núm.

26

Octubre 2017

Vitalitat, sentiment i tradició

PRESENTACIÓ
PRESENTACIÓ

TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS

El mes
setembre
s’acomiada amb un ventall de
ACTES
REALITZATS DURANT EL MES
DEde
JULIOL
I AGOST
SERVEIS
MUNICIPALS
variants meteorològiques típiques d’aquest
Ajuntament de Torres de Segre
973 796005 període de l’any. L’impàs de l’estiu a la tardor ha
quedat palès en els alguns dies del mes sobretot
Atenció al públic de dilluns a divendres de 10h a 13.30h
amb l’arribada de les primeres boires matinals i la
Consultori Mèdic
973 792252 baixada de temperatures durant la nit i la bonança
durant el dia.
Programació de visites de 8h a 12h
Han estat diversos els fronts que han remullat la
Consulta infermeria i medicina de 8.30h a 15h
nostra comarca al llarg del mes, amb alternança
Biblioteca Guillem de Cervera
973 796529 de cels grisos, tapats però també clars. Algunes
Dilluns a dijous de 16.30 - 20.30h i dimecres i divendres de jornades de vent han fet baixar el termòmetre
situant la gràfica als registres habituals de la
10h a 13h.
tardor tot i gaudir d’un bon grapat d’estones de
EMEETDS (Empresa Municipal d'Energia Elèctrica)
973 792828
bon temps i, fins i tot, estones de calor.
Atenció al públic de 8h a 15h
Totes les activitats que s’han dut a terme al llarg
Policia local
696 982734 d’aquest mes han estat marcades per uns nivells
elevats de vitalitat, sentiment i tradició en
Llar d’infants Municipal
973 792319 consonància al moment històric i significatiu que
estem vivint com a país. Actes de pubillatge arreu
Atenció TDSNaTur
973 796394 de municipis catalans ben representats pels
Oficina Molí de Torres
Dill. a div. 11h a 14h nostres, una sentida diada Nacional de Catalunya,
Punt Informació Utxesa
Dbt. i Dmg. de 9h a 13h l’inici de la pretemporada i de les competicions
oficials dels diferents clubs esportius municipals
Instal·lacions Potabilitzadora
així com diferents activitats de caire variat han
estat els protagonistes d’aquest setembre que ha
Recollida residus fitosanitaris
Dijous de 12h a 14h
estat marcat, sens dubte, per la situació política
Recollida residus voluminosos
Els porten el dia 13 viscuda a Catalunya en els darrers dies.
Octubre 2017
i els recullen el dia 16
Llar de jubilats Sant Guardià

973 796496

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

973 796335

CAP d'Alcarràs
Farmàcia (Dll - Div. 9h a 14h i 17 a 20.30h

973 795725
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 SETEMBRE
ACTES CULTURALS
ACTESDEL
REALITZATS
DURANT
EL MES
DE JULIOL I AGOST
REPRESENTACIÓ LOCAL
PUBILLATGE
EN ACTES
DIVERSOS
Coincidint amb l’activació dels actes de pubillatge en el
marc de diverses festivitats locals d’arreu del territori, el
setembre ha estat un mes força actiu en aquest sentit,
com sempre, ben representat pel nostre pubillatge local.
N’és un bon exemple la presència d’en Pau Torrelles als
actes de la Festa Major de Sant Antolí, a Rosselló, el
diumenge 3 de setembre juntament amb els seus
companys de títol comarcal. Tanmateix, el mateix dia per
la tarda, la Jana i el Roc es desplaçaren fins a Tarragona
per participar en l’Acte de comiat i proclamació del
pubillatge local.
Per una altra banda, el dissabte 23 de setembre, el nostre hereu
local va assistir a Santa Pau, municipi de la comarca de la
Garrotxa, per participar en el Certamen de la Pubilla i l'Hereu de
Catalunya 2017.
Finalment, el darrer diumenge d’aquest mes la majoria del nostre
pubillatge va anar a la Festa de proclamació de les pubilles i
hereus a la localitat veïna d’Almacelles.

