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Juliol, l’amo del Sol

Campions!!

PRESENTACIÓ
PRESENTACIÓ

TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS

L’onada
de calorI primerenca
del mes anterior va
ACTES
REALITZATS DURANT EL MES
DE JULIOL
AGOST
SERVEIS
MUNICIPALS
donar lloc, coincidint amb l’inici de juliol, amb una
Ajuntament de Torres de Segre
973 796005 baixada de temperatures i uns registres més
“normals” d’inici d’estiu. El pas d’algun front
Atenció al públic de dilluns a divendres de 10h a 13.30h
insignificant en forma de tempesta de tarda ha
Consultori Mèdic
973 792252 marcat els primers dies d’un juliol en el que la
“xafogor” i els dies calorosos han predominat en
Programació de visites de 8h a 12h
consonància al temps que ens trobem.
Consulta infermeria i medicina de 8.30h a 15h
Deixem enrere un mes amb propostes variades i
Biblioteca Guillem de Cervera
973 796529 adaptades a l’època de l’any en la que estem per
Dilluns a dijous de 16.30 - 20.30h i dimecres i divendres de omplir els espais que ens depara i fer front la calor
de la millor manera possible. Des d’un magnífic i
10h a 13h.
reubicat concert de bandes per la nit, la revetlla
EMEETDS (Empresa Municipal d'Energia Elèctrica)
973 792828
d’estiu a Utxesa, la jornada de sardanes a la
Atenció al públic de 8h a 15h
fresca, la celebració solidària d’un nou “Mulla’t”, la
Policia local
696 982734 segona edició del torneig d’estiu de futbol 5 fins a
concerts a les piscines i l’esperada celebració d’un
Llar d’infants Municipal
973 792319 nou FesTorres.
L’arribada de l’estiu, en aquest cas del juliol,
Atenció TDSNaTur
973 796394 també significa un any més d’aquesta revista
Oficina Molí de Torres
Dill. a div. 11h a 14h municipal, que sorgí amb la finalitat d’informar
Punt Informació Utxesa
Dbt. i Dmg. de 9h a 13h dels principals actes, esdeveniments i actuacions
que es fan al poble cada mes per fer-ho arribar als
Instal·lacions Potabilitzadora
veïns i veïnes de Torres de Segre i d’Utxesa.
En aquests dos anys de publicacions aquest mitjà
Recollida residus fitosanitaris
Dijous de 12h a 14h
ha esdevingut el reflex de l’activitat educativa,
Recollida residus voluminosos
Els porten el dia 14 cultural, lúdica i esportiva del nostre municipi al
Agost 2017
i els recullen el dia 17 llarg de l’any amb moltes propostes i actuacions
Llar de jubilats Sant Guardià
973 796496 realitzades amb encert i, segurament, en d’altres
amb l’opció de fer-ho més bé i millor.
Obert tots els dies de 16h a 20h
En aquesta edició incorporem l’apartat “Sabies
que...” amb el propòsit de recollir anècdotes
ALTRES SERVEIS
històriques del nostre poble per recordar-les i
Escola Carrassumada
973 796335
donar-les a conèixer als més joves. Qualsevol
CAP d'Alcarràs
973 795725 aportació en aquest sentit serà benvinguda.
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 JULIOL
ACTES CULTURALS
ACTES REALITZATS
DURANT
ELMUSICAL
MES DE JULIOL
I AGOST
GRAN CONCERT A CÀRREC
DE LA BANDA
“UNIÓN
PORTEÑA”
(VALÈNCIA)
El dissabte 1 de juliol, per la nit i a la Plaça Lluís Pelegrí (al
costat del Consultori mèdic), la banda “Unión musical
Porteña” del Puerto de Sagunto de València ens va delitar
amb un gran concert de música emmarcat dins de “Fem
Banda”, el Festival Internacional de Bandes de Música de
Lleida que aquest any arribava a la seva catorzena edició.
La Unión Musical Porteña és una societat musical creada
recentment (2004) i que compta amb més de 500 alumnes
que practiquen més de 20 especialitats instrumentals.
Aquest any, com a novetat, va ser el canvi d’escenari per
fer el concert ja que en els darrers anys aquesta actuació
de bandes es va dur a terme a la bassa del molí. Amb el
propòsit d’obtenir una millor acústica, reduir el soroll
ambient de vehicles i portar els concerts en diferents
indrets del municipi, l’espai de la Plaça Lluís Pelegrí va
resultar un encert en aquest sentit.
En una nit fresca i ventosa, davant una bona presència de
veïns i veïnes, els prop de 60 músics professionals i
estudiants que composen l’esmentada orquestra van
demostrar la seva categoria en conjunt interpretant
diferents peces musicals de bandes sonores de pel·lícules
de renom amb un bon repertori d’instruments de vent i de
percussió.
SARDANES A LA FRESCA DINS LA VOLTA COMARCAL DEL SEGRIÀ 2017
Una de les activitats que esdevenen clàssiques dins l’estiu és l’esperada
jornada de sardanes a la fresca que es va celebrar el divendres 21 de
juliol. Aquesta, organitzada pel Consell Comarcal del Segrià, aquest any
arribava a la XIII edició i es va haver de dur a terme al poliesportiu enlloc
del pati de les escoles a causa del mal temps al llarg del mateix dia. Tot i
el canvi d’ubicació, es va continuar oferint una magnífica proposta per
gaudir d’una bona nit escoltant, observant i ballant la nostra dansa típica
catalana per excel·lència.
Així doncs, la Cobla Lo Castell de Bellpuig va ser l’encarregada d’omplir de música tradicional i portar la
batuta dels diferents balls que van realitzar les
nombroses colles sardanistes presents en aquesta
jornada emmarcada dins de la "Volta Comarcal de
Sardanes del Segrià 2017". D’aquesta manera, els
Amics de la Sardana d’Alguaire, els Amics de la Sardana
d’Almacelles, l’Agrupació Sardanista d’Artesa de Lleida,
el Grup Sardanista Balàfia de Lleida, el Grup Sardanista
de l’Associació 50 i més d’Alcarràs, l’Agrupació
Sardanista Germanor de Torrefarrera, l’Agrupació
Sardanista de Puigverd de Lleida, el Grup Sardanista 27
d’abril de Lleida, el Grup Sardanista Ixcumané de Lleida i,
com no, l’Escola Sardanista de Torres de Segre, van
mostrar tot el seu talent al públic present que va fruir
d’allò més en una festa tradicional catalana que esperem
que perduri per molts anys més.

