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Pel Maig, actes a raig

A primera!!

Campions!!

PRESENTACIÓ
TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS
PRESENTACIÓ
ACTES REALITZATS DURANT EL MES
DE
JULIOL
AGOST
El mes de maig Iqueda
pel record coincidint amb
SERVEIS MUNICIPALS
l’arribada del bon temps i la confirmació d’una
Ajuntament de Torres de Segre
973 796005
primavera vestida de gala.
A pocs dies del canvi d’estació, aquest any
Atenció al públic de dilluns a divendres de 10h a 13.30h
sembla que l’estiu vulgui accelerar la seva
Consultori Mèdic
973 792252
arribada, tal i com hem pogut comprovar els
Programació de visites de 8h a 12h
darrers dies, suportant algunes temperatures
pròpies de finals de juny en les que el
Consulta infermeria i medicina de 8.30h a 15h
termòmetre ha superat els 30 graus. Aquest fet
Biblioteca Guillem de Cervera
973 796529
ha suposat també l’arribada d’alguna breu
tempesta
amenaçadora
sense
efectes
Dilluns a dijous de 16.30 - 20.30h i dimecres i divendres de
10h a 13h.
remarcables sobre els camps de fruita de la
nostra zona que es troben en ple creixement del
EMEETDS (Empresa Municipal d'Energia Elèctrica)
973 792828
fruit.
Atenció al públic de 8h a 15h
Dies d’autèntica primavera i inestabilitat
meteorològica que han deixat pocs registres de
Policia local
696 982734
precipitacions que, segurament, resultaran molt
Llar d’infants Municipal
973 792319
significatius per fer front als mesos més
calorosos de l’any.
Atenció TDSNaTur
973 796394
Tal i com s’exposa en el títol d’aquesta edició, el
maig ha estat un mes ple d’activitats i un clar
Oficina Molí de Torres
Dill. a div. 11h a 14h
reflex de la salut activa del nostre municipi.
Punt Informació Utxesa
Dbt. i Dmg. de 9h a 13h
Començant per la celebració dels actes de la
Instal·lacions Potabilitzadora
Festa Major del Sagrat Cor i Sant Guardià i
diversos actes culturals de qualitat com el
Recollida residus fitosanitaris
Dijous de 12h a 14h
concert coral o el concurs de pintura ràpida. A
Recollida residus voluminosos
Els porten el dia 12
nivell esportiu, aquest mes ha resultat clau per
Juny 2017
i els recullen el dia 15
conèixer l’esdevenir dels nostres equips en les
diferents competicions que han participat al llarg
Llar de jubilats Sant Guardià
973 796496
de l’any i que conclouen obtenint uns resultats
Obert tots els dies de 16h a 20h
difícilment superables amb el campionat de
l’equip de bàsquet, la permanència del de futbol
ALTRES SERVEIS
sala i l’ascens de categoria dels veterans de
Escola Carrassumada
973 796335
futbol.
CAP d'Alcarràs
973 795725
Farmàcia (Dll - Div. 9h a 14h i 17 a 20.30h
973 796084
i Dissabte: 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 AL MAIG
ESPECIAL FESTA MAJOR DE MAIG
EN HONOR AL SAGRAT COR I SANT GUARDIÀ

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
CELEBRACIÓ DE LA PRIMERA COMUNIÓ

El diumenge 7 de maig es va celebrar a l’església
parroquial de Torres de Segre la cerimònia de la primera
comunió dels nens i nenes de 8 a 10 anys en un acte
familiar i festiu. La celebració va tenir moments força
emotius com l’actuació de la nostra Coral “La Lira” que va
cantar, entre altres, una versió de la cançó “Les nits no
moren mai”.
Els/les protagonistes del dia, l’Èric Jardín Escolà, en
Dídac Barahona Ichart, en Sergiy Zolotyy Yarema, la
Bruna Torrentó Sotillos, la Nerea Torrentó Roca, la Maria
Molins Puigvecino, l’Andrea Quilez Ruestes i la Maria March Marsellés (segons l’ordre de la fotografia),
van rebre la primera comunió i van viure una gran experiència personal tot lluint vestits per l’ocasió i
molt ben acompanyats pels seus familiars, amics i veïns del poble que no s’ho van voler perdre.
MISSA CANTADA I PROCESSÓ DEL SAGRAT COR
El dimarts 9 de maig, tal i com marca la tradició, es va celebrar
la missa amb el cant dels membres de la coral “La Lira” que
van interpretar l’himne popular del “Sagrat Cor”. En aquest
acte, els nens i nenes representants del pubillatge van fer
l’habitual ofrena floral. Tot seguit, un cop acabada la
cerimònia, es va poder realitzar la tradicional processó del
Sagrat Cor per bona part dels carrers de la nostra vil·la.
APLEC DE L’ERMITA I DINAR POPULAR
L’endemà dimecres dia 10 de maig, com a
cloenda dels actes d’aquesta Festa Major de
maig, es va celebrar l’Aplec de l’Ermita organitzat,
un any més, per l'Associació d’Amics de la Mare
de Déu de Carrassumada tot aconseguint reunir
un bon nombre de veïns i veïnes que van poder
desplaçar-se al nostre màgic i estimat turó seguint
la tradició habitual per aquestes dates.
La jornada s’inicià ben d’hora amb la preparació
d’un esmorzar a càrrec dels amics del centre
Casa Nostra de Sudanell, encarregats habituals de dur voluntàriament
una part del manteniment de tot els voltants de l'Ermita.
Posteriorment, es celebrà la missa a
l’aire lliure, a l’explanada de davant
l’edifici de l’Ermita, i al finalitzar,
primer els diferents nens i nenes que
van celebrar la comunió van fer
l'ofrena floral a la Mare de Déu de
Carrassumada i, tot seguit, ho van fer la Pubilla, Pubilletes, Hereus i
Hereuets així com tots els nens i nenes del poble presents vestits de catalanets i catalanetes.
Davant de l'Ermita, la Coral “La Lira” de Torres de Segre, va cantar les tradicionals “Coplilles” populars
del Sagrat Cor i la de Sant Guardià amb tots els veïns i veïnes que els acompanyaren.
Finalment, es va fer un sorteig de regals preparats pels Amics de la Mare de Déu i es van vendre una
sèrie de detalls.