ACTIVITATS ESPORTIVES
PARTITS DE PRETEMPORADA I INICI DE LES COMPETICIONS ESPORTIVES
Durant el mes de setembre els diferents equips esportius del nostre municipi han iniciat els seus
entrenaments i disputat diferents partits de pretemporada i oficials per preparar-se de cara a l’inici de
les diverses competicions en les que hi participaran.
El Club Bàsquet de Torres de Segre, després de la disputa de tres
partits amistosos davant el Vallfogona, Alpicat i Secà de Sant Pere, ha
estat un dels primers en començar la competició aquest any en una
categoria superior després de la gran temporada viscuda l’any passat.
Amb dues victòries en les tres primeres jornades sembla que l’equip
no ha perdut el caràcter competitiu i guanyador mostrat fins ara.
Com a novetat aquesta temporada és el patrocini d’Events Catalunya
que els ha proporcionat un equipatge nou i li donarà un plus de
qualitat necessària per afrontar un campionat de nivell i amb desplaçaments molt més llargs.
L’equip dels Veterans de Futbol de Torres de
Segre també ha iniciat el seu campionat en una
categoria superior respecte el curs passat després
d’una pretemporada irregular. Tot i començar amb
bon peu amb una victòria en el primer partit de
lliga, el conjunt local va caure a la segona jornada
a casa davant d’un poderós Atlètic Segre.
Per últim, el Club Atlètic Futbol Sala de Torres de Segre també
s’ha estat preparant combinant entrenaments amb partits
amistosos ja que la competició no comença fins a l’octubre.
Amb dues victòries en els primers encontres contra La Sentiu “B” i
el Comptat d’Urgell, l’equip local tanca la pretemporada amb dues
derrotes davant dos equips d’entitat com són el Tàrrega i el
Balaguer. Amb aquests partits i les sessions d’entrenament durant
la setmana, l’equip està llest per competir a bon nivell.

ES REACTIVA EL FUTBOL SALA BASE AMB TRES EQUIPS
El futbol sala base del nostre municipi està d’enhorabona i sembla que es torni a
reactivar després de molts anys que no sortia cap equip.
D’aquesta manera, a més de l’equip sènior, aquesta temporada hi haurà un equip
de prebenjamí – benjamí, un d’aleví – infantil i un equip de juvenil que serà, dels
tres, l’únic que competirà en un campionat oficial, mentre que els altres dos
combinaran entrenaments amb partits amistosos un cop al mes.
Aquesta no deixa de ser una bona notícia que esperem que perduri en els propers anys consolidant el
futbol sala base al nostre poble amb més equips en els que els nens i nenes puguin practicar aquest
esport sense haver de sortir del poble.
RECOLLIDA DE CINTES DEL DESCENS I BATUDA DE DEIXALLES DINS DEL RIU
El divendres 15 de setembre, membres de l’organització del descens de
piragua, van fer una baixada amb kayak pel riu per enretirar les cintes i
altres elements que s’havien col·locat dins l’aigua per senyalitzar els
diferents punts a tenir en compte pels participants dins del tram fixat des de
Torres fins a Seròs. A la vegada, talment com es fa cada cop, es va
aprofitar per anar recollint totes les deixalles que anaven trobant surant per l’aigua per conservar el riu
net i vetllar per poder gaudir d’ell durant molts anys més.
PROPOSTES DIVERSES I DIVERTIDES DEL CLUB BTT DE TORRES DE SEGRE “PIT AMUNT”
Tal i com hem anat informant en aquesta revista, des del Club de BTT de Torres s’han impulsat una
sèrie de sortides nocturnes en bicicleta al llarg de tot l’estiu en les que s’ha pogut gaudir d’una nova i
divertida experiència. El passat divendres 1 de setembre es va dur a terme la última d’aquesta
temporada enmig d’un ambient molt agradable i la presència d’un bon nombre de socis i sòcies que van
fer una ruta relativament curta pels voltants del nostre poble tot finalitzant a les piscines amb un refrigeri
per acomiadar aquesta excel·lent iniciativa que espera reunir més adeptes el proper estiu.
Per una altra banda, una petita representació del Club va anar a pedalar
a la GFP (Gran Fons Ponent) d'Almenar el diumenge 3 de setembre en
una prova exigent i tècnica en la que van gaudir molt malgrat l’esforç i el
cansament després de completar el dur recorregut fixat per
l’organització. El mateix dia, un altre grup va dur a terme una sortida
més lúdica completant 45 quilòmetres fins a Puigvert de Lleida.
Finalment, dins d’aquest mes tant actiu, el diumenge 10 de setembre,
un bona representació dels membres més atrevits del col·lectiu van realitzar una ruta de nivell des de
Torres a Cambrils que podeu baixar-vos des del perfil de “Strava” de l’Aaron Quilez
https://www.strava.com/activities/1177313321 que ens ha proporcionat la informació de la mateixa. En
aquesta, el grup de ciclistes locals van sortir ben d’hora per poder completar una ruta d’unes 8 hores de
durada amb un total de 107 quilòmetres a ritme suau per facilitar que tothom pogués seguir i anar
plegats fins al final.
El recorregut, amb pocs trams de carretera i un desnivell positiu d’uns 1700 metres, passava per
localitats com Juncosa, Ulldemolins o Alforja tot pujant la roca dels Lladres, dins el parc natural del
Montsant, i el port de l’Albarca fins al pantà de Siurana. Allí els esperaven un altre grup de companys,
que hi havien anat amb cotxe per incorporar-se en aquest punt, ja que físicament no estaven tant
preparats per superar tota la ruta anterior. A partir d’aquí, quedava la darrera part del trajecte pujant el
port de l’Alforja per agafar la riera que duia fins al destí final baixant per dues opcions diferents i arribant
plegats a la platja de Cambrils on tot el conjunt al complert es va fer la foto de rigor per acabar amb una
merescuda paella al càmping Joan i, finalment, retornar amb cotxes cap a casa.