REPRESENTACIÓ DEL PUBILLATGE A ALGUAIRE I BARCELONA
Al llarg d’aquests mes, els membres del
pubillatge han continuat representant el
nostre municipi en els actes programats en
diversos indrets del territori català. Destacar
que el divendres 7 de juliol, per la nit, en Pau
Torrelles va assistir a la inauguració del tretzè
cicle de sardanes a la fresca organitzat pel
Consell Comarcal com a primer Cabaler
comarcal del Segrià al municipi d'Alguaire.
Per una altra banda, la Sílvia Goixart, 1a dama, va visitar el Parlament de Catalunya el passat 19 de
juliol, juntament amb les pubilles i hereus de la resta de municipis d'arreu de Catalunya.

ACTIVITATS ESPORTIVES
2N TORNEIG D’ESTIU DE FUTBOL-5
El dissabte 22 de juliol es va dur a
terme la segona edició del torneig
d’estiu de futbol-5 amb la
participació de dotze equips i prop
del centenar de jugadors locals i
d’arreu d’entre 12 i 30 anys.
Aquest torneig que pretén prioritzar el futbol per sobre de tot, es va desenvolupar en format
d’eliminatòria directa a les dues primeres fases i de lligueta entre els tres equips finalistes. Els partits es
van anar disputant entre els dos camps de futbol 7 dibuixats sobre el terreny de joc aplicant la
normativa d’aquesta variant del futbol amb la premissa que cada equip havia de jugar amb 5 jugadors
sobre el camp amb l’opció de canvis il·limitats.
Els tres equips que van aconseguir arribar a la final a tres després de superar dues eliminatòries
directes van disputar una bona fase final en la que l’equip romanès del “Racova Puscasi” va aconseguir
el títol, amb dues victòries, seguit del conjunt local “Bou Rules” i “F.C. Calewis”.
A nivell individual, el premi al millor jugador va ser per Benjamín Oulai de l’equip “Team Black Kings”
que van quedar eliminats en la darrera fase donant una molt bona imatge.
El trofeu al màxim golejador del Torneig va recaure al davanter de l’equip campió amb un total de 6
gols en tot el torneig.
Finalment, el trofeu al porter menys golejat va recaure a Reduan del “FC Calewis”.