Des d’aquest espai, l’Associació dels Amics de la Mare de Déu de Carrassumada, volen mostrar el seu
agraïment més sincer a tots els que van poder pujar i reafirmen les seves ganes de seguir vetllant per
valorar l’Ermita i el Turó en general com a símbol espiritual i patrimoni cultural de tota la comarca.
Per cloure la jornada es va fer el tradicional dinar popular al poliesportiu i la posterior sessió de ball.

ACTES CULTURALS
GRAN CONCERT AMB LA CORAL CYPSELLA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
El primer dia del mes de maig, per la tarda, la Parròquia de la Mare de Déu Assumpta de Torres de
Segre va ser l’escenari d’un gran concert organitzat per la Coral “La Lira” conjuntament amb la
invitació de la Coral Cypsella del Centre Excursionista Montclar de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta,
formada l’any 1984, està actualment formada per 48 cantaires d’edats diverses i ha participat en
diferents Festivals i Mostres de Cant Coral a Catalunya però també Madrid, Alemanya, França,
Anglaterra, Itàlia, Suïssa i Bèlgica.
La proposta de cantar plegades les dues agrupacions va resultar fruït de la bona amistat i sintonia
entre els dos presidents de les mateixes que van organitzar primer un concert a Sant Feliu de Guíxols
el passat 27 de novembre i després aquest que es va dur a terme a la nostra vil·la.
En aquesta trobada a Torres de Segre, primer va ser la nostra Coral l’encarregada d’interpretar les
cançons que havien preparat d’entre les quals hi havia la coneguda “Hallelujah” de Leonard Cohen.
Tot seguit, la Coral Cypsella agafà el relleu i cantaren un seguit de 7 cançons mostrant el seu bon
nivell amb peces de John Rutter i Rossini entre altres.
Finalment, les dues agrupacions van delitar als presents amb un cant comú on primer “O voso galo
comadre” i “El Cant de la Senyera” després van omplir de màgia l’acústica de la nostra església.
El concert va finalitzar amb l’entrega d’uns obsequis als representants de l’esmentada coral invitada i
unes paraules d’agraïment del president de la Coral, Raül Esteve.

PARTICIPACIÓ DEL PUBILLATGE EN ELS DIFERENTS ACTES DEL POBLE
Durant
aquests
dies,
els
membres
representants del nostre pubillatge local han
participat activament en els diferents actes
organitzats al nostre municipi tals com les
diverses activitats dutes a terme dins la Festa
Major del Sagrat Cor i Sant Guardià així com en
el Concurs de pintura ràpida.

S’INICIA UN NOU CICLE DE SEGRIÀ CORALS 2017
Durant el mes de maig, els membres de la Coral La Lira han participat en diferents concerts dins del
cicle Segrià Corals 2017 que organitza el Consell Comarcal del Segrià i que aquest any està dedicat al
que fou considerat gran músic lleidatà del Romanticisme, Enric Granados.
Primer, diumenge 14 de maig, alguns membres de manera
particular van donar suport al concert que es va fer a l’Església
de Sant Bartomeu de Massalcoreig, juntament amb la Coral
Clamor de Soses, la Coral l’Alzina d’Alcarràs i la Coral El
Roser de Massalcoreig.
La setmana següent i també en diumenge, la Coral La Lira
gairebé en ple va desplaçar-se al municipi d’Alcoletge per
compartir concert de cant coral a l’Església parroquial de Sant Miquel d’Arcàngel amb la Coral
Clavellina de Torrefarrera i Santa Àgata d’Alfarràs.
En totes dues actuacions els conjunts corals
participants van oferir un excel·lent repertori de cant fent
passar una molt bona estona a tot el públic que va serhi present.
Els proper concert d’aquest Cicle es celebrà el proper
diumenge 4 de juny a la nostra església de Torres de
Segre junt amb les corals de Rosselló i Raïmat.
PARTICIPACIÓ DELS MEMBRES DE L’ESCOLA SARDANISTA ALS CONCURSOS DE LLEIDA
Al llarg d’aquest mesos, membres de l’Escola Sardanista de Torres de Segre han participat en
diferents concursos de sardanes celebrats primer a Almacelles i, posteriorment, a Lleida.
Aquest darrer, es va dur a terme el diumenge 14 de maig, en motiu de les Festes de Maig de la ciutat
de Lleida, on una bona representació de l’Escola Sardanista del nostre poble hi van acudir en el que
resultava el 69è Concurs de sardanes que es celebrava a la capital de la Terra Ferma. Al llarg del
matí, la plaça de la Llotja va esdevenir l’escenari que acollí aquesta diada sardanista que va reunir
centenars de lleidatans que gaudiren de la música i dels balls de les colles participants en un concurs
que resulta una mostra de sardana tant esportiva com de competició.

