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Desembre gèlid i festiu

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST

PRESENTACIÓ

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
Dilluns a dijous de 16.30 - 20.30h
Dimecres i divendres de 10h a 13h.

973 796529

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

973 792828

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
Gener 2018

Els porten el dia 12
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
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

El darrer mes del calendari del 2017 serà
recordat, a nivell meteorològic, per les gelades
intenses inicials que van entrar amb força amb
registres de fins a 9 sota zero a les nostres terres.
Un temps propi de l’època que vingué de cop junt
amb uns dies de boira “pixanera” als matins que
en alguna ocasió van perdurar fixes tots el dia. No
obstant, aquest temps típic d’hivern es va
desdibuixar els darrers dies de desembre amb un
temps molt més càlid i de bonança atípica.
A nivell de pluja seguim acumulant molt poca
precipitació només el que ens deixà unes pluges
minses a mig mes.
Desembre és especial, però al nostre poble de
ben segur que encara ho és més. Iniciem el mes
amb l’esperada i estimada Festa Major de Santa
Bàrbara que resulta única per la data i totes les
activitats que s’hi fan. Sense massa temps de
repòs, ens trobem la setmana següent amb la
consolidada jornada de la marató de tv3 on els
torressencs demostrem, cada any, que estem a
l’altura de la resta de catalans aportant un bon
grapat de diners recaptats gràcies a la dedicació
de la gent i del seguit d’activitats que s’hi
desenvolupen.
A més, el desembre ens deixa dos excel·lents
concerts de Nadal a càrrec de la Coral La Lira i de
la Big Band de Lleida, l’inici de representació del
nou pubillatge, els darrers partits esportius de les
diferents competicions abans de l’aturada
d’hivern, tallers i activitats nadalenques diverses
de diferents entitats locals i, com no, les màgiques
festes de Nadal, la il·lusionant visita dels patges
dels Reis Mags d’Orient i la nit de fi d’any.
Des del “Pregoner de Torres” desitgem a tots els
veïns i veïnes de Torres un bon inici d’any 2018 i
que aquest estigui ple d’il·lusió, salut i amor.

Contacta amb el “Pregoner de Torres”

revistaelpregonerdetorres@gmail.com

Redacció: JOAN COMPANYS CABAU

Edició: Ajuntament de Torres de Segre

Impressió: ANFIGRAF, S.L.

ACTES REALITZATS AL DESEMBRE
E
ES
SP
PE
EC
CIIA
ALL FFE
ES
STTA
AM
MA
AJJO
OR
RD
DE
ES
SA
AN
NTTA
AB
BÀ
ÀR
RB
BA
AR
RA
A
ACTES REALITZATS
DURANT
MES DE JULIOL I AGOST
Diumenge
3 de EL
desembre
VII CONCENTRACIÓ DE MOTOCULTORS I TRACTORS ANTICS
.

Diumenge 3 de desembre es va celebrar la setena edició de la concentració de motocultors i tractors
antics com a acte tradicional preludi de la Festa Major de Santa Bàrbara. Aquesta trobada a la bassa
del Molí, organitzada pels amics del motocultor, es ve fent habitualment el primer diumenge de
desembre i, un cop més, va reunir un grup de tractors i motocultors antics en molt bon estat de
conservació i que encara algun s’utilitza en l’activitat agrícola municipal. Hi participaren prop d’una
vintena de velles màquines de marques com Holder, Pasquali, Barreiros, John Deere i una bona
representació de Ford, d’entre el que destacà el Ford 9, un model restaurat de l’any 1944 amb motor
que funcionava amb petroli propietat d’un veí afeccionat d’Alcarràs.
La jornada va començar amb un esmorzar popular per fer front al gèlid matí i va cloure amb la
tradicional volta pels carrers del poble amb bona part dels vehicles participants.

