA MAJOR
11:30h. Missa i processó del Sagrat Cor.
19:00h. Ball al Poliesportiu amb “De Gala.
Dimecres 10 de maig “Dia de l’Ermita”
09:00h. Esmorzar i Servei de Bar.
11:30h. Missa i ofrena floral a la Mare de Déu de Carrassumada. Seguit de “coplilles” i sorteig.
13:30h. Dinar de Germanor. Poliesportiu. En acabar ball amb “Banda Sonora”.
Divendres 12 de maig
17:00h. Copa Catalunya “Carpfishing”. De divendres 17h fins diumenge a les 13h. Pantà d’Utxesa.
17:30h. Cinema a càrrec de l’associació MdC. Sala d’Actes de la Plaça Catalunya.
Dissabte 13 de maig
09:30h. Jornada Neteja del Camí verd dins el programa Clean Up Europe! Punt de Trobada al Molí.
Diumenge 14 de maig
12:00h. Dinar cloenda Temporada E.F. Baix Segrià. Poliesportiu.
19:00h. Ball al Poliesportiu amb “Cristal”.
Divendres 19 de maig
17:30h. Cinema a càrrec de l’associació MdC. Sala d’Actes de la Plaça Catalunya.
Diumenge 21 de maig
08:00h. Concurs de Pesca (2n Social). Utxesa
12:30h. Clausura Concurs Pintura i Homenatge al Sr. Francesc Escolà. Sala d’Exposicións.
19:00h. Ball al Poliesportiu amb “Grup 43”.
Dissabte 27 de maig
18:00h. La Xocolatada. Organitza MdC Santa Àgata. Preu: 2€ sòcies i 4€ NO sòcies. Poliesportiu.

Foto contraportada: Quim Estadella

Diumenge 28 de maig
18:00h. Concert fi de curs de la Coral. Església Parroquial.
19:00h. Ball al Poliesportiu amb “Rico Rico”.
ACTES ESPORTIUS (MAIG)
•
•

•

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE– Poliesportiu municipal
FINAL A 4: Dissabte 20 de maig: Semifinal 1 (18:00 h.) / Semifinal 2 (20:00h.) // Diumenge 21 de maig: Final
C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA) – Poliesportiu municipal
Dissabte 6 de maig: C.AT. Torres de Segre – Cataleurope Rest. Lo Cargol Lleida “B” (17:00 h.)
Dissabte 13 de maig: C.AT. Torres de Segre – T.P. F.S. Mollerussa “A” (17:00 h.)
Dissabte 20 de maig: C.AT. Torres de Segre – Baró Maials F.S. “A” (16:00 h.)
FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE – Camp de Futbol
Diumenge 7 de maig: V. Torres – V. Montoliu (10:30h.)

AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE

