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       UUnn  ooccttuubbrree  ppeell  rreeccoorrdd  



 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                Contacta amb el “Pregoner de Torres” 
 

               
                            

                             revistaelpregonerdetorres@gmail.com 

                                               

TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS 

SERVEIS MUNICIPALS 

Ajuntament de Torres de Segre                                973 796005 
Atenció al públic de dilluns a divendres de 10h a 13.30h 

Consultori Mèdic                                                          973 792252 
Programació de visites de 8h a 12h 

Consulta infermeria i medicina de  8.30h a 15h 

Biblioteca Guillem de Cervera                                   973 796529 
Dilluns a dijous de 16.30 - 20.30h  
Dimecres i divendres de 10h a 13h. 

EMEETDS (Empresa Municipal d'Energia Elèctrica)            973 792828 
Atenció al públic de 8h a 15h 

Policia local 696 982734 

Llar d’infants Municipal    973 792319 

Atenció TDSNaTur                                                         973 796394 
Oficina Molí de Torres      Dilluns a divendres d’11 a 14h 
Punt Informació Utxesa   Dissabtes, diumenges i festius de 9 a 13h 

Instal·lacions Potabilitzadora 
Recollida residus fitosanitaris 

 
Dijous de 12h a 14h 

Recollida residus voluminosos 
                                Novembre 2017  

Els porten el dia 13  
i els recullen el dia 16 

Llar de jubilats Sant Guardià 
Obert tots els dies de 16h a 20h 
 

973 796496 

ALTRES SERVEIS 

Escola Carrassumada   973 796335 

CAP d'Alcarràs    973 795725 

Farmàcia (Dll - Div. 9h a 14h i 17 a 20.30h   

                    i Dissabte: 9.30h a 13.30h) 
973 796084 

Farmàcies de guàrdia de Lleida                                  973 249898 
www.coflleida.cat/cat/farmacies/farmacies.asp 
 
 

Mossos d’Esquadra    112 o 973 700050 

Bombers Lleida     112 o 973 030100 

Ambulàncies 112 o 902 252530 

Emergències mèdiques     061 

Emergències  112 

Atenció ciutadana Generalitat de Catalunya 012 
 

 

PRESENTACIÓ 
 

 

 

L’octubre arriba a la seva fi deixant-nos uns 

registres de temperatures poc habituals tenint en 

compte que ens trobem immersos en la tardor. 

Si hom observa el paisatge, aquest ens indica 

l’època en la que ens trobem amb una variada 

gamma de colors ocres, taronges, marrons i 

grocs. No obstant, la meteorologia que hem viscut 

aquests dies, amb la presència habitual de 

l’anticicló, no deixa que el procés de la natura 

segueixi el seu curs normal. Moltes hores de calor 

fins als 30 graus i només un parell de dies de 

precipitacions, un d’ells registrant 30 litres, han 

compartit moments amb unes febles boirines 

matinals i temperatures més baixes per les nit i 

matinades. 

Aquest mes, seguint l’estel dels anteriors, ha estat 

ple de propostes variades i diverses. Des d’una 

significativa exposició amb el Pere Escolà com a 

protagonista, un magnífic concert de cloenda del 

XII Festival Internacional de Música, diferents 

actes culturals, l’inici de l’activitat esportiva 

poliesportiva, l’habitual trobada de bitlles i la final 

del campionat de Catalunya de carpfishing, el pas 

de la branca de l’AE Turribus, l’inici de les 

conferències de l’Aula d’Extensió Universitària del 

Baix Segre així com les activitats de l’Associació 

de dones i una nova edició del “Mai Més”. 

No obstant, aquest mes, si per alguna cosa ha 

estat marcat, ha estat pel moment polític històric 

que hem viscut i que estem vivint a nivell de país 

amb les votacions de l’1 d’octubre i tots els 

esdeveniments que se n’han derivat fins avui. 
 

 

mailto:revistaelpregonerdetorres@gmail.com
http://www.coflleida.cat/cat/farmacies/farmacies.asp


 

 

 

 

EXPOSICIÓ DE L’OBRA “GENERACIONES” DE CHARLES RAGSDALE 
 

Durant uns dies d’aquests mes la sala d’exposicions ha acollit 

l’obra “Generaciones”. Una obra que ha recorregut tot el 

territori nacional amb una important repercussió que està 

formada per 26 retrats de les persones més grans del país 

d’entre les quals es troba el nostre veí de Torres, en Pere 

Forcat Drudes, que ens va deixar, recentment, als 109 anys 

d’edat. Fotografiades per Charles Ragsdale al llarg del 2016 

juntament amb els seus descendents més joves, aquest 

projecte intenta posar de relleu la importància d’aquests 

homes i dones com a història viva i referent per les 

generacions més joves. 

El fet de poder portar aquesta exposició al poble natal d’en 

Peret ha significat un emotiu homenatge i record pel petit de 

“cal perxi” i a la històrica generació dels tres germans que han 

superat els cent anys de vida, sens dubte, una fita única. 
 
 

 

CONCERT DE CLOENDA DEL XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 
 

El dissabte 28 d’octubre, per la tarda, a l'Església Parroquial de 

Torres de Segre va tenir lloc el Concert de Cloenda del XII Festival 

Internacional de Música amb l'Orquestra del Festival Musiquem 

Lleida, Coral Shalom i cantaires convidats.  

Musiquem Lleida! és un festival internacional de música que se 

celebra als carrers i places de la ciutat de Lleida i comarques, llocs 

que han esdevingut bressol de músics de renom internacional com 

ara Ricard Vinyes, Enric Granados, Emili Pujol...  

El concert que tancava el Festival al nostre municipi va aconseguir crear un magnífic escenari musical 

d’entre els presents amb intèrprets que es van obrint pas dins d’aquest panorama.  
 
 

ACTES DEL PUBILLATGE A AVIÀ I ARENYS DE MAR 
 

El dissabte 21 d’octubre, en Pau Torrelles, en representació 

del pubillatge local, va assistir a l’acte de proclamació de la 

pubilla, l’hereu, dama i fadrí a la localitat d’Avià, dins la 

comarca del Berguedà. La jornada, emmarcada dins els 

actes del Correllengua 2017 va combinar jocs infantils, balls 

de bastons i una cercavila pel casc antic del municipi amb els 

hereus i pubilles per donar pas a l’Acte de proclamació. 