EL PUBILLATGE A LA FESTA DE LLANA I CASAMENT A PAGÈS I A CAMBRILS
El diumenge 21 de maig, el
Pau, el Biel i la Jana es
desplaçaren fins a Ripoll per
participar en la 51a Festa de
la Llana i Casament a Pagès,
declarada com a Festa
Nacional de Catalunya des
de l'any passat.
En aquesta multitudinària i
representativa celebració es reviuen, entre altres, antics
costums com la tosa dels xais i d’un casament tradicional de pagès, així com diferents mostres
folklòriques, participació de colles geganteres, grallers i balls tradicionals.
A darrers de mes, en Pau també va assistir a l’acte de proclamació de la pubilla a Cambrils.

CLAUSURA PINTURA RÀPIDA I HOMENATGE A FRANCESC ESCOLÀ
El 21 de maig, a la clausura del 25è Concurs de
Pintura Ràpida, es va fer un homenatge al Sr.
Francesc Escolà, com el veritable promotor d’aquest
concurs que perdura fins a l’actualitat i per la seva
desinteressada col·laboració al llarg d’aquests anys
en un reconeixement unànime a la seva dedicació a
la cultura de Torres de Segre en general. L’acte el va
presidir el Sr. Josep Borrell, Delegat de Cultura a
Lleida, acompanyat per les autoritats locals actuals,
alcalde i regidors, així com també pels una representació d’alcaldes i regidors de cultura de
l’Ajuntament dels darrers 25 anys i, com no, pels familiars i amics més propers.

ACTIVITATS ESPORTIVES
XX FESTA DEL PESCADOR
Una nova edició de la “Festa del
Pescador” va celebrar-se el primer dia
de maig tal i com es habitual en els
darrers vint anys. D’entre tots els que
organitza el Club Esportiu de Pesca de
Torres de Segre, aquest és el concurs
que adquireix més ressò i acceptació pel
col·lectiu de pescadors per l’ambient i la bona organització en general.
L’escenari de la jornada va ser, com no podia ser d’una altra manera, el pantà
d’Utxesa, en concret, la zona dels desmais, els “espigons” i els llocs disponibles del davant.
Igual que l’any anterior, la jornada va estar marcada per estones de vent i per les poques captures
aconseguides entre el centenar de pescadors participants.
Finalment, es va celebrar el dinar de cloenda al poliesportiu on s’entregaren els premis als guanyadors
i els diferents obsequis del gran nombre de col·laboradors.
El guanyador sènior d’aquesta vintena edició del Concurs va ser en Javier Martín amb 8,960
quilograms de pes seguit d’en Lluís Villafranca amb 8,460 quilograms (segon classificat) i l’Eduard
Escolà amb 5,250 quilograms (tercer classificat).
La guanyadora de la categoria infantil va ser la Nerea Martín amb 1,200 quilograms de pes seguit d’en
Gerard Méndez (segon classificat) i l’Aleix Drudes (tercer classificat).

1r classificat Sènior

1a classificada Infantil

2a MARATÓ DE PESCA A UTXESA
El cap de setmana del 5 al 7 de maig va tenir lloc la 2a marató de pesca de la
temporada, organitzada pel Club Esportiu de Pesca. Els participants van poder
pescar des de la tarda de divendres fins el diumenge a migdia. Els pescadors
afortunats que van aconseguir més quilos van ser en Rafa Ocaña amb
44,22Kg, el Jordi Panadés amb 30,66Kg i l’Antonio Alférez amb 29,86Kg.

DINAR DE CLOENDA DE TEMPORADA DE L’ESCOLA DE FUTBOL BAIX SEGRIÀ
El passat diumenge 14 de maig, Torres
de Segre va esdevenir la seu que acollí
la festa de final de temporada de
l’Escola de Futbol Baix Segrià. Aquesta
celebració que es porta a terme
sempre per aquestes dates ja fa anys
que procura que sigui itinerant entre els
cinc pobles que formem l’Escola, d’entre ells el nostre. Aquest dia doncs, el pavelló municipal va rebre
170 jugadors de futbol d’un total de 210 nens i nenes que actualment juguen al Baix Segrià en els 17
equips de les diferents categories que van des de l’edat “baby” fins a la última, l’etapa de juvenil.
El dinar que acollí unes 380 persones va iniciar-se
amb els parlaments de les autoritats locals dels cinc
municipis integrants, l’entrega de diplomes als
diferents
jugadors
i
d’unes
plaques
commemoratives pels juvenils que finalitzen la seva
etapa de formació a l’Escola de Futbol amb les
fotografies corresponents.
Després del dinar i d’una estona de lleure, membres
de l’staff tècnic van acomiadar als presents desitjant
una bona salut pel Baix Segrià en els propers anys.
EL CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE CAMPIÓ
L’equip de bàsquet de Torres de Segre ha signat una temporada
magnífica primer quedant campió de la fase regular del grup 1
Sènior Masculí de Lleida i, posteriorment, guanyant la final a 4
que es va celebrar al nostre municipi com a seu de l’equip
campió.
Així doncs, el cap de setmana del 20 i 21 de maig el pavelló
poliesportiu va acollir la fase final del campionat entre els quatre
primers classificats de la fase regular.
Dissabte es van jugar les dues semifinals on, primer, el conjunt
local va necessitar d’una pròrroga per derrotar a l’equip del Secà de St. Pere per 75 a 70 i, després,
l’Alpicat “B” va suar de valent per guanyar al Bell·lloc per 69 a 60.
D’aquesta manera, tots dos conjunt aconseguien el pas per disputar la final de l’endemà diumenge per
la tarda. Una cita que va omplir amb un bon
grapat d’aficionats el nostre pavelló esdevenint
un espectacle de bàsquet a l’alçada del
rendiment dels dos equips que van oferir un
partit molt igualat en el que el conjunt
torressenc va tornar a necessitar d’una pròrroga
per proclamar-se campió d’aquesta final a 4
davant un jove i prometedor Alpicat per 70 a 66.
EL C.A. FUTBOL SALA ACABA EL CAMPIONAT SALVANT-SE DEL DESCENS
L’equip local de futbol sala va finalitzar el campionat de lliga el
passat dissabte 27 de maig aconseguint un any més la permanència
a la categoria després d’aconseguir una victòria en l’últim partit a
casa davant l’equip del Baró de Maials per 4 a 3 i una derrota al
camp de l’Alcoletge per 5 a 3 en el darrer encontre de la lliga.
En una temporada irregular i en un grup amb un bon nivell futbolístic
de la majoria d’equips, el conjunt local ha assolit el difícil repte de
seguir competint a un òptim nivell en una bona lliga.

ELS VETERANS ACONSEGUEIXEN L’ASCENS A PRIMERA DIVISIÓ DEL TORNEIG TELÈGRAFS
L’equip de futbol de veterans del nostre municipi va donar
per finalitzada la temporada jugant el passat diumenge 21
de maig el seu últim partit de lliga davant els Veterans del
Linyola amb una clara victòria per 2 gols a 4. Tot i aquests
tres punts, l’equip entrenat per Francesc Vidal ja es va
assegurar el segon lloc a la classificació en la jornada
anterior guanyant a casa al conjunt de Montoliu per un
ajustat 2 a 1 i, per tant, aconseguint l’ascens matemàtic a
la primera divisió del Torneig Telègrafs.
Ara acabada la lliga, resta disputar del 4 al 18 de juny, la “Copa Telègrafs” a la que hi participen el 3r,
4t, 5è i 6è classificat de la 1ª Divisió enfront els 4 primers classificats de la 2ª Divisió, d’entre ells el
Torres com a segon. D’aquesta manera el conjunt local jugarà el proper 4 de juny al camp de Torres el
pas a les semifinals d’aquesta competició davant els Veterans d’Agramunt, 5è classificat de Primera.
SORTIDES DEL CLUB “PIT AMUNT” I ESTRENA DE LA NOVA EQUIPACIÓ
Seguint la dinàmica activa habitual
de bona part dels membres del
club local de ciclisme “Pit amunt”
s’han realitzat al llarg del mes de
maig moltes sortides en cap de
setmana amb l’únic propòsit de
gaudir de l’esport amb la millor
companyia possible. Des de
sortides més curtes a Sarroca o les habituals a Lleida els diumenges pel matí amb esmorzar inclòs, fins
a sortides més exigents i de més recorregut. No obstant, d’entre elles, la sortida del 21 de maig va
resultar especial pel grup ja que es va fer l’estrena oficial de l’equip complert del Club. Amb aquest
mallot ciclista que han adquirit gairebé la totalitat dels seus socis i sòcies es pretén que les sortides
facin més goig i s’identifiqui al grup allà on vagin.
El proper diumenge 4 de juny, en motiu de la Pedalada Popular a Utxesa, es farà la presentació davant
els presents de la nova indumentària i s’anima a tothom que l’hagi comprat que se l’ha posi.

COPA CATALUNYA DE CARPFISHING A UTXESA
Els dies 12, 13 i 14 de maig el pantà d’Utxesa va rebre
l’edició 2017 de la Copa Catalunya de Carpfishing aquest
cop gestionada i organitzada pel C.E. de Pesca de
Torres de Segre. Al llarg d’aquests dies, les 17 parelles
participants van dedicar esforços, tècnica i paciència per
capturar el màxim de carpes, espècie única acceptada
en el pesatge. La parella guanyadora d’aquesta
competició va ser la formada per Manuel Saucedo i Adrià
Pizarro aconseguint un total de 20 captures amb un pes de 101,56 quilograms.
A la fotografia que es mostra, hi apareixen les tres parelles guanyadores a baix i la Junta
organitzadora del Club Esportiu Pesca Torres de Segre junt amb el Delegat de Carpfishing de
Catalunya a la part superior.