RACOVA PUSCASI 1r classificat

Millor jugador

Màxim golejador

BOU RULES 2n classificats

Porter menys golejat

CONCURS DE PESCA NOCTURN I 4RT SOCIAL
El cap de setmana de l’1 i 2 de juliol es va realitzar el primer concurs nocturn
de les 19 hores fins a l’endemà al matí, als “espigons” de pescadors d’Utxesa.
En aquesta ocasió, el torressenc Eudald Curcó va resultar el guanyador amb
un pes total de 5.800 kg.
Per una altra banda, el 16 de juliol, Utxesa també va esdevenir la seu del
quart concurs social puntuable amb els altres anteriors. En aquest sentit, el
guanyador va ser en Roger Martín acumulant un pes de 13.760 kg, restant
encara una prova que s’ajornà per decidir qui és el guanyador dels socials.
PREPARATIUS PEL SEGON DESCENS EN PIRAGUA DES DE TORRES A SERÒS
Des de fa uns mesos, els
membres de la Comissió
Esportiva de l’Ajuntament
de Torres de Segre, junt
amb la resta de membres
organitzadors dels altres
pobles, estan preparant
tots els aspectes a considerar per dur a terme un nou descens en piragua des del nostre municipi fins a
Seròs amb la finalitat d’oferir un esdeveniment esportiu que estigui a l’alçada del que es mereix
realment intentant que sigui millor que la primera edició i que la gent que tingui la sort de participar-hi
gaudeixi d’allò més d’aquesta festa lúdic – esportiva al voltant del nostre riu.
En aquests últims dies s’han intensificat els preparatius més
directes i significatius per poder fer el descens, des de les
sol·licituds de navegació i de cabal d’aigua navegable, els permisos
corresponents als diferents departaments i òrgans policials que
tenen vincle amb l’activitat al riu i rodalies fins al repartiment i
numeració de la flota d’embarcacions disponibles, etc.
Una de les tasques més importants són les baixades de reconeixement
que, membres de la Comissió Esportiva i de l’organització, han realitzat
durant el juliol i que tenen previst fer durant l’agost junt amb monitors de
l’empresa “Rogles Aventura” per establir una valoració dels punts més
complicats del recorregut dins del riu, dels llocs que cal senyalitzar i dels
obstacles que cal netejar per garantir sempre una major seguretat per a
tots els participants aprofitant aquestes baixades per recollir totes les
deixalles que es van trobant en el descens, tal i com es veu a la foto.
És ben sabut que el riu és canviant i que sempre hi ha obstacles que
poden modificar el seu recorregut d’aquí la importància d’aquestes
simulacions de descens abans de fer l’oficial.
Posteriorment, dies abans de l’esdeveniment, es convocarà a tots els
inscrits per fer una explicació del trajecte i tots aquells aspectes a
considerar així com una sessió pràctica de domini de l’embarcació a les
piscines municipals.
A més, es netejarà la zona de sortida i
condicionarà l’espai des d’on partiran els piragüistes i els ciclistes .
Un any més l’expectació i l’interès, tant a les xarxes socials com dels veïns i
veïnes dels quatre pobles implicats en la baixada, ha estat molt gran. En el cas de
Torres de Segre, un altre cop, i en menys d’una hora, es van exhaurir el centenar
de places disponibles pel diumenge 27 d’agost. Aquesta segona edició només
contempla un únic descens que doblarà en quan a places la de l’any passat amb
un total de 400 participants, més de 200 embarcacions, en la que s’espera una
jornada de veritable germanor entre els 4 pobles organitzadors (Torres, Soses,
Aitona i Seròs) amb l’habitual presència de diferents mitjans de premsa escrita i
de televisió que s’han tornat a interessar per fer un seguiment de l’activitat.

CAMPUS D’ESTIU DE FUTBOL DEL BAIX SEGRIÀ
Del 10 al 14 de juliol, el camp municipal de Torres de Segre va acollir la segona part del Campus
d’Estiu de Futbol que s’organitza des de l’Escola del Baix Segrià. Al llarg del matins d’aquests dies,
diferents jugadors de l’Escola han participat d’unes sessions d’entrenament més específiques de
tècnica on el joc i la pilota han estat els autèntics protagonistes fent gaudir als petits futbolistes del seu
esport predilecte dins del període de vacances d’estiu. Cada dia, al finalitzar l’entrenament i després de
l’esforç realitzat, tot el grup anava a refrescar-se i passar una bona estona a les piscines municipals.

ACABA EL PRIMER TORN DELS CURSETS DE NATACIÓ
El passat 21 de juliol va finalitzar el primer torn
dels cursets de natació que s’han dut a terme
des del 26 de juny amb una altra participació tant
en el grup d’adults com en el d’infants.
Al llarg d’aquests dies, gràcies a la bona tasca
del monitoratge, tant adults com menors han
pogut aprendre i/o perfeccionar el seu estil tot
gaudint d’aquest esport que resulta més que
agradable en aquesta època de l’any quan el sol
calenta d’allò més.
SORTIDES DE NIT AMB BICICLETA
Al llarg d’aquests dies de juliol, les sortides nocturnes
han pres el protagonisme a les habituals durant el
dia ja que garanteixen una temperatura ambient més
suau i agradable per la pràctica d’aquest esport.
Els membres del club ciclista “Pit amunt” fan la crida
a tots els seus socis i sòcies o qualsevol afeccionat a
les dues rodes per afegir-se a aquestes sortides i
gaudir en companyonia de recorreguts propers i
força assequibles per a tothom, generalment els
divendres.

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.

NOVES ACTUACIONS EN EL CONTROL DE LA MOSCA NEGRA
Es segueix amb el
control de mosca negra
en diferents trams del
riu i, en concret, en el
nostre que passa pel
costat del poble.
En
aquest
sentit,
COPATE, COnsorci de
Polítiques
Ambientals
de les Terres de l'Ebre, ha tornat a fer mostreig de larves de mosca negra, dins del seu protocol de
control d’aquesta espècie que tant ens molesta.
En un parell d’ocasions es va fer tractament des d’helicòpter, com és habitual, dins del protocol
d’actuació i, posteriorment, es va fer el tractament manual que tant bons resultats està donant a Torres
de Segre, degut a les característiques de la llera del riu.
En el primer mostreig realitzat es van
detectar tant sols 12 larves per kg de
macròfits (plantes aquàtiques en les
que es fixen les larves de la mosca
negra), fet que representa una
reducció del 92 % aproximadament
respecte a la darrera prospecció.
El que sens dubte és una molt bona notícia, si més no, que el proper cicle serà una mica menys
molest. Des d’aquí es fa recordatori que es facin servir cremes i/o repel·lents amb components en
geraniol i citronella.
INCORPORACIÓ DE VINILS ALS VIDRES DEL PUNT D’INFORMACIÓ
El Punt d'Informació de l'ENP d'Utxesa ha incorporat
“salva ocells” als vidres de les diferents portes i
finestres de la instal·lació, per tal d'evitar accidents
d'aquests animals que, sovint, hi xoquen arribant a
produir-se lesions significatives.
Un sistema senzill, econòmic i efectiu que, a més, no
produeix un impacte visual en el mateix indret ja que
és força discret.

ALTRES ACTIVITATS
REVETLLA D’ESTIU A LA URBANITZACIÓ D’UTXESA “TOSSAL-MOLÍ-ESMAIS”
El dissabte 1 de juliol es va celebrar l’habitual Revetla d’estiu a la urbanització d’Utxesa “Tossal-MolíEsmais” dins un molt bon ambient de plena cordialitat, en una nit d’allò més fresca que va fer que
molta gent marxés cap a casa abans d’hora.
Després d’hores de muntatge, a càrrec dels membres de
la junta i d’alguns veïns i veïnes, es van iniciar les
activitats d’entreteniment previstes per als més menuts al
llarg del matí fent-los gaudir amb diferents jocs, aquest
any evitant els aquàtics ja que les condicions
meteorològiques no van acompanyar massa.
Per la tarda, a l’interior del local social, la companyia de
teatre i pallassos, van fer riure a nens, pares i padrins
amb una actuació molt divertida.
Mentrestant es preparava el menú del sopar es van recollir els pastissos presentats per participar al
concurs que van ser examinats i provats per uns jutges abans de donar el seu veredicte final.

Arribada l’hora de sopar es van repartir els diferents plats del menú als més de cent comensals dins
d’un ambient d’autèntica germanor i companyonia, tal i com és habitual en aquesta festa. Tot seguit,
l’orquestra “Premium Quartet” van fer sortir a ballar a
la pista a gairebé la totalitat dels presents amb una
proposta musical variada i molt ben aconseguida.
A la mitja part de la sessió de ball es va aprofitar per
donar els premis del concurs de pastissos, aportats
per simpatitzants de la revetlla d’Utxesa, així com
també per fer el sorteig dels tres pernils de les tires
que es van vendre i el del pernil pel número de soci
assistent a la festa.
Des d’aquest espai, els membres de la Junta volen agrair la col·laboració desinteressada de totes les
entitats i particulars que recolzen la realització d’aquesta revetlla amb la seva ajuda i sense les quals
no seria possible.
Col·laboradors de Torres de Segre: Ajuntament, Bar les
Palmeres, Decofusta Torres Art Moble, electrodomèstics Cal
Corbins, Flors i regals Marta, farmàcia Roure, La Caixa,
ferreteria Osvald, la botiga de Moldova, perruqueria Marta, Bar
Sabrina.
Utxesa: Utxesatrans – Francis Sánchez Vilafranca.
Lleida: La Caixa, P.B.X. Comunicacions, Calzados Jor-Vi.
Soses: Estructuras Arque – Cemesa.
Esperant que la revetlla d’aquest any hagi estat de bon grat per a tots els assistents i recordant que tot
el que el que s’organitza aquest dia es fa amb tota la bona voluntat i dedicació dels membres de la
Junta gràcies als quals aquesta celebració és possible.
MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
Un any més, les piscines municipals van acollir una de les jornades solidàries per excel·lència, la 24ª
edició del Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple. Així, doncs, el passat diumenge 9 de juliol es va dur a
terme una sèrie d’activitats amb la finalitat única de solidaritzar-se amb els afectats per la malaltia i
aconseguir recaptar fons per destinar-los a la investigació per la cura de la mateixa.
Aquesta jornada, impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), es celebra anualment alhora a
totes les piscines del territori català esdevenint el segon acte solidari més multitudinari de Catalunya
amb la participació de més de 100.000 persones en un total de 625 piscines.
Igual que en l’anterior, aquest any a les nostres piscines municipals es va seguir donant un impuls a la
iniciativa solidària per ressaltar el valor i la importància que es mereix amb una activitat de
submarinisme a càrrec de voluntaris del club “Terrablau Lleida” que van aportar el seu gra de sorra
oferint als banyistes l’opció d’experimentar amb el busseig i participar en una activitat de recollida de
deixalles simulant el fons marí amb el propòsit de conscienciar a grans i petits sobre la importància que
tenen els nostres oceans fent una bona gestió de les nostres deixalles.
Com no podia ser d’una altra manera, al migdia tots els banyistes presents es van tirar a l’aigua alhora
i van nedar com a símbol de col·laboració tal i com diu l’eslògan d’aquesta campanya. Al llarg de tot el
dia es van fer aportacions en metres nedats fent entrega dels diplomes corresponents.
Un cop més la participació dels veïns i veïnes ha estat molt important amb la totalitat dels productes
solidaris venuts.