PASSA CARRERS AMB LA BANDA MUNICIPAL DE TAMBORS I CORNETES DE TORRES
Com no podia ser d’una altra manera, el mateix dia, per la tarda, els
membres de la banda municipal de tambors i cornetes de Torres de Segre
van realitzar la tradicional cercavila pels carrers del poble la vigília de l’inici
de la Festa. El grup local de tambors i cornetes segueix en bona forma i, un
any més, han aconseguit configurar un bon conjunt tots ells veïns i veïnes
del nostre municipi.
Dilluns 4 de desembre
EXPOSICIÓ DEL 3R CONCURS DE DIBUIXOS DE LA PORTADA DEL LLIBRET DE FESTA MAJOR
El primer dia de Festa va coincidir amb l’obertura de l’exposició de tots
els dibuixos presentats al 3r concurs per a la Portada del Llibret de la
Festa Major. La Sala d’Exposicions, durant dos dies, va acollir
l’exhibició de totes les obres participants personalitzades amb el nom
de l’autor/a sobre una cartolina de fons negre donant un merescut
protagonisme a tots els bons i originals treballs que presentaren els
nens i nenes del nostre poble.
MISSA MAJOR EN HONOR A SANTA BÀRBARA I PROCLAMACIÓ DEL NOU PUBILLATGE
A les 11h del matí va tenir lloc la missa major
en honor a la nostra patrona Santa Bàrbara,
cantada magistralment per la coral “La Lira”.
Tal i com marca la tradició, durant la
cerimònia es va beneir el pa que,
posteriorment, es reparteix a tots els/les
veïns/es assistents així com les bandes i
faixes del pubillatge entrant.
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A la sortida de la missa major, celebrada pel bisbe Salvador Giménez i mossèn
Xavier Batiste, es va fer la tradicional processó pels carrers de la nostra vila
acompanyada
aquest any per
l’orquestra “La
Principal de la
Bisbal”.
Tot seguit, des
del balcó de l’Ajuntament, es va fer la tradicional proclamació de la Pubilla,
Pubilleta, Hereu i Hereuet 2017-18 juntament amb les Dames, Damisel·les,
Fadrins i Fadrinets amb l’entrega de les
corresponents bandes i faixes a càrrec de les autoritats locals així com els
diversos parlaments dels protagonistes sortints i entrants.
A continuació es va fer el pregó de Festes a càrrec del senyor Francesc
Escolà Filella, veí de Torres. Per acabar, es va cremar una traca infantil per
als més menuts i es va repartir pa beneït per a tothom.
ENTREGA DE PREMIS DEL 3R CONCURS DE DIBUIX
Abans de l’inici del cafè concert es va fer l’entrega dels premis per a tots els participants del 3r Concurs
de dibuix per a la Portada del Llibret de la Festa Major. Aquest any, l’entrega dels obsequis l’ha van fer
els membres del nou pubillatge que donaren als guanyadors lots de material de pintura i un detall per a
tots els nens i nenes participants.

CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI
El mateix dilluns 4 de desembre,
al finalitzar la primera sessió de
ball de tarda, es va dur a terme
un magnífic castell de focs
d’artifici a càrrec de “Pirotècnia
Tomàs”, guanyadors del Premi
Internacional
de
Focs
de
Logroño 2017, i que donà el tret
de sortida a la nostra Festa
Major en honor a Santa Bàrbara.
Aquest any l’espectacle de llums i colors es va poder gaudir i observar
sense inconvenients gràcies al cel net i la bona visibilitat malgrat la
temperatura gèlida sota zero que vam sofrir.
Foto de Josep Ma Font