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 DE LA CORAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS AL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ
Tal i com hem explicat dins els actes culturals, el dilluns
1 de maig, la Coral Cypsella del Centre Excursionista
Montclar de Sant Feliu de Guíxols van poder conèixer
bona part del nostre municipi, entre ells el Museu de
l’evolució, acompanyats i guiats pels membres de la
nostra Coral “La Lira” que van fer d’autèntics amfitrions
durant tot el matí.
LET’S CLEAN UP EUROPE! AL CAMÍ VERD
Aquest any TDSNaTur s’ha adherit a la campanya Let’s Clean Up Europe!, promocionada per
l’Agència de Residus de Catalunya tot i que, en realitat, es realitzava durant el mateix cap de setmana
a diferents espais naturals de tota Europa. La participació de l’AE Turribus ha estat essencial en
aquest sentit on els Llops i els Follets s’encarregaren de la neteja de bona part del tram del camí verd.
Uns dels objectius de l’Agrupament Escolta és el respecte envers la natura i, per aquest motiu, van
unir esforços per realitzar aquesta campanya en favor del nostre poble. A més a més va venir TVLleida
i el diari Segre per fer la difusió d’aquesta excel·lent i profitosa iniciativa.
Desitgem i esperem que aquestes actuacions dins el nostre medi més proper serveixin d’exemple per
a la resta de veïns i veïnes del municipi.

LA FAMÍLIA VIDAL VISITA EL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ
El diumenge 14 de maig es varen reunir fins a 4
generacions de la família Vidal.
Varen escollir Torres de Segre per a fer la trobada de
més de 100 persones i d’aquestes, unes 60 van venir a
visitar el Museu de l’Evolució. Tots aquells que no
l’havien vist van quedar del tot sorpresos amb els
objectes i eines que van poder contemplar.
NOU MOSTREIG DE MOSCA NEGRA AL RIU SEGRE
Dimecres 17 de maig, seguint amb les actuacions de control iniciades en els darrers
mesos, una representació de COPATE (Consorci Polítiques Ambientas de les Terres
de l’Ebre http://www.copate.cat/), va tornat a fer un mostreig de larves de mosca
negra al tram del riu Segre, en concret davant de les piscines. Si bé és veritat que
han trobat adults a la vegetació de la llera del riu (no tots mosseguen, tant sol les
femelles), el mostreig ha donat negatiu, és a dir, no s’ha trobat cap larva de mosca negra fet que
confirma que els tractaments realitzats anteriorment a mà i amb helicòpter han donat resultats positius.

VISITA GUIADA ALS GUANYADORS DEL CONCURS D’ESPAI TERRA DE TV3
Al març durant la promoció de la floració a l’Espai Terra de TV3 es va
realitzar un sorteig i entre tots els participants es sortejava una estada per a
6 persones gentilesa de la casa rural “La Petita d’Utxesa” i una visita
guiada i obsequi amb producte local per part de l’Ajuntament de Torres de
Segre. Doncs el dissabte dia 20 de maig 2 famílies, una de Barcelona i
l’altra de Reus van realitzar aquesta visita guiada que consistia en conèixer
la major part possible dels racons de Torres de Segre. En primer lloc van
visitar el Museu de l’Evolució i el Camí verd del Riu, després el Tossal de
Carrassumada per gaudir de les vistes del Segrià i van finalitzar amb una ruta a Utxesa.

ALTRES ACTIVITATS
FESTA DE LA PRIMAVERA DE LA LLAR DE JUBILATS
El diumenge 6 de maig, es va celebrar la Festa de Primavera al pavelló poliesportiu organitzada per
l’actual Junta de la Llar de Jubilats i que va consistir en un berenar per a tots els seus socis i sòcies
que van poder passar una magnífica vetllada de germanor.
Després d’una sèrie de parlaments d’agraïment i d’encoratjament a participar en les activitats que es
munten des de la Llar de Jubilats, es va aprofitar per fer la presentació, davant els presents, dels
membres de la nova Junta i l’acomiadament dels que finalitzaven la seva tasca al capdavant amb un
reconeixement generalitzat d’haver fet la feina ben feta.
Així doncs, els que entren a formar part de la nova Junta són: Miquel Drudes Torrentó (president),
Dolors Zaragoza Miró, Mª Rosa Forcat Ruestes, Carlos Puigvecino Busom i Josep Mª Escolà Dolcet.
Els membres que surten són: José Mª Llauradó Badia, Montse Filella Mòdol, Mª Àngels Gallego
Ruestes, Josep Hidalgo Andreu i Angel Bustos Mate.

L’ACTIVITAT NO S’ATURA A LA LLAR DE JUBILATS
Aquest mes s’han dut a terme diferents activitats dins la
Llar de Jubilats. A part de l’esmentada Festa de la
Primavera, també s’ha finalitzat la primera part del curs
d’informàtica que realitzaven alguns membres de la Llar
i que es reprendrà a l’octubre sota la direcció de la
Lorena Albea. Per celebrar l’excel·lent aprenentatge es
va fer un merescut refrigeri i un brindis en senyal de
bon desig.
A més a més, també es va organitzar un berenar per als companys que van portar a bon terme un
campionat de billar i que, com a premi, van demanar que es fes aquesta mena d'acte familiar amb el
propòsit de passar una bona estona, dialogar i
extreure idees per un futur immediat.
La Junta actual va aprofitar aquest dia també
per reunir als membres de la Junta antiga com
a mostra d’agraïment i com a acte
d'acomiadament més privat on es va reiterar el
reconeixement més sincer a la bona dedicació
mostrada al llarg d’aquest 4 anys.