El cap de setmana següent, l’heure de Torres de Segre va 

participar en l’acte de proclamació a Arenys de Mar que també preparà un bon programa d’activitats 

culturals i tradicionals. 
 

 

 

CONCURSOS DE COLLES DE SARDANES A PREIXANA I BELLVÍS 
 

El 22 i el 29 d’octubre, membres de l’Escola Sardanista de 

Torres de Segre, van participar en els concursos de colles 

de sardanes celebrats a Preixana i Bellvís, respectivament, 

dins d’un total de 13 concursos que es duen a terme des 

del març fins al novembre i que organitza L’ACSTELL 

(Agrupació de Colles Sardanistes de les Terres 

Lleidatanes) formada per totes les colles en actiu de les 

nostres comarques. Per cloure aquest cicle de concursos 

resta el que es farà com a cloenda a la Plaça Mercadal de Balaguer, el proper 12 de novembre. 

 

ACTES REALITZATS A L’OCTUBRE 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

ACTES CULTURALS 



 
 

INICI DE LES DIFERENTS ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

Octubre és sinònim d’inici de les diferents activitats esportives plantejades al municipi. En aquest sentit, 

s’han pogut iniciar la gran totalitat de les propostes ofertades amb un bon nombre d’inscripcions 

excepte el cocktail fitness.  

A les ja habituals classes d’spinning, zumba, karate, pilates, gimnàstica rítmica, artística i terapèutica, 

aquest curs s’ha incorporat com a novetat el futbol sala de base per als més petits i joves amb la 

consolidació de tres equips, així com les sessions de “crossfit” que han despertat una bona acceptació 

en el que representa un entrenament físic d’intensitat exigent oferint l’opció de combinar-ho amb les 

classes d’spinning dins del “pack” de les dues activitats conjuntes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

FINAL DEL CAMPIONAT DE CARPFISHING DE CATALUNYA 
 

El cap de setmana del 21 i 22 d’octubre es va realitzar a Utxesa 

la final del Campionat de Catalunya de Carpfishing de la 

Federació Catalana de Pesca organitzat des del Club Esportiu 

de Pesca de Torres de Segre. Els membres de la junta del Club 

torressenc van ser els encarregats de tenir a punt els llocs de 

pesca així com la resta de detalls per fer possible la celebració 

d’un esdeveniment esportiu significatiu dins del món de la 

pesca que comptà amb la presència del delegat de la mateixa 

Federació. 

Pel que fa als resultats es van 

obtenir un total de 61 captures de carpes de gran pes en una bona 

marató de pesca que va guanyar la parella formada per Ivan Furniet i 

Eric Molina amb un pes final de 77,130 quilograms.  

Els classificats en aquest concurs van al campionat d’Espanya del 

proper any en aquesta modalitat. La jornada finalitzà amb un refrigeri 

entre els participants i l’organització. 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

 

ZUMBA CROSSFIT PILATES 

KARATE 

FUTBOL SALA BPREBENJAMÍ - BENJAMÍ FUTBOL SALA ALEVÍ - INFANTIL FUTBOL SALA JUVENIL 

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA SPINNING 



TROBADA DE BITLLES 
 

El passat dissabte 14 d’octubre es va dur a terme l’habitual tirada de bitlles al costat de les piscines 

municipals que organitza el Club Atlètic de Bitlles de Torres de Segre en el que es convida a una bona 

representació d’equips dels municipis propers abans de l’inici del campionat oficial. 

Aquest any, la trobada de bitllaires va reunir un total d’11 equips de deu pobles diferents: Alcarràs, 

Albatàrrec, Balàfia, Fraga, Llitera, Rosselló, Aitona, Corbins, Montoliu i Torres de Segre. 

La trobada va reunir un centenar de persones que van poder gaudir d’una bona jornada de germanor i 

d’esport tradicional amb un bon esmorzar per agafar forces i afrontar, tot seguit, l’esmentada tirada de 

bitlles. Primer es van fer les vuit tirades individuals i, finalment, els cinc jugadors amb millor puntuació 

obtinguda de cada poble van fer una tanda d’equips a cinc llançaments cadascú. 

El premi local al jugador amb millor puntuació en la ronda individual de vuit llançaments va ser per 

Josep Mesalles amb 72 punts empatant amb Araceli Vilaplana també amb el mateix registre i que es 

decidiren el premi a sorts. 

A nivell d’equips, el guanyador va ser el conjunt de la Llitera amb un total de 210 punts d’entre les cinc 

tirades dels seus jugadors, mentre que el Torres es quedà en segon lloc. 

Com a anècdota, remarcar que en el conjunt torressenc hi figura un dels jugadors 

més veterans del campionat, en Mariano Aranda Alegre que als seus 91 anys 

demostra, encara avui, una vitalitat, energia i destresa en tirar el “bitllot” dignes 

d’admirar. 

La jornada va cloure amb l’entrega de premis. En aquest sentit, els membres del 

Club de Bitlles de Torres de Segre volen aprofitar aquest espai per agrair a tots els 

col·laboradors locals les seves aportacions i obsequis sense els quals no seria 

possible aquesta trobada esportiva de germanor. 

El passat diumenge 29 d’octubre va començar el campionat de Lliga i l’equip de 

Torres s’estrenà a casa del Montoliu amb una victòria per 498 a 543. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

CONCERT DE LAUZETA A L’ENTORN NATURAL D’UTXESA 
 

LA FUSTERIA, Punt d’Informació i Centre d’Interpretació dels 

ENP’s a Torres de Segre va acollir un concert a càrrec del grup 

Lauzeta. L’activitat va començar a la mateixa Fusteria on, des 

d’allí, es va fer una petita caminada fins al Refugi dels Pescadors. 

Allí, tots els assistents, van poder gaudir d’una magnífica posta 

de sol amb la música de Lauzeta de fons combinada amb el 

magnífic entorn natural que els envoltava i d’un pica-pica amb 

beguda i coques de recapte. 