ACTIVITATS I TALLERS DEL CASAL D’ESTIU DURANT EL JULIOL
La primera part del Casal d’Estiu ja queda
enrere i amb ella un seguit d’anècdotes i
vivències que han omplert de diversió els
matins del juliol. Durant aquest mes, els nens i
nenes que hi participen han pogut gaudir d’un
bon grapat d’activitats variades i divertides
gràcies, en bona part, a la posada en escena i
a la bona tasca del monitor i les monitores
encarregats de dirigir-los i ensenyar-los.
Al llarg de tots aquests dies la gran majoria de les coses que s’hi han desenvolupat, han girat al voltant
del circ que ha esdevingut la temàtica principal per enllaçar aprenentatge, valors i diversió.
Des de la realització de tallers de manualitats de malabars i de
confecció de vestits de pallassos, tallers de màgia, jocs d’aigua
diversos, coreografies conjuntes, sortides en bicicleta i a peu pels
voltants del nostre poble fins a l’esperada acampada nocturna a
l’aire lliure dins el pati de les escoles amb un sopar conjunt i discmòbil.
Talment, com l’any passat, cada dilluns els infants han anat a les
piscines a refrescar-se junt amb el monitoratge per fer front a les
estones de calor que ens depara l’estiu.
L’últim divendres del mes els nens i monitors van anar al taller de
bombolles de sabó que es va fer a la Plaça Catalunya, organitzat
dins dels actes del FesTorres, on s’ho van passar d’allò més bé.
L’activitat segueix a tot ritme al Casal durant el mes d’agost on els
més petits seguiran immersos dins la màgia del món del circ tot
gaudint d’un seguit de noves propostes i sorpreses que els
monitors els tenen preparades. Visca el Casal!!

CONCERTS A LA FRESCA A LES PISCINES
Igual que l’estiu passat durant el mes de juliol s’han dut
a terme uns concerts a la fresca de música variada al
recinte de les piscines que tindran continuïtat durant el
mes d’agost amb l’entrada gratuïta i possibilitat de bany
per la nit mentre dura el concert.
El primer, previst pel
dia 8 de juliol, es va
haver de canviar pel
28 degut al mal temps
el dia que es va fixar.
El segon concert amb “Bossanova” es va poder celebrar sense
problemes tenint una bona acceptació i fent gaudir als presents
d’una bona vetllada nocturna.

EXPOSICIÓ D’ART POST CONTEMPORANI
Del 5 al 12 d’agost, de dilluns a divendres de les 18 a les 20 hores i dissabtes
de 10 a 13h i de 18 a 21 hores, la sala d’Exposicions acollirà una exposició
d’obres d’artistes reconeguts com Marta Baceiredo, Aida Marro, Laia Renau i
Veronika Phoenix, emmarcades dins de l’Art Post Contemporani on el públic
podrà gaudir de la màxima expressió artística reflexada en els treballs
“Iceberg, l’ésser i la bèstia”, “Un romàntic contemporani”, “Pells nues”, “Private”
i “Exulansis”

COL·LABORACIÓ DE TORRES ENERGIA EN EL 2N DESCENS DE PIRAGUA TORRES - SERÒS
L’Empresa Municipal Comercialitzadora Torres Energia S.L.
col·laborarà en la segona edició del descens en piragua entre
Torres de Segre i Seròs que es realitzarà el proper diumenge 27
d’agost.
Aquest any ajudarà en el muntatge de la sortida de l’esdeveniment
així com en el sorteig de dues places, corresponents a dues
embarcacions individuals, que resultaran un bé prou preuat donat
que les places disponibles per aquest segon descens es van exhaurir en unes hores un cop obertes
les inscripcions als quatre pobles organitzadors.
El resultat del sorteig de la primera plaça es comunicarà el proper dimecres 9 d’agost i el de la segona
el dimecres 16 d’agost.

QUÈ CAL FER PER PARTICIPAR AL SORTEIG? Molt fàcil:
1- Entreu al perfil Comercialitzadora Torres Energia, SL del Facebook.
2- Compartiu el post.
3- Fer-te amic de la pàgina Comercialitzadora Torres Energia, SL.
4- Pren m’agrada a la publicació.

ACTUACIONS REALITZADES AL JULIOL
TASQUES DE MANTENIMENT I MILLORA A L’ESCOLA
Al llarg d’aquests dies
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neteja i manteniment que duran a terme al llarg de l’estiu per garantir unes bones condicions de les
instal·lacions de cara al començament del nou curs escolar.
D’entre les diferents tasques realitzades destaquem:
✓ Neteja d’herbes dels dos patis de l’Escola.
✓ Neteja de la zona del dipòsit de gas-oil per
garantir-ne la seguretat.
✓ Enretirar objectes en desús de la biblioteca
per ampliar l’espai útil de lectura i treball
dels alumnes.
A part d’aquestes actuacions, durant el mes
d’agost, s’acabaran de dur a terme la resta
d’actuacions previstes per deixar-ho tot llest i a
punt.