Foto de Fernando Curcó

Dimarts 5 de desembre
PARC D’INFLABLES
Aquest any, durant tres dies pel matí, en concret el 5, el 7 i el 8 de
desembre es van instal·lar al pavelló poliesportiu una sèrie
d’inflables diversos per fer gaudir i entretenir a nens i nenes de
totes les edats.
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TRIBUT A NINO BRAVO
Després del concert, mentre esperàvem la sessió de ball, es va fer un
homenatge al desaparegut “Nino Bravo” tot fent un repàs a les seves cançons
més conegudes.
Ara que es compleixen més de quatre dècades del seu debut, se li dedicà un
sentit tribut que va sorprendre gratament al públic present, sobretot per la
seva similitud en la veu.
Dimecres 6 de desembre
DIANA FLOREJADA AMB LA BANDA DE TAMBORS I CORNETES
Un any més la banda municipal
de tambors i cornetes de Torres
de Segre va fer la típica Diana
Florejada per tal de despertar a
tots els veïns i veïnes en un matí recordat per la baixa
temperatura registrada. Com no podia ser d’una altra
manera es va visitar la pubilla i l’hereu a les seves cases
respectives com a mostra d’homenatge a la recent elecció.
TIRADA AL PLAT
Seguint amb els actes tradicionals es va organitzar, el matí del dimecres 6
de desembre, un esmorzar i una posterior tirada al plat al terreny ubicat al
costat del camp de tir.
Al finalitzar les diferents tirades, es va fer una entrega de premis a càrrec
dels representants del pubillatge local.
TITELLES AMB LA COMPANYIA “PENGIM PENJAM”
Una Sala d’Actes plena a vessar va ser l’escenari de la
representació de l’obra “El Regal” a càrrec de la companyia
Pengim Penjam. L’espectacle de titelles va girar al voltant d’un
conillet de roba, fet per l’àvia Serafina pel seu nét, amb retalls i un
tros de matalàs vell.
Una regressió a la infantesa dels adults amb molta tendresa i
emotivitat on els infants van poder viure els seus jocs i el dels
seus pares. El regal és un espectacle amb un missatge optimista i
positiu de la vida, creat amb molta simpatia on petits i grans es van sentir totalment identificats.
EXPOSICIÓ MOSSOS D’ESQUADRA “SEGONA REPÚBLICA I GUERRA CIVIL, 1931 – 1939”
Del 6 al 9 de desembre, dins el
programa de la Festa Major, la sala
d’exposicions va acollir la mostra sobre
la història del cos policial dels Mossos
d’Esquadra “Segona República i Guerra
Civil, 1931 – 1939”.
Aquesta mostra, organitzada pels
departaments de la Presidència i
d’Interior de la Generalitat de Catalunya,
ha estat elaborada pel Servei Històric dels Mossos d’Esquadra i és un repàs a la seva trajectòria des
dels orígens fins a l’actualitat, amb especial atenció al paper jugat pel cos policial durant la Segona
República i la Guerra Civil.
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El 14 d’octubre de 1932, el president
Francesc Macià va signar el decret que
preveia el desplegament del cos de
Mossos d’Esquadra a les zones rurals i a
tot el territori català. Els fets del 6
d’octubre de 1934, quan el president Lluís
Companys va proclamar l’Estat Català de la República Federal Espanyola, i el seu fracàs i posterior
repressió van impossibilitar que aquest desplegament es fes efectiu, però van permetre fixar les bases
d’un cos policial modern i professional com la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME).
L’exposició exhibeix una part dels 16.000 documents, 600 imatges i 600 objectes, entre els quals
uniformes, armes, dibuixos i quadres, que integren el fons del Servei Històric dels Mossos d’Esquadra,
en concret aquells que pertanyen al període que dóna títol a l’exposició. Destaquen el primer reglament
del cos de mossos, que data de l’any 1817, uniformes originals de la Segona República, les primeres
plaques credencials dels mossos, i una fitxa d’un mosso d’esquadra que va estar presoner en un camp
de concentració franquista, entre d’altres.
La mostra també es podrà visitar durant els dies 7 i 14 de gener de 2018.
GRAN BALLADA POPULAR DE SARDANES
Un dels actes més
significatius que es
fan dins la Festa
Major i que any rere
any aplega un bon
grapat de gent, és
la ballada popular
de sardanes.
Organitzada al migdia per l’Escola Sardanista de Torres de Segre s’ha consolidat com una trobada de
sardanistes d’arreu amb el propòsit de gaudir d’una bona jornada de germanor i de dansa tradicional
catalana, aquest any amenitzada de manera brillant per la cobla orquestra Costa Brava.
ACTUACIÓ DE “RAFA & NONA”
Per la tarda, abans de la sessió de ball, es va poder presenciar l’extraordinari
Show de “Rafa & Nona” sorgit del conegut programa televisiu “Tu si que vales” i
que combinà l'equilibrisme, les acrobàcies, el contorsionisme i una mica d'humor.
Tot amenitzat amb un toc de sensualitat d'aquesta parella que va sorprendre en
positiu al públic present al poliesportiu.