 

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 L’ESCOLA AGRÀRIA DEL SOLSONÈS 
 

L'Escola Agrària del Solsonès va realitzar una sortida organitzada per 

aprendre conceptes de gestió d’espais naturals. La RNFS d’Utxesa va 

ser el lloc escollit per observar com l’anellament científic funciona com 

a eina de gestió i realitzar una taula rodona per tal de discutir 

aspectes relacionats amb la gestió del medi. 
 

CURS SOBRE ANELLAMENT CIENTÍFIC D’AUS 
 

L'ICO (Institut Català d’Ornitologia) i TDSNaTur van impartir un curs sobre 

anellament científic d’aus. Sota el nom “Curs Flash d’Introducció a 

l’Anellament”, es va desenvolupar a Utxesa, RNFS i Zona Humida de Torres de 

Segre. Durant aquesta jornada es van realitzar pràctiques de captura, extracció 

i manipulació d’aus alhora que s’explicaven tècniques de datat i sexat i 

aspectes relacionats amb la morfologia de les aus, l’adaptació al medi, 

alimentació i migracions. 
 

CONSTRUCCIÓ D’UN AGUAIT D’OCELLS A “EL CAMPAMENT” D’UTXESA 
 

A principis de mes, amb la 

col·laboració de la brigada 

municipal, es va acabar de 

construir l’aguait d’ocells en 

el campament de FECSA, 

gairebé davant de “La 

Fusteria”, amb finalitats 

educatives i divulgatives de la diversitat d’espècies que habiten en 

el nostre espai on, hi és previst, que acudeixin grans i petits en 

grups reduïts per observar i reconèixer les especies que acudeixin al lloc. Aquest observatori, esdevé 

un espai amb aigua i menjar per a ocells, construït amb material reciclat procedent de col·laboradors. 
 

VISITA DE L’IES D’ALCARRÀS AL NOSTRE ENTORN NATURAL I PATRIMONI CULTURAL 
 

Els alumnes de 1r d’ESO de l’IES Alcarràs van passar una 

jornada gaudint del nostre entorn natural i del nostre 

patrimoni cultural. Dins d’una de les sortides realitzades per 

l’Institut, la qual tractava de 3 activitats diferents: estudiar els 

microorganismes i components químics que es troben al riu 

Segre, visita i observació de la fauna i la flora del bosc de 

ribera i, també, visita guiada al museu de l’evolució.  

Al voltant d’uns 120 alumnes són els que van rebre els 

nostres tècnics els quals van poder gaudir de les seves 

explicacions sobre el museu de l’evolució. 
 
 

 

 

 
 

INICI DEL CURS DE PINTURA A LA LLAR DE JUBILATS “SANT GUARDIÀ” 
 

El passat dijous dia 5 d’octubre, es va iniciar el curs de 

pintura organitzat per la llar de jubilats “Sant Guardià” 

de Torres de Segre. Aquest, tindrà una durada de 8 

mesos i serà des d’octubre fins al maig del 2018.  

El Curs es realitza tots els dijous de 17 a 19h a l’aula 

de la Plaça Catalunya i comptarà amb la presencia del 

pintor Lleidatà Robert Martí Ripoll, que ha participat 

en vàries edicions del concurs de pintura ràpida que 

es celebra al mes de maig a Torres de Segre. 

ALTRES ACTIVITATS 

 



Des de la COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA, SL es patrocina la 

realització del curs amb la voluntat de potenciar les diferents expressions 

culturals, esportives i socials que s’organitzen al nostre poble. 

Aprofitem per felicitar als organitzadors de l’activitat i encoratgem a tots els 

interessats en la realització del curs, que es posin amb contacte amb els 

responsables de la llar de jubilats Sant Guardià per obtenir més informació del 

curs. 

 

PAS DE BRANCA DE L’A.E. TURRIBUS A MASSALCOREIG 
 

El passat cap de setmana del 7 i 8 d’octubre, els infants i 

joves de l'Agrupament Escolta Turribus van poder gaudir del 

“Pas de Branca” a Massalcoreig.  

Aquesta va ser la primera excursió del curs on es va donar 

la benvinguda, començar a conèixer els nous companys i 

companyes i acompanyar a tots aquells que s’han fet grans 

i, aquest curs, canvien de “branca” (d’aquí el seu nom). 

Aquest any, s’endinsaren a “Massalcoz” on van ajudar a la 

Dorothy a tornar a casa seva i a l’espantaocells, l’home de 

llautó, el lleó i el mudi a recuperar el cervell, el cor, el coratge i la veu.  

Segons els protagonistes va resultar un cap de setmana molt divertit, intens, ple d'aventures, cares 

noves i visites inesperades que donaren un toc màgic a la sortida.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERÈNCIES DE L’AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSTÀRIA DEL BAIX SEGRE 
 

El Centre Cívic de Soses va inaugurar el passat dijous 19 

d’octubre el programa de conferències de l’Aula d’Extensió 

Universitària del Baix Segre.  

Aquest programa, en el que representants municipals i 

ajuntaments hi treballen des de fa temps, es compon d’un total de 

vuit xerrades que s’allargaran fins al 2018 i pretén impartir tot tipus 

de coneixements que puguin interessar als nostres veïns i veïnes, 

sota la direcció de la Universitat i adreçat a totes les persones a partir dels 18 anys.  

En aquesta primera conferència es va tractar sobre les Plantes “remeieres” del nostre entorn, a càrrec 

del professor de la UdL, en Josep Antoni Conesa. Les vuit 

xerrades programades es faran als municipis d’Aitona, Soses 

i Torres de Segre. En aquest sentit, el nostre poble acollirà la 

segona conferència el 9 de novembre a càrrec del Sr. Màrius 

Bernardó sobre “Enric Granados” a la Sala d’Actes de la 

plaça Catalunya. 

L’AEU Baix Segre promou la formació i capacitació de la 

gent gran mitjançant conferències realitzades per persones 

rellevants en el seu àmbit de coneixement. Seran, tanmateix, 

una eina molt enriquidora per fomentar l’envelliment actiu i 

per enfortir les relacions socials entre persones grans. 