CONCURS FI DE TEMPORADA I ENTREGA DE PREMIS
El darrer diumenge de setembre es va celebrar el
concurs de fi de temporada a Utxesa. El guanyador
del concurs va ser l’Eduard Escolà amb un pes de
17,700 quilograms seguit de Rafa Ocaña amb 5,920
kg i Xavier Martín amb 4,420 kg. El mateix diumenge
es va dur a terme el dinar d’entrega de premis
regulars referents al còmput general dels resultats de
les maratons i dels concursos socials realitzats al
llarg de l’any.
Pel que fa a la suma de les captures en les diferents
maratons realitzades, el campió d’aquesta temporada
ha estat en Rafa Ocaña amb 109,640 kg de pes, en segon lloc l’Antonio Alférez amb 84,420kg i com a
tercer classificat en Jordi Panadés amb 76,960kg. En aquest sentit, també es va fer entrega del trofeu a
la peça més gran pescada en els diferents concursos que va resultar per l’Eduard Escolà amb una
carpa de 9,5 kg de pes.
La classificació final de la suma dels concursos socials ha estat: 1r classificat en Xavier Martín amb
24,01kg, 2n classificat l’Eduard Escolà (17,700 kg.) i 3r classificat en Roger Martín (15,630 kg.).

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.
PROMOCIÓ DEL NOSTRE PATRIMONI CULTURAL I NATURAL
Des de les oficines de TDSNaTur s’han dissenyat, imprès i enviat una varietat de
tríptics i díptics amb informació molt diversa sobre la nostra població. Aquests
resumeixen el nostre Patrimoni cultural i natural.
Aquest material ha estat enviat per una banda, a les oficines del Consell
Comarcal del Segrià, on gràcies al seu estand estarem presents a la Fira de
Sant Miquel de Lleida i, per una altra banda al Delta Birding Festival 2017 on s’hi
desenvoluparà conferències, cursos i tallers per als ornitòlegs i per a la gent que
gaudeix de la natura en general. Tot això emmarcat dins de les tasques de
promoció turística i de l’entorn natural que es desenvolupen a través de les
oficines de TDSNaTur, des d’on animem a tothom a formar par del grup Amics d’Utxesa on compartim
inquietuds i suggeriments de tots aquells que tenen interès en seguir promocionant el nostre territori.
PRESENCIA DE TDSNaTur AL DELTA BIRDING FESTIVAL
Del 22 al 24 de setembre s’ha celebrat la quarta edició del DBF
Delta Birding Festival a les terres de l’Ebre, dins del recinte de
Món Natura de la Fundació Catalunya La Pedrera. Festival
dedicat, íntegrament, a l’ornitologia, amb el patrocini de firmes
comercials de primer ordre, i la col·laboració en l’organització
de la mateixa Fundació, i de l’Institut Català d’Ornitologia.
Aquest any, per primer cop, l’Espai Natutral d’Utxesa, a traves
de TDSNaTur, hi ha estat present dins de l’estand de l’ICO
amb un roll-up de presentació del nostre espai i amb
informació amb díptics i tríptics.