Dijous 7 de desembre

ROCK AND ROLL ACROBÀTIC AMB “FLIP FLAP”
Després de l’habitual concert de tarda, es va poder
gaudir de l’espectacle de rock and roll acrobàtic amb
“Flip Flap”, sots campions del món en la seva
especialitat. Aquesta grup, format per dues parelles de
ball, va realitzar veritables acrobàcies al ritme del rock
& roll més vibrant. Amb una àmplia experiència a sobre
dels escenaris a nivell nacional, es van fer coneguts
gràcies a la seva participació al programa televisiu
“Mira quién Baila”.
El públic present va quedar sorprès tant del show visual i musical com de la dificultat dels moviments
realitzats i del risc que suposaven pel seu atreviment.
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Divendres 8 de desembre
TIRADA DE BITLLES
El Club Atlètic de
bitlles de Torres de
Segre, col·laborant
amb els diferents
actes de la Festa
Major, va organitzar
una tirada amistosa de bitlles convidant per
l’ocasió a l’equip d’Alcarràs. Abans de la tirada es va fer un esmorzar per a tots els participants.
JORNADA DE PESCA INFANTIL A LA BASSA
El Club Esportiu de Pesca de Torres de Segre va organitzar,
un cop més, una jornada de pesca infantil a la bassa ubicada
en el tram del camí verd del riu, al costat del camp de futbol.
Aquest any, dies abans de l’activitat, agents rurals del
Departament van abocar-hi unes 200 truites autòctones
esterilitzades provinents de la piscifactoria de Bagà
subvencionades pel mateix estament després de fer la
corresponent petició i aportant la documentació necessària per
permetre aquest tipus de repoblacions controlades amb finalitat
lúdiques.
La jornada es va començar una hora més tard del que estava
previst en un principi degut a les gelades intenses dels darrers
dies que arribaren a gelar completament la superfície de
l’esmentada bassa.
Amb una bona xocolatada desfeta calenta i coca per entrar en
calor es va iniciar la pesca, inaugurada pels representants del pubillatge local. En general, es van
capturar poques truites, segurament, condicionat per les gebrades matinals de matins anteriors que van
afectar a la temperatura de l’aigua i a l’activitat habitual d’aquesta espècie de peix.
MISSA MAJOR
Com marca la tradició a la Missa Major del dia 8, la Pubilla, la Pubilleta,
l’Hereu i l’Hereuet, acompanyats de les Dames, Damisel·les, Fadrins i
Fadrinets van fer la corresponent ofrena floral en honor de la Immaculada
Concepció.
La ceremònia, a càrrec de mossèn Pedrós, va estar cantada per la Coral
“La Lira” de Torres de Segre.
MENTALISTA DAVID BARÓ
En acabar el concert d’aquest dia amb Taxman Band, els
presents van poder admirar l’espectacle de David Baró,
himnotitzador i mentalista, guanyador del primer premi
nacional de mentalisme l’any 2014.
Prediccions, telepatia, intuició, control mental … van ser les
cartes de presentació davant del públic d’aquest artista
revelació dins del mentalisme.
Amb la màxima participació dels espectadors, va fer pujar
voluntaris que van poder provar les meravelles del seu
espectacle en el que es posà a prova la ment entrenada d’en David amb un toc divertit i d’humor.
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Dissabte 9 de desembre
REPRESENTACIÓ DE L’OBRA “DE PASSADA, HISTÒRIES D’UNA DONA DE POBLE...”
El dissabte 9 de desembre es va aprofitar per dur a terme un últim espectacle per