ACTIVITATS DIVERSES A LA LLAR D’INFANTS CARRASSUMADA
Al llarg d’aquests dies a la Llar d’infants han dut a terme un seguit d’activitats dinàmiques i divertides
on l’aprenentatge a través de la descoberta i les situacions vivencials han estat els elements principals.
Dins la Unitat Didàctica dels Animals que s’està treballant des de fa uns dies, els més menuts de la
Llar van rebre la visita d’uns animalets molt simpàtics gràcies a la bona predisposició i col·laboració
d’alguns dels pares i mares. En aquest sentit, van poder observar, tocar i compartir l’experiència de
veure en directe dos exemplars de cavalls i d’un porquet una mica espantat. A més, es va realitzar una
sortida per anar a veure unes gallines dins d’un corral.

Per una altra banda, el dia 5 de maig pel
matí, bona part dels nens i nenes de 1 i 2
anys van fer una interessant sortida a
l’Arborètum de Lleida on van poder
observar diferents tipus d’arbres, arbusts i
flors tot experimentant i gaudint d’allò més
d’un entorn molt bonic.
Finalment, aquest mes també han engegat el projecte de l’hort amb
una plantada d’aromàtiques, tomaqueres i maduixeres en els dos palets
de fusta grans que l’Ajuntament els ha instal·lat a la zona de terra de
l’espai exterior de l’esbarjo amb la finalitat de fomentar i treballar una
sèrie d’aspectes bàsics com la col·laboració i la responsabilitat a més
d’aprendre de manera totalment vivencial.
REVETLLA D’ESTIU UTXESA 2017
Un any més, l’Associació de veïns i veïnes del Tossal – Molí - Esmais de
la vall d´Utxesa de Torres de Segre conviden a tothom a participar de la
tradicional revetlla d’estiu del proper dissabte 1 de Juliol.
La revetlla d’aquesta Associació esdevé una tradició de fa molts anys
sorgida inicialment per Sant Joan, a partir de les reunions que
realitzaven un grup d’amics a finals dels anys setanta tot saltant la
foguera i celebrant la festivitat. El que es va iniciar com una trobada
d’amics, ha anat esdevenint en una Festa de germanor entre el veïnatge, familiars i gent d’arreu que
acudeixen a Utxesa a gaudir d’una bona vetllada el primer dissabte del mes de juliol.
Aquest any, igual que l’anterior, la festa resta oberta a tothom que vulgui participar-hi. La Junta
organitzadora aprofiten aquest espai per engrescar a tots els veïns i veïnes a formar part d’aquesta
revetlla i gaudir de totes les activitats que hi ha muntades per aquest dia. Més informació a l’agenda de
la contraportada d’aquesta revista.
ACTIVITATS DE CLOENDA I LA XOCOLATADA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES
L’Associació de Dones va organitzar el 16 de maig la conferència de Prevenció
i detecció precoç del càncer de pell, a càrrec de la Dra. Rosa M. Martí Laborda,
catedràtica de la UDL i dermatòloga de l’Arnau acompanyada del Sr. Eduardo
Serrano, President de l’AECC de Lleida.
L’Associació també ha celebrat la cloenda de les activitats de labors,
manualitats i Tardes de Cinema. El Sr. Josep Marsellés, el dia de la cloenda del
cinema, va fer una donació a l’entitat d’un quadre relacionat amb pel·lícules que
s’han projectat.

Un any més, tal i com és tradició, es va dur a terme “La Xocolatada” el passat 27 de maig. Un berenar
de cloenda on també es van exposar els treballs realitzats a les classes de labors i manualitats així
com l’esmentat quadre obsequiat pel Sr. Marsellés.
En aquest berenar les assistents van passar una bona estona jugant al bingo
que es va organitzar amb diferents premis i participaren en els diferents
sorteigs de lots de cava i vi i una planta de flor natural gran.
Des de la Junta directiva es vol aprofitar per donar les gràcies a totes les
sòcies, a l’Ajuntament, establiments, entitats i persones que han col·laborat
durant aquest any del 30è Aniversari de l’Associació.
SORTIDA DE FINAL DE CURS DELS LLOPS DE L’A.E. TURRIBUS
Per acabar el curs, l’últim cap de setmana de maig la unitat de Llops van estar d'acampada al magnífic
paratge de Sant Llorenç de Montgai. Allí, van fer una petita ruta en caiac i diversos jocs on l’aventura i
la diversió van estar assegurades. Tot i la calor i els mosquits van tenir dos dies fantàstics!

INAUGURACIÓ DE LA TEMPORADA DE LES PISCINES
A les portes d’un nou estiu i davant l’onada de calor que ens ha arribat de cop aquests dies, és una
bona noticia anunciar la nova temporada de piscines. Igual que en l’anterior, aquest any s'ha avançat
l'obertura respecte del que era habitual anys enrere per tal que tots aquells que ho vulguin puguin ja
gaudir de les piscines i del seu recinte en el que es preveu un estiu calorós, segons diuen els experts.
L'Ajuntament, mantindrà els mateixos preus de la temporada passada amb una variada oferta
d’activitats.
A partir del 26 de juny començaran els cursos de natació; els d’iniciació i de perfeccionament de nens i
adults, així com els d’aquagym i aquazumba. També hi haurà natació per adults en horari nocturn.
•
•
•
•
•

Entrenament específic (15:30 – 16:15h)
Grup de nens: iniciació i perfeccionament (16:15 – 17:00h)
Grup d’adults: iniciació i perfeccionament (15:30 – 16:15h)
Grup d’adults: perfeccionament (21:00 – 21:45h)
Aquagym i Aquazumba (21:00 – 21:45h) – Dilluns, dimecres i divendres