CAMINADA SALUDABLE PEL CAMÍ NATURAL DEL RIU
Aquest darrer divendres 22 de setembre el centre de salut
CAP d’Alcarràs juntament amb la regidoria d’esports i salut de
l’Ajuntament de Torres de Segre i la col·laboració de
TDSNaTur, Regidoria de Medi Natural i Promoció del Territori
han organitzat una caminada pel tram del riu Segre del Camí
Natural de Torres de Segre per tal de conscienciar, animar i
modificar hàbits en pro de l’exercici i la salut. L’activitat ha
començat al centre de salut de Torres de Segre, des d’allí s’ha
iniciat la caminada d’uns 2,5km de longitud acompanyats amb les explicacions sobre l’entorn que els
envoltava d’un dels tècnics de promoció del territori de TDSNaTur.
L’activitat ha tingut una gran rebuda entre els vilatans ja que
fins una cinquantena de persones s’han reunit per gaudir d’una
excel·lent caminada en un entorn paisatgístic de gran valor
natural.
En acabar la caminada, els assistents han pogut gaudir, també,
d’una visita guiada al Museu de l’Evolució.

ALTRES ACTIVITATS
GRUP D’ANIMACIÓ AMB “CANTAJOCS” I MÀGIA PER ALS MÉS MENUTS A LES PISCINES
El darrer divendres abans del tancament de les piscines
municipals es va fer una activitat d’animació encaminada als
més petits del municipi amb una actuació d’un grup que va fer
gaudir als més menuts amb “canta-jocs” populars i trucs de
màgia tot combinant música, interpretació i molt d’humor en un
divertit espectacle.
FI DE LA TEMPORADA D’ESTIU A LES PISCINES
Un any més la temporada de piscines ha arribat a la seva fi amb
el tancament de les seves instal·lacions el diumenge 11 de
setembre. Al llarg de tot l’estiu han estat molts els banyistes del
poble i d’arreu que n’han fet ús en una temporada d’estiu força
calorosa i divertida que acaba amb una baixada significativa de
les temperatures. Només queda comptar els dies per tornar a
encetar una nova temporada d’estiu en la que es volen proposar
una sèrie de millores de cara als seus usuaris/àries.
INICI DEL NOU CURS ESCOLAR 2016-17
El passat dimarts 12 de setembre va iniciar-se un nou curs escolar per tota la comunitat educativa de
Catalunya després d’un merescut període de vacances d’estiu.
Els nens i nenes de la Llar d’infants i de l’Escola Carrassumada, acompanyats pels pares, padrins i
familiars, van presentar-se ben d’hora a les portes de l’Escola i de la Llar per viure el primer dia com
una jornada de retrobaments amb els amics, d’il·lusions i històries per compartir amb les habituals
novetats d’estrenar un nou curs i, alguns, també un nou professor/a. Des d’aquí desitgem a tots els
membres que formen part de l’engraellat educatiu municipal que tinguin un bon curs escolar 2017-18.