cloure una Festa Major intensa i ben aprofitada. En aquesta cas, es va
representar l’obra de teatre “De passada, històries d’una dona de poble...”
creada, dirigida i interpretada per la nostra veïna Pepita Ruestes sota
l’escenografia de Josafat Teatre. En una sala d’actes plena, el públic va poder
fruir d’aquesta representació que pretèn riure’s d’un mateix com a teràpia
saludable. La vida passa molt ràpid i la manera com ens hi enfrontem diu molt de nosaltres.
DIFERENTS CONCERTS, SESSIONS DE BALL, GRUPS DE VERSIONS I DJ’S
Un distintiu de la nostra Festa Major de Santa Bàrbara són les
grans orquestres i la diversitat de grups musicals que hi actuen al
llarg dels diferents dies que dura la mateixa.
Seguint amb la nova proposta engegada l’any passat pels
membres de la Comissió de Festes de l’Ajuntament en quan a
il·luminació, decoració, organització del poliesportiu en general i la
selecció de “noves” orquestres, aquest any s’ha aconseguit
configurar de nou un excel·lent programa amb propostes musicals
que han agradat als veïns i veïnes i gent d’arreu que han vingut al poble al llarg d’aquests dies, gràcies
també a la bona tasca de l’empresa representant d’espectacles Events Catalunya.
S’inicià el primer dia amb un gran cafè concert a càrrec de l’orquestra La
Principal de la Bisbal que fou l’encarregada també de la sessió llarga
de ball. Per la nit, l’actuació dels dj’s locals Cactus & Panxo van oferir
una sessió fins a altes hores de la matinada.
Al dia següent, el concert i ball de tarda va estar
amenitzat per Welcome Band amb el “Tribut a
Nino” entremig. Per la nit, el popular Miquel del Roig va posar el to d’humor
sorprenent amb les peculiars lletres de les seves cançons, per donar pas tot
seguit al grup Pepet i Marieta i de Sixtus, que van fer gaudir al nombrós públic d’un bon repertori de
versions. La nit finalitzava amb una nova actuació dels dj’s locals
Cactus & Panxo.
Dimecres dia 6, l’orquestra Costa Brava va mostrar una nova i
excel·lent proposta musical que va agradar als presents tant en el
concert com al llarg de la sessió de ball. Entremig el show d’equilibrisme,
contorsionisme i humor de Rafa & Nona. A la matinada va arribar l’hora
de l’actuació de Dj. Verdés amb una llarga sessió de disc-mòbil.
L’endemà dijous 7, un dels dies amb més afluència de gent, era l’orquestra Cimarrón la que ens feia
gaudir del seu bon repertori musical junt amb l’espectacle acrobàtic
de Flip Flap. A mitja nit, arribava una de les nits més esperades, la
nit dels cangurs amb el “Wonder del Segre”, una encertada
aposta de la Comissió de Festes que va aconseguir transformar el
pavelló en una rèplica de la desapareguda discoteca Wonder de
Lleida gràcies a l’actuació de Dj. Miquel i Dj. Joseph & Julio
Posadas i l’espectacle de llum i ambientació amb el “Torrestron”.
Divendres 8 de desembre, Taxman Band va oferir un animat concert i sessió llarga com a cloenda dels
balls d’aquests dies. Per la nit, disc-mòbil amb Dj. Queralet.
El darrer dia, dissabte 9, el simpàtic grup de la Banda del Coche Rojo en primer lloc i la sessió llarga
de música techno de Dj. La noire després van posar el punt i final a un seguit de propostes musical
que han omplert la programació d’una altra magnífica Festa Major.