RETIRADA D’ARBRES I BRANQUES CAIGUDES EN CAMINS
Durant aquest mes de juliol, s’han hagut de
retirar una sèrie de branques trencades que
havien caigut en camins dificultant el pas
d’usuaris i vehicles. En concret, a la carretera
prop d’arribar al Punt d’Informació d’Utxesa,
van treure del camí una branca de grans
dimensions de pi que van tallar per reaprofitar
la llenya resultant. En aquesta zona també van
tenir que retirar una altra de pollancre
trencada per la darrera tempesta.
Finalment, al camí verd del costat del riu, un
arbre es va desarrelar i va caure al mig del camí, a l’alçada del mirador. També es va tallar deixant
lliure el pas pel gran nombre d’usuaris que té aquest tram natural.
PREPARATIUS PEL TORNEIG D’ESTIU DE FUTBOL-5
La setmana anterior a la realització del 2n Torneig d’Estiu de
Futbol, es van realitzar tot un conjunt d’actuacions per deixarho tot en les millors condicions possibles. Des de regar i
segar el terreny de joc, netejar els vestidors i reparar alguns
desperfectes, senyalitzar la zona d’accés, fins a portar dues
porteries de futbol 7 que l’Ajuntament de Soses ens va deixar
fruit de la bona entesa entre les dues localitats veïnes.
PREPARATIUS PEL FESTORRES
La brigada municipal es va encarregar de part del tema logístic per
al FesTorres anant a buscar i, posteriorment retornant, les
plataformes i peces per l’escenari així com els més de cent “palots”
que deixà per la festa la Cooperativa i que van ocupar i delimitar la
zona de les penyes.
També es van encarregar de dur la “cuba” d’aigua per tal d’evitar i
controlar el risc d’incendi el dia del sopar popular.
A més a més, aquest any, es va aportar un reforç superior al sistema elèctric dotant de la potència de
llum necessària a la zona de penyes, així com endolls, quadres elèctrics, etc. tant per a l’escenari com
per al funcionament correcte de la barra aquest any reubicat tot dins el camp de futbol.
REPARACIONS DE FERMS INESTABLES
S’han hagut de reparar
dos zones diferents de
camins on el ferm es
mostrava força inestable
al pas de vehicles.
En concret, es va haver
d’obrir, reparar una petita
esquerda i tornar a tapar
amb terra compacta i
material més consistent a sobre un tram del passeig del riu a
l’alçada de les piscines.
A més també es va haver de reparar un brandó important a la zona de Vilanova on el ferm del camí no
estava prou subjecte ja que la base sobre el que es recolzava era argilós i poc segur degut,
segurament, a filtracions d’aigua de reg dels camps del costat. En aquest cas es va retirar la zona
afectada reomplint-la amb “recebo” i material més sòlid per finalitzar amb la compactació definitiva.

DOTACIÓ D’UN VEHICLE PER A LA BRIGADA MUNICIPAL
L’Ajuntament ha substituït el vehicle que disposava per fer les tasques de la brigada municipal ja que
presentava, contínuament, avaries i problemes de funcionament. Aprofitant l’avinentesa, es va decidir
canviar l’esmentada furgoneta per una de més capacitat que permeti el transport de material més
voluminós i de difícil càrrega ja que amb l’anterior no era possible.
El nou vehicle arriba preparat i equipat, segons normativa, per fixar a l’interior tots els estris i materials
que transporta així com un reforç de l’estructura interior per ser més resistent al desgast propi de l’ús
diari al que es veurà sotmès.

TASQUES DE MANTENIMENT AL POLIESPORTIU
Durant aquest mes de
juliol, coincidint que no hi
havia cap esdeveniment
al pavelló degut al període
de vacances d’estiu, i
abans d’un nou inici del
campionat de bàsquet,
futbol sala i les diferents
activitats, s’han anat fent tasques de manteniment i s’ha
aprofitat per repassar les línies del terra més malmeses que delimiten els diferents terrenys de joc així
com part de les parets d’un lateral i, aquest any, també de l’entrada al recinte.
REPARACIÓ AL DIPÒSIT DE SUBMINISTRE D’AIGUA A UTXESA
Tal i com es va explicar en l’edició anterior d’aquesta revista,
es van netejar els dipòsits encarregats del subministrament
d’aigua als habitatges de les urbanitzacions d’Utxesa de la
zona dels Desmais i Tossal.
Actualment l’aigua del pantà tractada es captava amb l’ajut
d’una bomba cap al gran dipòsit descobert que s’ha netejat i,
posteriorment, passava a un de més petit “bicameral” des
d’on es subministraven les diferents cases. El principal
inconvenient fins ara era que l’aigua dipositada a
l’emmagatzematge gran s’omplia d’algues, peixos, etc. ja
que estava descobert.
En aquest sentit, l’actuació que s’ha fet ha estat anul·lar el dipòsit gran amb una aixeta especial de pas
i deixar com a cisterna útil d’aigua potable la que estava tapada per garantir una millor qualitat de
l’aigua que hi arriba i s’hi guarda.
REPARACIONS DE FUITES D’AIGUA
Seguint amb les reparacions de fuites detectades d’aigua,
tal i com és habitual des de fa uns mesos, aquest cop s’ha
actuat en diversos llocs d’Utxesa com al “Fornet” i al carrer
dels pescadors on s’ha hagut d’obrir el ferm en tots dos
casos a l’alçada de la zona afectada, reparar la pèrdua a la
canonada fent un enllaç i tornar a tapar.