ACTUACIÓ SOLIDÀRIA DEL GRUP RITMES TORRES DE SEGRE
Les nenes del Grup de Ritmes de Torres de Segre van oferir, per
segon any consecutiu, un espectacle de ball als interns i familiars
del centre ASPROS de Sudanell. Aquesta iniciativa solidària
pretén, únicament, fer passar una magnífica tarda de ritmes i
balls als residents habituals del Centre aportant una bona dosi de
vitalitat i energia. Per una altra banda, el grup de ball de noies
del municipi també va actuar a Sarroca com a cloenda de les
tardes a la fresca realitzades al llarg del passat estiu.
FESTA D’ACOMIADAMENT DE L’ESTIU I BENVINGUDA DE LA TARDOR A LA RESIDÈNCIA
A la residència Sant Guardià es va dur
a terme una festa per acomiadar l'estiu
amb una gran actuació del grup “Delmo
Música”, que ens van fer emocionar als
residents amb melodies que els
portaven molts records de la seva
joventut. A la vegada, aquests darrers
dies ja s’han iniciat les activitats i
tasques per començar a vestir el recinte amb colors de tardor.
Des d’aquest espai, s’aprofita per invitar a tothom que ho vulgui visitar.
ACTES DE L’ANC DE TORRES DE SEGRE EN FAVOR DEL DRET A DECIDIR I LA DEMOCRÀCIA
Al llarg d’aquests dies, coincidint amb una nova celebració de la Diada
Nacional de Catalunya i immersos en un moment històric pel dret a decidir
en el nostre país amb la convocatòria d’un Referèndum boicotejat i rebutjat
per l’actual Estat espanyol, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Torres
de Segre ha organitzat una sèrie d’activitats al poble en favor de la
democràcia i del dret de les persones a exercir el seu dret a vot davant
d’una situació molt rellevant per Catalunya.
En aquest sentit, a més de
la lectura d’un manifest
davant de l’Ajuntament i de
la penjada de cartells de
cara a les votacions de l’1
d’octubre, també es va
col·laborar i participar en la
multitudinària
manifestació agrícola celebrada pel
carrers de Lleida amb el propòsit de reivindicar un nou
model agrícola dins un nou país.
També han dut a
terme una sèrie de
tallers en els que
cadascú
es
va
elaborar el seu propi
cartell del “SI” en una
marató
per
la
democràcia celebrada conjuntament arreu del territori
així com una activitat a la Plaça del Països Catalans en
la que es van elaborar dibuixos que es van exposar al mateix espai en el que s’il·lustrava la idea de
llibertat d’expressió, pau, civisme i democràcia.

ACTIVITATS DIVERSES DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES SANTA ÀGATA
L’Associació de Mestresses de Casa estan preparant un seguit de propostes
i activitats diverses encaminades a totes les seves sòcies. En aquest sentit,
s’ha preparat un taller gratuït de confecció de menús saludables i econòmics
que es durà a terme el proper dilluns 2 d’octubre a la sala d’actes dins la VI
Setmana Catalana de Prevenció del càncer.
També s’està configurant una sortida a Port Aventura Wolrd pel 21 d’octubre
en la que amb la compra de l’entrada es contribueix en un programa de
millora de inclusió social de persones amb Síndrome de Down.