ACTES CULTURALS
REPRESENTACIÓ TORRESSENCA EN L’ACTE DE CLOENDA DE SEGRIÀ CORALS
L’Auditori Municipal Enric Granados va acollir el diumenge
3 de desembre la cloenda del XIII Segrià Corals, el cicle
de concerts, organitzat pel Consell Comarcal, que ha
volgut retre homenatge a Enric Granados, en el 150
aniversari del seu naixement, aplegant dalt l’escenari més
de 200 cantaires, d’entre ells una bona representació de
la nostra Coral “La Lira”, que juntament amb el Cor de
Cambra de l’Auditori van interpretar una composició de
Josep Lluís Guzmán Antich, amb text d’Apel·les Mestre, qui fou gran amic i col·laborador de Granados.
En la segona part del concert, es van interpretar cinc cançons de Guzmán-Antic, abans que els
cantaires de les 19 agrupacions vocals de la comarca s’afegissin per cantar conjuntament ‘Tot canta
en el món’, l’obra encarregada expressament pel cicle Coral del Segrià. Amb el d’aquest, el Cicle Coral
del Segrià posa fi a 15 concerts que van iniciar-se el 23 d’abril a Aspa i que fins al 19 de novembre ha
passat per diferents localitats de la comarca d’entre elles Torres de Segre. El pubillatge comarcal,
d’entre ells el Pau Torrelles també hi va participar en aquest acte d’homenatge.
EL PUBILLATGE A TOTS ELS ACTES DE LA FESTA MAJOR
Els nous representants del
pubillatge local 2017/18 han
iniciat el camí amb molta
il·lusió participant en la gran
majoria dels actes de la Festa
Major. Des de la seva
presentació oficial davant els
torressencs, el matí del dia 4
de desembre des del balcó
de l’Ajuntament, han assistit als diferents actes, concerts, balls de tarda,
ballada de sardanes, nits joves, jornada de tir al plat, exposicions, jornada
de pesca infantil a la bassa, tirada de bitlles i a les misses corresponents.
Des d’aquest espai volem felicitar-los per aquest inici desitjant que
segueixin amb aquesta bona tasca en els diferents actes del seu mandat representant la nostra vila
amb el màxim de responsabilitat, orgull i estima que de ben segur ho faran seguint l’estela dels
representants del pubillatge d’anys anteriors.
CONCERT DE NADAL DE LA CORAL “LA LIRA”
El 24 de desembre per la tarda, els components de la
nostra Coral "La Lira", sota l’habitual i magnífica direcció de
Ramón Curcó, ens van fer gaudir de les seves veus en el
tradicional concert de Nadal celebrat a l’església parroquial.
Després dels parlaments inicials d’agraïment i felicitació de
les festes tant del president de la Coral, en Raül Esteve
com de l’alcalde de la vil·la, en Josep Ramon Branzuela, es
va donar pas a l’esperat concert de Nadal. Aquest, es va
desenvolupar en dues parts:
En una primera, s’entonaren un seguit de peces musicals
reconegudes dins el món del cant coral, entre elles, The
conquest of paradís de Vangelis, Tot canta en el món
d’Apel·les Mestres o la majestuosa Hallelujah de Leonard
Cohen.
Tot seguit, després de la lectura de la Clàudia Solé, pubilla
municipal, d’un text dedicat a la coral d’en Xavier Tost i de
la Felicitació nadalenca en forma de poema escrit i recitat

pel Josep Marsellés; el grup de cantaires locals van interpretar, com no podia ser d’una altra manera,
un conjunt de nadales tradicionals catalanes i d’origen anglès.
Malgrat manifestar no estar al 100%, la veritat és que les veus dels cantants components de la coral
van interpretar fantàsticament les cançons aconseguint un ambient nadalenc i ple de màgia musical.

CONCERT DE NADAL AMB LA BIG BAND DE LLEIDA
Tradicional Concert de Nadal al poliesportiu el dissabte 30
de desembre per la tarda, aquest any a càrrec de la Big
Band de Lleida. Un conjunt format per instruments de vent
(saxos, trompetes i trombons), de corda percudida com el
piano i teclats, de corda (guitarra i baix) i de percussió
(bateria) acompanyats per unes magnífiques veus. Dirigits
per Jaume Olivé,
aquest
grup
de
musics de Lleida va oferir un magnífic repertori musical amb un
toc especial sonor propi de l’esmentada Big Band.
El públic present va poder contemplar i fruir, doncs, d’un
concert de Nadal de qualitat amb un alt nivell en quan a
musica instrumental i posada en escena.