 

 



TALLER DE CONFECCIÓ DE MENÚS SALUDABLES I SORTIDA A PORT AVENTURA 
 

L’Associació de Mestresses de Casa, dins les diverses i encertades 

propostes, han realitzat aquest mes dues activitats força interessants 

encaminades a les seves sòcies. 

Primer, el passat dilluns 2 d’octubre a la Sala d’Actes de la Plaça 

Catalunya es va dur a terme un taller gratuït de confecció de menús 

saludables i econòmics dins la VI Setmana Catalana de Prevenció 

del càncer. En aquesta activitat, a través de la dietista – nutricionista 

Núria Beà, es va ensenyar diferents propostes culinàries per fer a 

casa que tenien en compte la salut com a aspecte primordial. 
 

Per una altra banda, el dissabte 21 d’octubre, igual que s’ha fet en els darrers anys, un total de 79 

persones en una bona representació de sòcies i d’altres veïns del municipi que es desplaçaren en un 

autocar i cotxes particulars, van visitar Port Aventura World a Tarragona. 

La jornada al parc temàtic va resultar molt divertida i tothom va manifestar les ganes de poder-hi tornar 

el proper any. Remarcar que amb la compra de les entrades es va contribuir en un programa de millora 

de inclusió social de persones amb Síndrome de Down. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

XXII FESTA DEL “MAI MÉS” 
 

Tal i com és habitual, el darrer diumenge 

d’octubre, es celebra la festa commemorativa del 

“Mai Més” a l’ermita. Una trobada, organitzada des 

de l’Associació d’amics de la Mare de Déu de 

Carrassumada que aquest any complia la XXII 

edició reunint gent dels 21 municipis veïns en 

record a les víctimes durant la Guerra Civil a la 

comarca del Segrià. L’acte s’inicià amb la 

tradicional eucaristia per donar pas, tot seguit, a 

dos reconeixements: primer a la figura de Francesc Escolà Filella, promotor del 

monument “Mai Més” tot presentant la majòlica cedida per ell i, en 

segon terme, a Josep Sanjuan Prim, autor del llibre “Mai Més”. A 

continuació, es realitzà la xerrada sobre “respostes que pot oferir la 

comunitat de cara al futur” a càrrec de Mª José Rosell, secretària 

general de Caritas Diocesana de Lleida. Per cloure la jornada es va 

fer l’homenatge al monument amb unes espelmes i unes emotives 

paraules del president de l’Associació, en Raül Esteve.   

 

NIT DE CASTANYADA AL POLIESPORTIU 
 

El dimarts 31 d’octubre, en motiu de la celebració de la castanyada, 

la comissió de festes de l’Ajuntament va organitzar una nit de festa 

amb diferents propostes per garantir una bona vetllada.  

Aquesta es va començar amb un gran sopar de castanyada que va 

donar lloc, posteriorment, a una sessió de ball amb “Grup 43” 

seguida d’una disc-mòbil on hi va actuar el discjòquei local DJ 

Cactus. 



SERVEI DE CONSULTES MÈDIQUES A TRAVÉS DE PÀGINA WEB 
 

Sergi Gòdia, doctor que tenim al consultori de Torres, ha presentat una proposta 

de consultes mèdiques a través d’una pàgina web personal. En aquest sentit, el 

doctor considera que la salut cada cop és més digital i perd el concepte de temps 

i d’espai que fins ara coneixíem. Amb l'aparició d'internet la informació sobre 

salut està disponible per a tothom en tan sols un “click”. Tot així no tota la 

informació disponible és del tot recomanable i han de ser els professionals de 

salut els que actuen com a "curadors" de contingut i orienten als pacients d'on 

extraure la informació més recomanable. És per això que en Sergi ha ideat la creació d’una pàgina 

web per tal d'apropar a casa del pacient la informació més fiable així com els consells i recomanacions 

de salut més bàsiques oferint un espai de consulta per tal de resoldre qualsevol dubte sobre la salut 

dels pacients i les seves famílies, ja sigui en modalitat missatgeria com en modalitat videoconferència.  
 

www.sergigodia.com    http://drsergigodia.docline.es/ 

 

ADQUISICIÓ DE PLC. SISTEMES DE CONTROL I COMUNICACIÓ  
 

L’any 2016, es va iniciar una prova pilot per millorar el sistema de comunicació 

entre els equips de mesura dels abonats i els nostres sistemes informàtics 

centrals. Aquesta prova pilot es va realitzar al centre de transformació situat al 

C/ Pompeu Fabra (Molí) ja que, tècnicament, era l’opció més adequada 

atenent el nombre de subministres connectats en aquest Centre. 

Com ja us vàrem informar, aquesta comunicació de dades es realitza utilitzant 

la xarxa elèctrica de distribució com a mitjà de comunicació, mitjançant el 

sistema que es coneix com a “Comunicacions PLC”. Al centre de transformació 

on estan connectats els diferents equips de mesura, s’instal·là un nou 

concentrador de dades, que informa, instantàniament, als nostres sistemes 

informàtics centrals de les dades de consum i producció d’energia . 

Aquest nou sistema, és una evolució tecnològica de la nostra empresa elèctrica Emeetds que té 

implantada al nostre municipi per a la captura de mesures elèctriques i el tractament de dades de 

consum. Actualment ja es disposa d’aquest sistema al 40% dels centres de transformació i es preveu 

que aquest 2017 s’instal·lin al 100% dels Centres existents. 

 
CANVI HORARI HIVERN 
 

El passat diumenge 29 d’octubre de 2017 a les 03:00h de la 

matinada es va endarrerir el rellotge una hora fins a les 02:00h.  

Aquest canvi afecta als abonats que tenen contractada la Tarifa 

Elèctrica amb Discriminació Horària (2.0DH) i la tarifa (2.1DH). 

A partir d’aquest dia, l’horari més barat (P3-Vall) passa a ser de les 

22:00h de la nit fins a les 12:00h del matí següent. 