ACTUACIONS REALITZADES AL SETEMBRE
INSTAL·LACIÓ D’UNA PISSARRA DE GRANS DIMENSIONS A LA LLAR D’INFANTS
instal·lat una
pissarra
de grans
dimensions
al passadís de la Llar
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d’infants amb la finalitat de treballar diferents aspectes amb els més
menuts. Situada a una altura adaptada a la dels nens i nenes permetrà
poder-hi dibuixar, escriure i guixar, diferents infants alhora, els diferents
conceptes que es van treballant al llarg del curs.
ACTUACIONS DIVERSES AL POLIESPORTIU
Aquests dies s’han anat fent actuacions de reparació i
manteniment en diferents punts del pavelló poliesportiu
a fi d’iniciar amb les millors garanties les diferents
activitats que s’hi duran a terme al llarg de l’any. Una de
les coses que s’han hagut de reparar ha estat el
marcador electrònic que no funcionava correctament i
que s’ha pogut rectificar i ajustar fàcilment aprofitant la major part de la instal·lació i cablejat.
També s’ha fet una posada a punt del sistema general de calefacció i del
circuit d’aigua calenta de la instal·lació substituint, alhora, alguns dels
polsadors de les dutxes dels vestidors.
Per últim s’ha finalitzat la rampa de l’accés al recinte que encara no en
disposava amb la col·locació de les barreres de seguretat i la
corresponent senyalització.
ACTUACIONS DE PREPARACIÓ DEL CURS ESCOLAR
A principis de setembre l’empresa de neteja habitual va dur a terme una
actuació a fons en les diferents instal·lacions de l’Escola Carrassumada i,
posteriorment, de la Llar d’infants a fi de garantir un òptim inici del curs
escolar amb les condicions higièniques adequades i oferir, a tota la
comunitat educativa que en fa ús, un ambient més confortable i acollidor. A
part de la neteja diària, es van fer les zones més elevades i de difícil accés
així com tots els vidres de finestres i portes.
La brigada municipal també han netejat les males
herbes i condicionat tot l’espai de l’esbarjo i l’hort.
Una altra actuació significativa que s’ha fet ha
estat la substitució de les quatre electrovàlvules de la calefacció general de
l’Escola que estaven malmeses així com una posada a punt de tot el
sistema de calefacció abans de l’arribada del fred
dels propers mesos.
A més, s’ha hagut de reparar el pany corresponent al sistema de seguretat
d’antipànic de la porta principal d’accés al menjador i a la zona d’acollida així
com la soldadura d’un lateral del banc de l’esbarjo que s’havia trencat i
resultava perillós pels més menuts.

REPARACIONS AL MENJADOR ESCOLAR
L’inici del curs escolar és sinònim també del començament de l’activitat frenètica al menjador escolar
que segueix apostant per un servei de qualitat amb un excel·lent equip amb cuinera pròpia, monitores
qualificades i productes comprats als comerços del poble. Amb una mitjana d’entre 70 i 80 menús
diaris entre l’Escola i la Llar d’infants, aquest espai acull més del 75% de l’alumnat.
Aquesta activitat suposa que tant les instal·lacions com els
aparells i electrodomèstics hagin de funcionar a ple
rendiment. En aquest sentit, s’han fet unes reparacions
urgents i imprescindibles en el rentaplats i en un dels
fogons elèctrics de cocció que s’havien espatllat substituintlo, en aquest últim cas, per un de nou.
ALTRES ACTUACIONS DIVERSES
A més de les exposades fins ara, s’han realitzat d’altres actuacions diverses durant aquests dies
d’entre les que destaquem una sèrie de reparacions de fuites d’aigua a la zona dels pescadors
d’Utxesa, la col·locació d’una barana de seguretat a l’accés de la sala polivalent ubicada al costat de
l’allotjament municipal, la reparació de papereres trencades com la que es veu a la imatge
corresponent a la del parc infantil o la reparació del punt de captació d’aigua de “Les Casetes” on
carreguen les sulfatadores.

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES DE SETEMBRE
LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
El passat diumenge 11 de setembre, la
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del nostreDURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
municipi va acollir una nova i emotiva
celebració popular de la Diada Nacional
de Catalunya.
La jornada s’inicià amb els tradicionals
parlaments del regidor de cultura, dels
representants del pubillatge i de l’alcalde
així com l’ofrena floral de les diverses
entitats i associacions del municipi al monument de Rafael Casanovas.
Finalitzats els esmentats actes protocol·laris, els assistents van cantar
plegats el cant dels Segadors abans de donar part a un refrigeri a
l’interior del pavelló per cloure l’esdeveniment.
Com ja és habitual en les darreres diades, el mateix dia 11 va coincidir
amb una mobilització massiva de tots els catalans i catalanes, aquest
cop a Barcelona, en la que molts dels nostre veïns i veïnes hi van anar
en representació de molts d’altres per celebrar aquesta festivitat
tradicional que cada any adquireix més ressò històric i, alhora, reivindicar
l’actual situació que viu el nostre país en una clara repressió de
l’Estat pel que fa a la democràcia, la llibertat d’expressió i el dret a
decidir.
Les imatges que ens deixa aquesta Diada a nivell de Catalunya
ens mostren de forma molt clara i evident que estem davant d’una
situació excepcional i històrica en la que tots hi estem immersos i
que esperem que tingui el millor desenllaç possible per a tothom.

SABIES QUE ...

Sagrari Monumental que formava part del mateix retaule presidit
per l’Assumpta i que arribà al Museu de Lleida abans que la Verge.
Tots dos casos per una donació no registrada.

Moment de l’arribada de l’escultura al Museu de Lleida després
d’estar exposada durant uns mesos al MNAC de Barcelona. La
maniobra va requerir molta cura.

180 cm

L’escultura actualment està exposada al Museu de Lleida

86 cm

Al Museu de Lleida: diocesà i comarcal es troben peces
històriques del nostre municipi com el Sagrari Monumental, la
Creu processional i l’Assumpta.
La més majestuosa i rellevant és l’escultura de l’Assumpta, a la
que es dedicà i donà nom a la nostra església, obra de Francesc
Santacruz, un dels escultors més importants del darrer terç del
segle XVII, que executà, entre altres, retaules per a la Catedral
de Barcelona, per a diversos convents de la mateixa ciutat i per
al monestir de Sant Cugat del Vallès.
Pel que fa al seu treball a Torres de Segre, es conserven un
parell de pagaments dels anys 1679 i 1680 a compte del seu
treball al retaule major de l’església, un conjunt que era presidit
per la nostra Assumpta i en el que també hi havia l’esmentat
Sagrari que formava part del mateix retaule.
Actualment l’Assumpta ocupa un lloc destacat dins del discurs
expositiu del Museu de Lleida, en l’àmbit dedicat a l’època
moderna i a l’art barroc. És una figura de fusta policromada de
dimensions considerables, datada al 1679-1680, que representa
una Assumpta amb els braços estesos i el cap mirant amunt,
amb dos àngels que l’acompanyen en l’enlairament.
És tal el valor assignat a aquesta escultura torressenca que han
estat molts els interessats en conèixer-la i estudiar-la fins al punt
d’estar exposada uns mesos l’any 2015 a l’exposició “Maniobra
de Perejaume” al MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya).
Aquesta figura representa part de la història del nostre municipi i
una joia de gran valor artístic. Són pocs els que saben la història
real d’aquesta escultura i com es va salvar de la destrucció de
l’església abans de la Guerra.
Segons alguns testimonis, el dia que van posar foc a l’església,
per la nit, unes veïnes, properes al temple, alarmades pels
espetecs i sorolls de l’incendi van anar a veure que passava i, de
retruc, intentar salvar alguna de les coses de valor que hi havia,
d’entre elles l’estàtua de l’Assumpta de l’altar major però sense
èxit davant el perill que suposava i la virulència de les flames.
Fou l’endemà al matí, un cop apagat el foc, que les mateixes
veïnes hi van anar i van veure que algú havia tapiat la capella de
l’altar on hi havia l’escultura pensant-se que s’havia fet per
salvaguardar-la de l’incendi i que la Verge estava darrere la
tàpia. Quan es va tombar la paret, l’Assumpta no hi era.
Encara ara es desconeix qui la va treure de l’església i quan
perquè hores abans de l’incendi es va fer la missa habitual i hi
era. Als arxius del Museu de Lleida hi consta la seva però no
està registrat qui ho va fer. En tot cas, no havia de ser una tasca
gens fàcil transportar-la en aquell temps fins allí ja que es tracta
d’una figura de 180 x 86 cm.
Gràcies a aquest veí/ïna avui està exposada i admirada en el
museu lleidatà formant part de la història de Torres de Segre junt
amb l’esmentat Sagrari Monumental i la Creu Processional,
desitjant que algun dia l’estàtua pugui retornar, ni que sigui
provisionalment, al seu poble d’origen.