ACTIVITATS ESPORTIVES
FI DE LA PRIMERA VOLTA DEL CAMPIONAT DE BITLLES
A falta de l’encontre ajornat davant la Granja d’Escarp que es
disputarà durant el mes de gener, la primera volta de la
competició de bitlles ha arribat a la seva fi després de jugarse 6 partits dels que el Club de Bitlles de Torres de Segre
n’ha guanyat cinc i n’ha perdut, solament, un.
La competició d’aquest any està formada per 25 equips
distribuïts en tres grups. El conjunt local es troba en el primer
grup juntament amb els de la Granja d’Escarp, Albatàrrec,
Fraga, Montoliu, Velilla de Cinca, Alcarràs i Aitona.
La trajectòria de l’equip torressenc en aquest primer tram del campionat ha estat immaculada pel que
fa a resultats aconseguits comptant per victòries gairebé tots els partits disputats, tret del matx davant
del Fraga a domicili on no es va poder aconseguir la victòria.
Els resultats de la primera volta són els següents:
ASSOCIACIÓ BITLLES DE LLEURE 2017/18 (1ª Volta)
29-10-2017

Montoliu de Lleida

498

TORRES DE SEGRE

543

05-11-2017

TORRES DE SEGRE

542

Albatàrrec

482

12-11-2017

Fraga

510

TORRES DE SEGRE

487

19-11-2017

TORRES DE SEGRE

481

Aitona

409

26-11-2017

TORRES DE SEGRE

521

Alcarràs

494

03-12-2017

Granja d’Escarp

-

TORRES DE SEGRE

-

10-12-2017

TORRES DE SEGRE

515

Velilla de Cinca

468

L’AMATEUR I EL JUVENIL PARTICIPEN EN LA COPA DE FUTBOL SALA
L’equip amateur del Club Atlètic Torres de Segre va participar,
per segon any consecutiu, a la V Copa de Futbol Sala,
organitzada per la Federació Catalana de Futbol Sala. Tot i que
la competició integra equips de categories superiors, el conjunt
torressenc va donar la cara davant l’equip del Futsal Lo Cargol
Lleida que s’emportà el matx en el darrer tram després d’una
primera part molt igualada. Al final 1 a 5 en contra del Torres
de Segre que cau en la primera eliminatòria de la competició.
Per una altra banda, el recent creat equip juvenil de futbol sala, també participa en la Copa de Lleida
Juvenil dins el grup 1, en una competició amb diferent format que la de l’amateur. En aquest cas,
consisteix en un sistema inicial de lligueta entre sis equips per donar lloc a un sistema d’eliminatòries
directes amb els equips classificats. De moment, els resultats no acompanyen al conjunt local que
només ha pogut aconseguir un punt dels 9 disputats davant rivals superiors. Resten dos partits per
finalitzar aquesta lligueta i donar pas als encreuaments directes.
V VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA
A les portes d’una nova edició de la Volta al Pantà d’Utxesa i enmig de
tots els preparatius que aquest esdeveniment comporta, el 8 de gener
s’obriran ja les inscripcions per aconseguir mantenir i/o millorar la
participació d’atletes d’arreu i consolidar la Volta com una cursa
referent a Ponent:
CURSES DE 10KM i 6,5KM ADULTS (Dates i preus):
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Dilluns 8 de gener s’obren les inscripcions. Preu (només 24 h): 10€.
Del 9 al 31 de gener el preu serà de 12€.
De l’1 al 18 de febrer el preu passarà a ser de 14€.
Del 19 al 23 de febrer (fins a les 14 hores) el preu serà de 15€.
El mateix dia de la cursa, 25 de febrer, el preu serà de 20€.
Les inscripcions estan limitades a 450 participants.