Cal remarcar que per part de l’abonat no cal fer res, el comptador ja tindrà en compte aquests canvis 

de manera automàtica. Us recordem que podeu trobar més informació a la nostra web 

www.torresenergia.cat i realitzar modificacions del vostre contracte a l’apartat tràmits de la web, o bé 

trucant al telèfon 973 792828. 

 
 

 

 

 
  

 Tal i com és habitual en aquestes dates, abans de l’inici de la caiguda 

de les fulles de la majoria dels arbres de fulla caduca del poble, 

operaris de l’Ajuntament han començat les tasques d’esporga dels 

arbres de les principals zones d’ús públic del nostre municipi 

començant l’actuació pel poliesportiu i esbarjo d’educació infantil i, 

continuant per totes les places, parc infantil i el passeig del Segre, etc. 

ACTUACIONS REALITZADES A L’OCTUBRE 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

ESPORGA DELS ARBRES DEL MUNICIPI  

http://www.sergigodia.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdrsergigodia.docline.es%2F&h=ATNF94yBEikTFAztxABR1P8sHceomJIbABH7JrPRz6h2nAzyE4N0-1eVP092QFXFOI9wyN5IwQMMpCTesQA7h7I7_QSfnO7e7PWBGfA5cpjQs_5FUBPA-d-nXKMjQV8_Y4eAI_ufR67lBTFRm8P7qvLHfkcQU2WgCrD0tPRAHpUTpQk2-8yMGWuw7oD4mBZ1LKpH1odC-HghNF0yVWkPdwZIWFBzEWIqb9e6ef3AaB7Tav0FmMLtufx7HbZMseRpBNLW7urDz3GuzEjAsmogm63guA5sh1TmxxFpdS8
https://www.emeetds.cat/tramits/


 

 

Seguint amb les tasques de manteniment i millora de les instal·lacions del pavelló, aquest mes i davant 

l’inici de les diferents activitats i sessions de ball, s’han col·locat uns ulls de bou i un extractor elèctric 

al servei de dones de l’annex d’entrada. 

A més, s’han instal·lat unes gomes a la part inferior de totes les portes d’emergència per evitar que els 

dies de vent no entri brossa i passi el fred ja que quedava una bona obertura entre el terra i la base de 

les portes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llarg d’aquests dies s’han dut a terme un seguit d’actuacions a l’Escola pendents de fa uns dies amb 

la finalitat de garantir un funcionament més òptim de les instal·lacions i facilitar la tasca diària dels 

diferents membres de la comunitat educativa que hi treballen i, directament, la de l’alumnat. 

En aquest sentit, després de netejar, condicionar i adobar el terreny on s’hi fa l’hort, s’ha instal·lat de 

nou el sistema de reg gota a gota perquè es pugui realitzar l’activitat durant el curs en la que hi 

participa tot l’alumnat del centre, des dels alumnes de la Llar d’infants fins els d’educació infantil i 

primària. 

També s’ha realitzat un accés amb unes peces d’obra que comunica la zona de formigó amb l’espai 

d’esbarjo principal amb la finalitat de facilitar el pas del carro amb el menjar que porta cada dia els 

àpats als nens i nenes de la guarderia al migdia. Amb aquesta rampa es garanteix un transport més 

segur dels aliments reduint el perill que s’entrebanqui la plataforma a la sorra i alhora s’embruti els dies 

de pluja o el terreny mullat. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

S’han dut a terme un seguit de reparacions a diferents elements del Parc Infantil que estaven en mal 

estat o, fins i tot, trencats.  

En aquest aspecte s’han reposat i polit fustes que suposaven un cert perill pels infants que en fan ús. 

També s’han reforçat els suports dels gronxadors substituint i/o afegint caragols nous. A més s’ha 

aprofitat l’ocasió per netejar tot l’espai de joc de deixalles, fulles i branques. En els propers dies, es 

preveu repetir noves actuacions així com esporgar els arbres interiors, vernissar i pintar les diferents 

peces de les estructures més deteriorades, entre altres. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ACTUACIONS DIVERSES A L’ESCOLA  

ALTRES ACTUACIONS AL PAVELLÓ POLIESPORTIU 

REPARACIÓ I NETEJA DEL PARC INFANTIL 



 

El refugi d’Utxesa ha 

esdevingut, des de ja fa un 

temps, un espai força utilitzat i 

sol·licitat tant per entitats, veïns 

com gent d’arreu que l’utilitzen 

per anar a passar el dia, 

celebrar àpats i gaudir alhora de 

l’entorn dins del que es troba en un sistema de lloguer de les instal·lacions a través de l’Ajuntament. 

Per aquest motiu és necessari un manteniment constant d’aquest espai tal i com s’ha fet aquest mes 

en el que s’ha netejat tot el terreny exterior enretirant una gran quantitat de vegetació acumulada. 

 
 

 

Abans de l’inici d’una nova temporada, s’ha dotat de quatre pilotes 

oficials i d’un joc d’ampolles per substituir les que estaven malmeses. A 

més, s’han fet un seguit d’actuacions per preparar el terreny de joc així 

com les instal·lacions del camp. A part de les tasques de reg i sega de 

l’herba habituals, també s’ha revisat la instal·lació d’aigua dels 

vestuaris aprofitant per netejar-los a fons i reparar alguns desperfectes. 

Al llarg de l’any aquestes instal·lacions són utilitzades pels veterans de futbol, diferents equips del Baix 

Segrià i, puntualment, grups d’escolars que visiten l’espai natural del riu. 
 

 
 

Un any més, pels volts de “Tot Sants” i la 

Castanyada, la brigada municipal s’ha encarregat 

de la preparació de les diferents zones que 

s’utilitzen per celebrar aquesta festa que forma 

part de la nostra tradició. A més, s’ha condicionat 

el cementiri municipal perquè tothom pugui anar a 

venerar els seus estimats difunts.  

Per un costat, s’han encarregat de la preparació de la zona on els joves, que el proper any faran les 

apol·lònies, van torrar i vendre les castanyes. També es va preparar el pavelló per a la celebració 

popular de la festa el passat 31 d’octubre.  

Finalment, es va netejar, reposar algun arbust, reparar els bancs i canviar una porta per deixar en 

condicions el cementiri de cara a un dels dies més significatius de l’any dins l’àmbit familiar. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Ajuntament ha instal·lat un seguit de senyals en diferents 

punts del municipi. D’entre aquestes, una de límit del 

terme municipal a l’alçada de la rotonda de la N-II direcció 

Alcarràs, una d’obligació de sentit per a camions al lateral 

de les escoles, una senyal d’STOP a l’encreuament dels 

camins del cementiri i les “pistes” de Sunyer i Sarroca per 

garantir la seguretat en aquest tram i una indicació de 

prohibit jugar fora d’horaris al camp de futbol. 

CONDICIONAMENT DEL CAMP I DOTACIÓ DE MATERIAL AL FUTBOL VETERANS 

PREPARATIUS PER LA CASTANYADA I TOT SANTS 

NETEJA AL REFUGI D’UTXESA 

INSTAL·LACIÓ DE CARTELLS DE LÍMIT DE TERME MUNICIPAL I SENYALITZACIÓ 

 

 



 

Finalment tenim llum a l’exterior de “La Fusteria”. Dins del paquet de 

mesures per condicionar adequadament l’interior i l’exterior d’aquest 

edifici, s’han col•locat llums LED de baix consum a l’exterior que 

s’encenen a través d’un programador. Aquesta millora és molt important 

per tots els que us hi acosteu durant les nits ja que, prèviament, les llums 

havien de ser enceses des de l’interior i ara “La Fusteria” gaudeix 

d’il•luminació durant totes les nits acabant amb el problema de la foscor anterior. 

Per altra banda també s’han canviat les antigues llums de l’interior per llums LED de baix consum i 

s’han posat llums direccionals a l’exposició de fauna i ecosistemes que es troba a l’interior. 
 

 

 

Aquest mes, seguint amb la dinàmica dels 

darrers, s’han hagut de reparar un seguit 

de fuites d’aigua considerables dins del 

casc urbà i en diferents indrets del terme 

municipal que suposaven un perill fins al 

punt d’enfonsar el ferm del camí en les 

que es trobaven. 

Per un costat, la brigada municipal va haver de reparar-ne una en un tub de subministrament d’aigua 

de reg que s’havia foradat fruit de l’enretirada d’un pal de llum en el camí del costat la sèquia direcció 

la “Torre del Gorretes”.  

També es va tenir que reparar una pèrdua important d’aigua que havia fet enfonsar part del camí de la 

Vía direcció a Soses dins del terme de Torres. Per poder efectuar aquestes dues actuacions 

exposades es va necessitar l’ajuda d’una excavadora tal i com es veu en la imatge que s’adjunta degut 

a la profunditat i dimensions de la canonada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, també s’han dut a terme unes reparacions d’aigua dins 

del poble, concretament, als carrers Bonaire i Major. En el primer 

cas amb una pèrdua important que afectà part de la sala annexa de 

la Llar de jubilats fent malbé bona part de les planxes del tatami on 

es fan diverses activitats esportives al llarg de la setmana.  

Pel que fa a la del carrer Major es va tenir que actuar d’urgència 

davant l’aparició d’aigua sobre la superfície del carrer. 

 
 

 

 
 
 

L’1 D’OCTUBRE, UN DIA MARCAT PER A LA HISTÒRIA 
 

Diumenge 1 d’octubre del present any 2017 serà, sens dubte, un dia 

marcat per sempre dins la història del nostre municipi i de tot el poble 

català per esdevenir un dels actes democràtics amb més força i 

reivindicació dels que es recorden en anys. 

Aquest dia, els catalans i catalanes vam ser cridats a les urnes per 

decidir el futur de Catalunya després de molts anys de manifestacions 

pacífiques i multitudinàries que perseguien la idea de sentiment i 

voluntat d’esdevenir un estat propi amb millors condicions de vida per a tots i totes. 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES D’OCTUBRE 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

REPARACIONS DE FUITES D’AIGUA AL POBLE I AL LLARG DEL TERME 

 

 

IL·LUMINACIÓ DE “LA FUSTERIA” D’UTXESA 



No obstant, el “Gobierno” de l’Estat Espanyol es va negar 

rotundament i sense capacitat de diàleg per acceptar aquesta 

votació considerant-la il·legal malgrat resultar un fet inexplicable 

en un país democràtic on l’única eina existent que té la gent per 

manifestar el seu desig és a través del vot. Tot i aquests 

entrebancs i amenaces, el Govern de la Generalitat, junt amb la 

gran totalitat de pobles catalans d’entre ells Torres de Segre, 

vam decidir tirar endavant amb la iniciativa atenent la voluntat del 

dret a decidir manifestada al llarg dels darrers anys. 

La jornada va iniciar-se la nit del dissabte 30 de setembre en la 

que molts veïns i veïnes, voluntàriament, van anar fent torns de 

guàrdia i vigilant les instal·lacions de l’Escola, lloc definitiu de 

votació al poble, davant els avisos que arribaven de Madrid 

sobre la clausura de les seus electorals.  

Amb poques hores de son i molts nervis, arribà el dia tant 

esperat. Des de ben d’hora, l’Escola es va omplir de gent que es 

sumava a la premissa de “fer pinya” per protegir la seu escollida i 

que la gent de Torres pogués votar. Una patrulla dels Mossos 

d’Esquadra es van presentar els primers i, al no deixar-los entrar, 

aixecaren amistosament acta i es van apartar per fer acte de 

presència durant tot el dia. Però, les notícies que anaven arribant 

dels pobles veïns com Soses o Alcarràs i d’arreu del territori no 

eren d’allò més esperançadores amb un ventall d’imatges, vídeos 

i testimonis de les primeres càrregues policials amb la única 

finalitat de retirar les urnes. Aquest fet va provocar que l’hora 

d’inici s’allargués unes hores davant el temor de tenir una visita 

inesperada. Arribades les 11 hores els primers veïns van 

començar a votar sense problemes. Durant la resta del dia es va 

anar votant tot i haver d’enretirar les urnes fins a set vegades 

davant sospites i falses alarmes de visita d’agents de paisà de la 

Guàrdia Civil. 