COL·LOCACIÓ DE SENYALS
S’han col·locat una
sèrie de senyals de
límit de velocitat a 30
km/h en els camins de
la partida de Vilanova
força concorreguts en
quan a trànsit en
aquesta
època
de
l’any,
sobretot
per
vehicles de gran tonatge. Amb aquesta senyalització es pretén fer reduir la velocitat als usuaris
habituals en un tram on habitualment es va de pressa i hi ha encreuaments que poden resultar
perillosos si aquesta no es respecta.
També s’han senyalitzat els passos elevats i de vianants propers a l’Escola dels carrers laterals per
indicar als vehicles l’obligació de reduir la velocitat dins la zona escolar.

LES NOTÍCIES MÉS DESTACADES DEL MES DE JULIOL
MAL INICI DE LA TEMPORADA FRUCTÍCOLA
No tot són alegries i bones notícies el que recull aquesta revista
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
municipal. En aquest sentit, creiem que el sector fructícola i la
pagesia en general, per tot el que representa per Torres, es mereix
un espai en aquesta edició ni que sigui per denunciar tot el que
està sofrint des de fa anys i, en concret, aquesta campanya.
Tal i com vam exposar en l’anterior edició, es preveia, i així ha
estat, una temporada de fruita de pinyol de qualitat excepcional
amb calibres grans i un augment significatiu en quan a producció.
No obstant, el que més preocupa històricament és la sortida d’aquesta fruita al mercat i el preu que es
paga al productor o pagès. En aquest sentit i amb el que portem de collita, les notícies no són gens
optimistes arribant a la indignació i a l’alarmisme per la majoria de famílies que viuen d’això.
La profunda crisi de preus que s’està vivint en aquest
sector condiciona que s’estigui venent la fruita que
produeixen els pagesos per sota del cost de
producció fet que resulta econòmicament inviable per
qualsevol provocant l’arrencament de camps sencers
i una sèrie de protestes i mobilitzacions amb tractors
a Lleida per denunciar-ho davant les delegacions i els
principals supermercats que venen aquest producte a
preus molt més elevats i, fins i tot, important la fruita
d’altres països.
El preu que cobren els agricultors per quilo de fruita
és d’entre 15 i 25 cèntims per quilo, quan produir-la costa entre 30 i 35 cèntims, mentre que el
consumidor la compra a més d’un euro i mig el quilo en els lineals.
L’avançament, entre 10 i 15 dies, de la collita de préssec i nectarina ha pressionat el mercat de la fruita
de pinyol. Això juntament amb l’existència d’un “tap” a l’estoc i l’evolució dels preus a la baixa, han fet
que diversos sindicats es plantegin sol·licitar al Ministeri d’Agricultura un mecanisme extraordinari de
retirada de producte cap a la transformació per evitar que els preus continuïn baixant tot i estar en
plena campanya de recollida i consum de la fruita de pinyol.
El nostre municipi, històricament lligat a la pagesia i gran productor de fruita dolça, es veu immers en
aquesta crisi que de moment no sembla solucionar-se favorablement. Tot i que cada cop són menys
els pagesos joves que decideixen dedicar-s’hi a Torres encara en queden i, des d’aquest espai, els
volem mostrar tot el nostre suport i desitjar una solució el més ràpida i encertada possible.

EL FESTORRES 2017
Una nova edició del FesTorres ha aconseguit omplir d’actes i propostes els carrers del nostre municipi.
Amb una bona preparació i organització dels membres del JAEC i jovent voluntari, es va oferir una
programació plena d’activitats variades adreçades a petits i grans, consolidant-se, un any més, com
l’anhelada Festa Major d’Estiu al nostre poble.
El tret de sortida va ser el dimecres 26 de juliol amb la valoració de balcons, façanes i carrers.
L’endemà,
les
piscines
municipals acolliren, per la
tarda, una encertada sessió
d’Aquazumba amb un alt
nombre de participació. A
continuació i des del balcó dels
pisos de les entitats guarnit pels
membres de la Coral “La Lira”, l’esperat pregó d’inici de Festes, aquest any, amb la “Sandra”, una
convidada estel·lar de la capital que va donar la sortida al FesTorres amb un toc de glamour i d’humor
per cloure amb uns focs d’artifici davant el públic present. També es va fer la tradicional entrega dels
premis de decoració de balcons i façanes dels quals els guanyadors van ser: “Fil i agulla” de la Iona i
Roc Prim (millor balcó) i “Quina Por” de la Vero Escarp (millor façana).
El mateix dia, per la nit, es va fer la Festa local amb l’actuació dels dj’s locals més reconeguts.
Divendres al matí es van fer activitats amb bombolles de colors per
tots els infants a la plaça Catalunya i, per la tarda, el Concurs de
coques dolces a les piscines amb les quals es va repartir berenar
per a tots els assistents on la guanyadora va ser la Judit Quílez. Tot
seguit, es va realitzar l’original partit de “Quidditch” al camp de sorra
annex al poliesportiu acabant amb la Festa Alternativa amb
“Mackaulin & Coolkin, Dj. Pinxo i Panxo, i Claudio i Albert
Salvatierra.
El dissabte, va començar el matí amb un parc aquàtic d’inflables per a tothom a les piscines. A mitja
tarda, una cercavila passada per aigua amb un nou “correbars” acompanyats de la xaranga “los
ministrals de l’oest” i d’un gran ambient. A la nit es va dur a terme el Sopar popular amb bingo per a
tots els assistents i l’actuació de “Guillem canta a Sabina” per
enllaçar amb la Festa Grossa amb les actuacions de “Dry Gin”, Dj.
Cactus vs Dj. Panxo i Dj. Hoonet.
Diumenge, com a
punt culminant de la
festa, es va fer una
“Holi Colors” on els
pols de pigments de
colors van ser els autèntics protagonistes d’una
activitat nova i molt divertida que va posar el punt i
final a una altra edició del FesTorres.