A més, al llarg de l’estiu hi ha previstes una sèrie d’activitats aquàtiques, lúdiques i festives dins del
mateix recinte que anirem descobrint en els propers dies.
NEIX TORRES ENERGIA
Per tal de complir les obligacions legals vigents, des de l’Ajuntament de Torres
de Segre, s’ha constituït una nova societat elèctrica, COMERCIALITZADORA
TORRES ENERGIA, S.L. La raó és que la normativa actual obliga que les
funcions de Distribució i de la Comercialització d’energia elèctrica es realitzin
per empreses diferents. Des del dia 1 de maig, la societat Comercialitzadora
Torres Energia, s.l. ja funciona i els consum elèctrics realitzats pels nostres abonats a partir d’aquesta
data ja es facturen per la nova societat. De cara als abonats, no caldrà que es realitzi cap tràmit ni
gestió ja que el traspàs dels mateixos es farà de manera automàtica a la nova societat.
Tant l’horari d’atenció al públic, l’emplaçament de les nostres oficines, el telèfon i la resta d’elements
seran els mateixos com fins ara.
Destacar que la nova web de la societat serà www.torresenergia.cat on tindreu molta informació sobre
recomanacions d’estalvi, preus i altres aspectes importants. També ens podeu trobar al Facebook.

ACTUACIONS REALITZADES AL MAIG
DOTACIÓ DE PASTILLERS AL CONSULTORI MÈDIC
Els serveis socials de l’Ajuntament conjuntament amb el Consultori Mèdic
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
estan realitzant una campanya per tal d’ajudar a fer un bon ús dels
medicaments prescrits als pacients. Per aquest motiu l’Ajuntament dotarà
al consultori de capsetes organitzadores de pastilles per dies i àpats i el
metge i la infermera s’encarregaran de donar-los als pacients que creguin
els és més necessari.
DOTACIÓ DE MATERIAL ESCOLAR A LA LLAR D’INFANTS
Aquest mes, l’Ajuntament ha dotat la Llar d’infants d’un conjunt de
material divers perquè els més menuts puguin continuar
experimentant, descobrint i jugant tot ampliant d’aquesta manera el
ventall de propostes i possibilitats disponibles dins a la Llar d’infants
per ensenyar tot jugant.
El lot consisteix en una sèrie de joguines de fusta, material sensorial,
encaixables per millorar la motricitat fina, jocs de construccions, etc.
INSTAL·LACIÓ DE DOS PALOTS PER PLANTAR-HI AROMÀTIQUES
Aprofitant el gran espai disponible a la zona
d’esbarjo de la Llar d’infants, després de la
seva ampliació fa prop d’un any, s’han
instal·lat dos “palots” de fusta amb la
intenció de plantar-hi plantes aromàtiques.
Els palots es van folrar i emplenar de terra
per, posteriorment, pintar-los.
REPARACIÓ DELS CAMINS DE TERRA I ASFALT
Al llarg d’aquests dies s’han finalitzat les últimes
reparacions dels diferents camins de quitrà
malmesos dins el terme i dels carrers interiors del
municipi. Anteriorment, es va fer el mateix amb els
principals camins de terra. Així doncs, es dona per
finalitzada aquesta important actuació que ha de
garantir seguretat i una bona circulació davant l’inici
de la temporada de la fruita amb l’increment de vehicles que això comporta, sobretot de gran tonatge.
COL·LOCACIÓ DE PALOTS A UTXESA PER PREVENIR EL PAS DE VEHICLES
Donat que els troncs que feien
de perímetre a la zona del Punt
d’Informació d’Utxesa estaven
deteriorats i aprofitant que
l’empresa Fruites Font va fer
una donació de “palots” per tal
que es poguessin reutilitzar de
la millor manera possible, s’ha habilitat tot un tancat amb aquests, plens de terra vegetal i que
posteriorment es repoblaran amb plantes aromàtiques autòctones. Així s’evitarà la circulació de
vehicles a la vegada que es millorarà la imatge de l’entorn.
REPARACIÓ D’UNA TANCA I DEL CAMÍ VERD
Dins les tasques de manteniment dels camins s’ha realitzat la reparació d’una part
de la tanca de fusta que estava trencada.
A més a més, s’ha aprofitat també per reomplir i arreglar els diferents clots del camí
verd, just en el tram que va fins a l’observatori del 19, ocasionats principalment pel
pas de vehicles.

CANALITZACIÓ DE DOS BRAÇALS DE REG
Per tal d’evitar problemes en el camí degut a possibles fuites d’aigua o que el braçal s’omplís de terra i
per tant es fessin taponaments, s’ha entubat el braçal del camí Vinyes de Baix i també el que hi ha al
principi de la carretera direcció Sudanell, per sobre de la sèquia, d’aquesta manera es garanteix una
millor gestió de l’aigua.