Finalment, a Torres de Segre no vam tenir cap incident negatiu 

com en molts municipis catalans i es va poder fer el recompte de 

les votacions amb un cert neguit i angoixa per tot el que s’havia viscut en aquest dia.  

Com no podia ser d’una altra manera, la plaça dels països Catalans, va ser l’espai escollit per cantar el 

resultat final i tancar una jornada que, difícilment, oblidarem per tota la càrrega emocional viscuda. A 

Torres de Segre, d’un cens electoral de 1359 persones, 749 van votar que SI, 25 NO i 13 vots nuls. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACTE DE REBUIG A LA VIOLÈNCIA DAVANT DE L’AJUNTAMENT EL 2 D’OCTUBRE 
 

L’endemà de l’esmentada jornada, el 2 d’octubre, l’Ajuntament de Torres de 

Segre va organitzar una concentració silenciosa davant del consistori en 

desacord a l’actuació totalment desmesurada i violenta de la policia nacional 

el dia anterior durant la jornada exposada anteriorment. 

Talment com en d’altres pobles o ciutats de Catalunya, coincidint amb el dia 

mundial contra la violència, es va fer un sentit minut de silenci marcat pel desconcert total davant les 

imatges i situacions viscudes en el dia anterior com a mostra de suport a totes aquelles persones de 

les localitats catalanes que varen rebre càrregues policials i que, per sort, a Torres no vam sofrir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SABIES QUE ... 
La saga dels tres germans centenaris Forcat Drudes, veïns del nostre 

poble, és la segona de la que es té constància en tot el món en la que 

diversos germans han superat els cent anys de vida, segons les dades i 

l’estudi d’Emilio Ibáñez (gerontòleg(1), professor i representant espanyol de 

l’Organisme Internacional de verificació dels supercentenaris). 

L’altre, és el cas dels tres germans Riudavets Moll, veïns d’Es Migjorn 

Gran de l’illa de Menorca que, curiosament, també van ser tres barons 

supervivents d’un total de 10 germans que visqueren 102, 105 i 114 anys, 

respectivament, essent aquest últim en Joan Riudavets Moll, la persona 

més vella d'Europa i del món després de la mort del japonès Yukichi 

Chuganji amb 114 anys, el 2003. 

Pel que fa als fills de “Cal Perxi”(2), en Josep, en Ramonet i en Pere eren 

els tres nois d’un conjunt de quatre germans que completava la Carmeta, 

la única noia del grup. Fills de Pere Forcat Ruestes i de Rosa Drudes 

Duaigües es dedicaren, majoritàriament, al món de la pagesia tret d’en 

Peret que va treballar de fuster al poble però també en molts indrets i 

ciutats del territori com Sevilla i Barcelona. 

El germà més gran en Josep Forcat morí amb 105 anys complerts i el 

mitjà, en Ramonet, amb 101 anys a dies de fer-ne 102. En Peret, el més 

petit dels tres, ens deixà el passat 11 de juny de 2017 arribant a l’increïble 

registre de 109 anys i mig, convertint-se en el torressenc més vell i en el 

segon home més gran d’Espanya en vida. 

En els dos casos d’aquestes famílies de germans centenaris és difícil 

cercar la clau de volta d’aquesta longevitat. No obstant, l’any 2002, un 

estudi realitzat per uns professors de Genètica de la Facultat de Biologia 

de la Universitat de Barcelona sobre la família Riudavets va concloure que 

el secret de la llarga vida dels tres germans estava lligat als hàbits de vida i 

al seu tarannà tranquil descartant qualsevol relació amb els condicionants 

genètics, encara que sigui difícil de creure. 

En aquest sentit, els que hem tingut la sort de conèixer algun dels tres 
germans de “Cal Perxi” podem coincidir amb la conclusió de l’esmentat 
estudi afirmant la bondat del seu caràcter tranquil i la visió positiva i serena 
que tenien de la vida, donant-nos a tots plegats una “pista” a seguir per tal 
d’aconseguir una vida llarga i de qualitat. 
 

 

 

(1) gerontòleg = Persona 

especialitzada en l'estudi de 

l'envelliment de l'ésser humà 

(conjunt d’aspectes biològics, 

psicològics, socioeconòmics i 

culturals). 

Joan, 114 anys 

Pere, 105 anys 
Josep, 102 anys 

MENORCA 

Josep, 105 anys 
Pere, 109 anys Ramón, 102 anys 

(2) Cal Perxi = El nom de la 

casa venia, segons fonts 

familiars, de la gran perxada 

que hi havia a l’entrada de la 

casa pairal ubicada a la Plaça 

Catalunya. 

 

Pares: 

Pere Forcat Ruestes (1867 – 1953) 

Rosa Drudes Duaigües (1869 – 1956) 
 

Fills: 

Josep Forcat Drudes (1896 – 2001) 
Ramón Forcat Drudes (1898 – 2000) 
Carme Forcat Drudes (1901 – 1984) 
Pere Forcat Drudes (1907 – 2017) 

Informació i fotografies: Charles Ragsdale, Emilio Ibáñez, Enriqueta i Tresa Forcat, Joanet Forcat 

 

Els tres germans menorquins celebrant 
amb cava el 100è aniversari d’en Josep,  

el més petit de tots. 
 

En aquesta última fotografia, celebrant el 100è aniversari d’en Josep 

 

Els pares d’en Josep, en Ramon,  
la Carmeta i en Pere,  

el sr. Pere Forcat Ruestes i  
la sra. Rosa Drudes Duaigües 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Yukichi_Chuganji&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Yukichi_Chuganji&action=edit&redlink=1


 

 
 

 

 

 

 

 

CCLLUUBB  BBÀÀSSQQUUEETT  TTOORRRREESS  DDEE  SSEEGGRREE  ““EEVVEENNTTSS  CCAATTAALLUUNNYYAA””  
 Jornada 4 (07-10-2017) 

  

      CLASSIFICACIÓ (Categoria 3a Masculina Fase Prèvia - Grup 2) 

 
 

C.B. BORGES-
GARRIGUES 

 

86 

 

62 

C.B. 
TORRES 

 

  

 Jornada 5 (14-10-2017)  

C.B. 
TORRES 

 

73 

 

70 

C.B. 
CAMBRILS 

 Jornada 6 (21-10-2017)  

A.E. 
CLARET “A” 

 

70 
 

78 
C.B. 

TORRES 

 Jornada 7 (28-10-2017)  

C.B. 
BALAGUER G. 