SABIES QUE ...
Torres de Segre no va tenir un pont per creuar el riu fins l’any
1914. Abans, però, si que hi havia una barca de pas guiada a mà
primer i, després, per una gran sirga que duia els carros i la gent
d’un costat a l’altre, ubicada a l’altura del carrer Raval de la Barca
sobre el “càmping del Ventall”.
Va ser a l’inaugurar el Canal de Seròs, l’any 1914, quan el riu es
va quedar amb poca aigua i la barca de pas, que podia portar fins
a dos carros, ja no es podia fer servir fet que va provocar la
construcció del primer pont a Torres per “La Canadiense”.
Malauradament, uns anys després, es va destruir durant la
Guerra Civil deixant el nostre poble sense accés per creuar el riu.

Any 1899

La barca de pas que creuava el riu a Torres
quan encara no hi havia cap pont.

Any 1913
Any 1939

Efectes visibles de la Guerra
sobre Torres, sense barca de pas
ni pont, només una passarel·la
provisional permetia el pas

Any 1940

Sobre els anys 40 i un cop acabada la guerra, un grup de
presoners d’arreu d’Espanya portats a treballar a “Regiones
Devastadas” per fer-los complir la condemna imposada pel nou
règim, van reconstruir, entre altres, el malmès pont del nostre
municipi. Durant la construcció del nou pont només es disposava
d’una passarel·la provisional per accedir d’un extrem a l’altre en
la que solament hi podien transitar vagonetes amb material de
construcció i sobre la que estava prohibit el pas a personal de
fora i, sobretot, als nens i nenes atentament vigilada i controlada
pel sr. Jaume Capdevila Tost. Finalment, al març del 1944
s’inaugurà el flamant nou pont.
A posteriori, destacar la reforma i ampliació del mateix inaugurat
l’any 1998, passant d’un a dos carrils de circulació tot construint
un nou pont al costat de l’existent i enllaçant-los com un de sol
alhora que s’aprofità per reforçar els fonaments del que és
l’actual pont.
Fotografies i aportacions de Joanet Forcat Fuster, Josep Curcó Novell,
Francesc Florensa Prats, Francesca Marsellés, Maria Teresa Quilez

Any 1944

Construcció del nou pont després de la guerra

Pont acabat i recent inaugurat

AGRAÏMENT DEL PREGONER – 2N ANIVERSARI
Ja són dos els estius que “El Pregoner de Torres” arriba a les nostres cases amb la finalitat d’informar i
difondre tot allò que passa al nostre municipi, que s’hi fa o s’hi vol fer.
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fotografies que acompanyen el text explicatiu de les activitats diverses que es duen a terme. Amb elles
es realça la informació i deixa pel record les experiències viscudes perquè perdurin en el temps.
És per això que, novament, volem manifestar el més sincer agraïment a tots els que proporcionen
informació així com als fotògrafs locals que cedeixen les seves imatges per il·lustrar la variada activitat
municipal al llarg de l’any. A tots i totes, moltes gràcies!!

DL L 1725-2015
ACTIVITATS PREVISTES DEL MES D’AGOST
Dissabte 5 d’agost
18:00 – 20:00h. Exposició Art Post Contemporani. Del 5 al 12 agost.
Sala Exposicions.
22:00h. Concert a la fresa amb “Rat Pack”. Entrada gratuïta.
Piscines municipals.

Foto contraportada: Joan Companys

Dissabte 12 d’agost
23:00h. Dancescapada “Pool Party SBK” (animacions, rodes cubanes,
sessió de salsa). Entrada gratuïta. Piscines municipals.
Dimarts 15 d’agost
09:00h. Cant de la Missa dels Àngels”. Església parroquial.
Exposició de pintures d’artistes locals (Llar de jubilats).
Dissabte 19 d’agost
18.00 – 20:00h. 2n Aquatló (nedar + córrer). Piscines municipals.
19:00h. II Concurs de Pesca Nocturn. Fins diumenge a les 8:00h.
Utxesa.
22:00h. Concert a la fresa de música “Soul”. Entrada gratuïta.
Piscines municipals.
Diumenge 27 d’agost
09:00h. 2n Descens amb piragua Torres de Segre – Seròs + ruta BTT.
L’inici del descens serà sobre les 10:45 h. Sortida de la presa.

AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE