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES DE MAIG
25è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA “TERRAFERMA”
El passat diumenge 7 de maig es va dur a
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
terme una nova edició del concurs de
pintura ràpida. Aquest any va resultar
significativa ja que es celebrava la seva vinti-cinquena edició amb una elevada
participació de pintors i pintores d’arreu de
les comarques lleidatanes, 53 en total.
Des de ben d’hora i al llarg de tot el matí, els diferents artistes que s’hi
van presentar, després de segellar les seves teles i d’escollir l’espai a pintar, van anar elaborant les
seves obres sota l’atenta mirada de veïns i curiosos que van gaudir de l’art en directe tot passejant pels
carrers del poble acompanyats d’una jornada excel·lent meteorològicament parlant.
Igual que en les darreres edicions, el requisit obligatori era pintar sobre la tela “in situ” un lloc del nostre
municipi a escollir lliurement en les tres modalitats permeses; l’aquarel·la, l’oli o la pintura acrílica.
Arribada la una del migdia, hora que finalitzava el concurs, els autors dels quadres van anar a entregar
les obres per iniciar el procés de selecció a càrrec del jurat format,
aquest any, per Joan Carles Sulla (pintor), José Luis Pérez (pintor)
i Francesc Casals (regidor de cultura de l’Ajuntament).
El veredicte final i l’entrega de premis es va fer al finalitzar el dinar
de cloenda del Concurs que es va realitzar al pavelló poliesportiu.
Totes les obres d’art van estar exposades a la Sala d’Exposicions
fins el diumenge 21 de maig amb un gran nombre de visites.

1r Premi: Mercè Humedas

2n Premi: Manel Doblas

Premi local
Laia Renau

3r Premi: Núria Riba

Premi local infantil
Joana Prunera

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

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE
Partit play-off
ACTES REALITZATS
DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
BAC
79
66

C.B.
TORRES

AGRAMUNT

FINAL A 4
Semifinal 1 (20-05-2017)
C.B.
TORRES

75

70

C.B.
SECA ST. PERE

Semifinal 2 (20-05-2017)
C.B.
ALPICAT “B”

69

60

C.B.
BELL·LLOC

Final (21-02-2017)
C.B.
TORRES

70

66

C.B.
ALPICAT “B”

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
Jornada 23 (06-05-2017)

CLASSIFICACIÓ
C

C.A.
TORRES

4

8

CATALEUROPE
REST. LO CARAGOL
LLEIDA “B”

Jornada 24 (13-05-2017)
C.A.
TORRES

4

5

PTP FS
MOLLERUSSA “A”

Jornada 25 (20-05-2017)
C.A.
TORRES

4

3

BARÓ MAIALS
FS “A”

Jornada 26 (27-05-2017)
ALCOLETGE
CFS “B”

5

3

C.A.
TORRES

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS)
Jornada 28 (07-05-2017)
VETERANS
TORRES

2

1

VETERANS
MONTOLIU

Jornada 29 (14-05-2017)
VETERANS TORRES DESCANSA

Jornada 30 (21-05-2017)
VETERANS
LINYOLA

2

4

VETERANS
TORRES

COPA TELÈGRAFS (1/4 Final) 04 - 06 -2017
VETERANS
TORRES

-

-

VETERANS
AGRAMUNT

CLASSIFICACIÓ

Foto contraportada: Quim Estadella

FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE – COPA TELÈGRAFS ¼ Final (Camp de Futbol)
Diumenge 4 de juny: V. Torres – V. Agramunt (10:30h.)

ACTES ESPORTIUS (JUNY)

Preu del Menú = 9’50 euros. Venta tiquets al local de l’Associació (Utxesa) el dissabte 24 de juny de 18
a 20 h. i el diumenge 25 de juny de 10 a 13 h. utxesa2010@gmail.com / 625 48 43 51 (president)

REVETLLA D’ESTIU A UTXESA (1 juliol)
11:30h. Jocs i animació infantil. /18:00h. Pallassos / 19:00h. Concurs de pastissos casolans.
21:30h. Sopar (amanida de pasta i llonganissa a la brasa amb guarnició + beguda + gelat).
Tot seguit ball amb “Premium quartet”.

Dissabte 1 de juliol
22:00h. Concert “Festival de bandes”. Plaça Lluís Pelegrí (consultori mèdic).

Dissabte 24 de juny
Tarda. Sortida al Teatre “De passada” autora i actriu Pepita Ruestes. Associació de Dones MdC Santa
Àgata.

Diumenge 18 de juny
11:00h. Obertura Piscines Municipals.
19:00h. Ball al Poliesportiu amb “Pep i Mª José”.
Divendres 23 de juny
Termini inscripció i pagament Casal d’Estiu. Pagament a “La Caixa” i junt amb butlleta portar-ho a
l’ajuntament.
22:00h. Sopar i tot seguit Revetlla de Sant Joan amb “La Girasol”. Poliesportiu.

Dissabte 17 de juny
18:00h. Festa Fi de Curs de l’Escola Carrassumada. Poliesportiu.

Diumenge 11 de juny
19:00h. Ball al Poliesportiu amb “Excelsior”.

Divendres 9 de juny
20:00h. Presentació del Projecte Leader “ENP de Ponent”. Sala d’actes Plaça Catalunya.

Dissabte 3 de juny
19:00h. Festa Fi Curs de l’Agrupament Escolta Turribus. Plaça Països Catalans (poliesportiu).
Activitats diverses, Concert d’Er Taqueta i Sopar.
Diumenge 4 de juny
10:00h. Pedalada popular a Utxesa. Sortida del Poliesportiu. (Últimes inscripcions a les 9.00h).
18:00h. Concert Segrià Corals. Corals de Rosselló, de Raimat i Coral la Lira de Torres de Segre.
Església.
19:00h. Ball al Poliesportiu amb “New York”.

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES DE JUNY

AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE
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