 

85 
 

77 
C.B. 

TORRES 
 

  CCLLUUBB  AATTLLÈÈTTIICC  TTOORRRREESS  DDEE  SSEEGGRREE  ((FFUUTTBBOOLL  SSAALLAA))  
 

 

Jornada 1 (07-10-2017)  
 

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

CAMBRILS Retirat - - C.A. TORRES 
 

c 

 Jornada 2 (14-10-2017) 
 

C.A. TORRES 9 5 CFS.PARDINYES  
 

Jornada 3 (21-10-2017) 
 

ALCOLETGE “B” 6 2 
 

C.A. TORRES 

 

Jornada 4 (28-10-2017) 
 

C.A. TORRES AJORNAT MOLLERUSSA A 

CCLLUUBB  AATTLLÈÈTTIICC  TTOORRRREESS  DDEE  SSEEGGRREE  FFUUTTBBOOLL  SSAALLAA  ““JJUUVVEENNIILL”” 
 

 

 

 

 

 
 

 Jornada 1 (07-10-2017) 
 

 

 

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2a Divisió Juvenil – Grup 5) 
CA TORRES JUV. AJORNAT SICORIS “B” 

 

 

 

 

 
 Jornada 2 (14-10-2017) 

 

 

DESCANSA C.A. TORRES “JUVENIL” 
 

 

Jornada 3 (21-10-2017) 
  

CA TORRES JUV. 1 3 
 

BALAGUER C.U. 
 
 

 

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS) 
 

 

 

 
 

 

 

 Jornada 3 (01-10-2017) 
 

 

 

CLASSIFICACIÓ (Torneig telègrafs – 1ª Divisió) 

V. ALMACELLES 2 4 V. TORRES 
 

 

 

 
 Jornada 4 (08-10-2017) 

 

 

V. TORRES DESCANSA 
 

Jornada 5 (15-10-2017) 
 

V. TORRES 2 3 V. TÀRREGA 
 

Jornada 6 (22-10-2017) 
 

  V. MOLLERUSSA 2 1 V. TORRES 
 

Jornada 7 (29-10-2017) 
 

V. TORRES 4 3 V. LLEIDA  

LL’’EESSPPOORRTTIIUU  DDEE  TTOORRRREESS  
Classificacions i resultats esportius dels nostres equips 

 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL L 1725-2015 

AJUNTAMENT  

DE TORRES DE SEGRE 
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ACTIVITATS PREVISTES DEL MES DE NOVEMBRE 

Diumenge 5 de novembre 

Elecció del nou pubillatge: 
11:00h. Trobada Ajuntament. / 12:30h. Missa cantada.  
16:30h a 20h votacions (Poliesportiu). 
19:00h. Ball amb “Banda Sonora”. A la mitja part, resultats del pubillatge  

2017-18. Poliesportiu. 
 

Dijous 9 de novembre 

18:00h. Conferència Aula Extensió Universitària Baix Segre. A càrrec del  
             Sr. Màrius Bernadó sobre “Enric Granados”. Sala d’Actes. 
 
 

Dissabte 11 de novembre 

14:00h. Dinar Llar de jubilats (33è aniversari). Poliesportiu. 
 

Diumenge 12 de novembre 

18:00h. Orgues de Ponent i del Pirineu. Església parroquial. 
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Cafè Latino”. 
 

Dimecres 15 de novembre 
19:30h. Concert Música de Càmera “Halír Trio”. Sala d’Actes. 
 

Dijous 16 de novembre 
17:00h. Taller manualitats Nadal. Associació Dones.  
             Inscripcions: dilluns 6 i dimecres 8 novembre (16:30 – 18:30h).  
             Preu: 5€. Local de l’Associació de Dones Sta. Àgata. 
 

Dissabte 18 de novembre 
Festa del pubillatge: 
16:00h. Troba Ajuntament i confirmacions. 
17:00h Visita al Museu de l’Evolució.  
18:00h. Comiat informal. Tot seguit cercavila fins al pavelló. 
20:00h. Comiat i Proclamació Pubillatge de Torres de Segre.  
21:30h. Sopar al pavelló. A partir de les 00:00h. Disc-mòbil. Poliesportiu. 
 

Diumenge 19 de novembre 

09:00h. Concurs de pesca d’hivern. Pantà Utxesa. 
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Pep i Maria José”. 
 

Dissabte 25 de novembre 
21:30h. Festa SOCI del JAEC. Sopar + Grup versions “Akontracorrent”  

              i Dj. Hooket. Poliesportiu. 
 

Diumenge 26 de novembre 

19:00h. Ball al poliesportiu amb “New York”. 
 

 

ACTES ESPORTIUS (NOVEMBRE) 
 

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE “EVENTS CATALUNYA” 

• Dissabte 4 de novembre: C.B. Torres de Segre – Torredembarra B.C. (20:00 h.) 

• Dissabte 18 de novembre: C.B. Torres de Segre – C.B. Calafell “A” (20:00 h.) 
•  

• C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA) 

Diumenge 12 de novembre: C.AT. Torres de Segre – Baró Maials FS “A”  (12:00 h.) 

Dijous 16 de novembre: C.AT. Torres de Segre – Baró Maials FS “A”  (21:30 h.) 

Dissabte 25 de novembre: C.AT. Torres de Segre – Fraga FS “A” (16:00 h.) 
 

• C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA “JUVENIL”) 

Diumenge 12 novembre: C. AT. Torres de Segre “Juvenil” – F. Tremp C“A” (10:00h.) 
 
 

FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE 

• Diumenge 12 de novembre: V. Torres – V. Castellserà (10:30h.) 

• Diumenge 26 de novembre: V. Torres – V. Bordeta & Ramon Vilella (10:30h.) 

•  

•  

 