L’ESPORTIU DE TORRES

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE “EVENTS CATALUNYA”
PARTITS DE PRETEMPORADA
CLASSIFICACIÓ (Categoria 3a Masculina Fase Prèvia - Grup 2)
C.B.
ACTES
C.B.REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
72
VALLFOGONA 66
TORRES
C.B.
ALPICAT

74

69

C.B.
TORRES

C.B.
TORRES

78

71

C.B.
SECÀ ST. PERE

PARTITS DE LLIGA
Jornada 1 (16-09-2017)
C.B.
PLOMS SALLE
84
74
TORRES
REUS “B”
Jornada 2 (24-09-2017)
C.B.
C.B.
71
81
CERVERA
TORRES
Jornada 3 (30-09-2017)
C.B.
C.B.
67
76
TORRES
LA SELVA “A”

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
PARTITS DE PRETEMPORADA

CLASSIFICACIÓ (Lliga 1a Divisió Catalana Futbol Sala – Grup 5)
c

LA SENTIU“B”

0
C.A. TORRES
5
TARREGA “A” 3
BALAGUER
2

7
2
1
1

C.A. TORRES
COM.URGELL

C.A. TORRES

INICI DE LA COMPETICIÓ
EL PROPER 8 D’OCTUBRE

C.A. TORRES

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA “JUVENIL”
PARTITS DE PRETEMPORADA
JFS TORRES

2

3

PLA URGELL

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2a Divisió Juvenil – Grup 5)
INICI DE LA COMPETICIÓ EL PROPER 8 D’OCTUBRE

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS)
Jornada 1 (17-09-2017)
V. ALMENAR
V. TORRES
1
2
Jornada 2 (24-09-2017)
V. AT. SEGRE
1
4

V. TORRES

Jornada 3 (01-10-2017)
V.
ALMACELLES

2

4

V. TORRES

Jornada 4 (08-10-2017)
JORNADA DE DESCANS
VETERANS TORRES DE SEGRE

CLASSIFICACIÓ (Torneig telègrafs – 1ª Divisió)

Foto contraportada: Quim Estadella

AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE
•
•

FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE
Diumenge 15 d’octubre: V. Torres – V. Tàrrega (10:30h.)
Diumenge 29 d’octubre: V. Torres – V. Lleida (10:30h.)

C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA “JUVENIL”)
Dissabte 7 d’octubre: C.AT. Torres de Segre “Juvenil” – CFS SICORIS “B” (12:00 h.)
Dissabte 21 d’octubre: C.AT. Torres de Segre “Juvenil” – EFS BALAGUER C.U. (12:00 h.)

•

•
•

C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
Dissabte 14 d’octubre: C.AT. Torres de Segre – CFS PARDINYES “A” (17:00 h.)
Dissabte 28 d’octubre: C.AT. Torres de Segre – FS MOLLERUSSA “A” (17:00 h.)

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE “EVENTS CATALUNYA”
Dissabte 14 d’octubre: C.B. Torres de Segre – C.B. Cambrils (20:00 h.)

•

•

•

ACTES ESPORTIUS (OCTUBRE)

Dimarts 31 d’octubre
21:30h. Sopar de castanyada amb “Grup 43”. Tot seguit ball. Poliesportiu.

Diumenge 29 d’octubre
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Grup 43”.

Diumenge 22 d’octubre
19:00h. Ball al poliesportiu amb “París la Nuit”.

Diumenge 15 d’octubre
09:00h. 2a Jornada de neteja (Club Esportiu Pesca Torres de Segre). Utxesa.
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Doble Cara”.

Dissabte 14 d’octubre
09:00h. Trobada de bitlles. Camp de bitlles (passeig del riu Segre)

Diumenge 8 d’octubre
18:00 – 20:00h. Exposició “Generaciones” de Charles Ragsdale. Oberta els dies 8,
15, 27 i 28 d’octubre. Sala d’Exposicions.
Dijous 12 d’octubre
19:00h. Ball al poliesportiu amb “De Gala”.

Dilluns 2 d’octubre
18:00h. Xerrada Menús saludables i econòmics. Associació Dones. Sala Actes
Divendres 6 d’octubre
09:00h. Concurs Pesca “Open Carpfishing”. Fins diumenge 8 d’octubre. Utxesa

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES D’OCTUBRE
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