CURSES INFANTILS - de 3 a 12 anys (Dates i preus):
✓ Del 8 de gener al 23 de febrer (fins les 14 hores) el preu serà de 3€/inscrit.
✓ El mateix dia de la cursa, 25 de febrer, el preu de la inscripció serà de 5€.
✓ Les inscripcions infantils estan limitades a 150 participants.

Al llarg dels propers dies l’organització de la cursa seguirà perfilant tots els aspectes més rellevants
d’aquest esdeveniment perquè es pugui gaudir d’una edició millor de les que s’han fet fins ara. Com
sempre sense els voluntaris aquesta cursa no seria possible, així que si vols ser voluntari posa’t en
contacte amb nosaltres: Teresa@torressegre.cat o a la oficina de l’Ajuntament de Torres de Segre.
SESSIÓ D’ENTRENAMENT DE KARATE I GIMNÀSTICA RÍTMICA
El 19 de desembre, amb la finalitat de mostrar la tasca que s’hi
desenvolupa i incentivar a més nens i nenes del poble, es va fer una
classe oberta de les activitats de gimnàstica rítmica i karate simulant
un dia d’entrenament amb jocs i propostes força divertides. A l’acabar,
la junta de Karate va repartir unes dessuadores fetes pel Club amb la
col·laboració de diversos comerços i unes bosses de llaminadures per
a tots els nens participants en les dues activitats. Finalment es va fer
un sorteig d’un lot amb les “tires” que es van vendre.

ACTIVITATS DE MEDI NATURAL I PROMOCIÓ TURÍSTICA

TDSNATUR, LA FUSTERIA I L’UTXI AMB LA MARATÓ DE TV3
La nostra mascota emblemàtica per excel·lència, l’Utxi, en representació de
TDSNaTur i de La Fusteria, Punt d’Informació i Centre d’Interpretació dels Espais
Naturals de Torres de Segre, va estar present al pavelló poliesportiu en l’edició de
la Marató de TV3 amb un taller adreçat als més menuts, que va consistir en plantar
llavors de plantes aromàtiques, que quan hagin nascut es trasplantaran a les
jardineres de La Fusteria a Utxesa.
TDSNATUR IMPULSARÀ UN NOU PROJECTE DE PROMOCIÓ QUE LLIGARÀ FRUITA I ENTORN
A partir del proper any, des de TDSNaTur i amb l’eslògan: Torres de
Segre, bressol de la fruita dolça volem desenvolupar un impuls
important a un dels productes més rellevants de la nostra terra, la
producció de la fruita dolça. Per aquest motiu, s’ha elaborat un
calendari que s’acabarà d’ajustar i perfilar en funció de com marxi el
desenvolupament de la temporada.
La idea inicial serà la promoció, no solament de l’espectacular floració
sinó que es vol que aquest cultiu sigui conegut en totes les seves fases:
la poda, la floració, l’esporga i la recol•lecció a més de vincular-hi
diferents sortides en períodes molt concrets de l’any coincidint amb altres
moments, no menys rellevants de les nostres terres, com és el paisatge,
els espais naturals i la nostra fauna i flora.
Amb aquesta finalitat s’ha decidit començar aquest proper 2018 amb les
següent propostes:
HIVERN
9/02/2018 - L’ajocada dels estornells i la poda, vesprada als joquers
amb explicacions. Coincideix la posta de sol (Punt de trobada La Fusteria).
PRIMAVERA
18/03/2018 – La floració. Sortida guiada del Molí a Carrassumada,
aturada a mig camí per parlar de la floració, petit vermut a l’ermita i
tornada al poble.
24/03/2018 – La floració. Sortida guiada de La Fusteria, pels voltants d’Utxesa i final al mateix punt.
20/05/2018 – Aprenem aclarir fruiters. Passejada popular (matí). Sortida Molí, arribada Fusteria.
ESTIU
16 o 17/06/2018 – La recol·lecció de la fruita. Activitat guiada amb explicacions, es fa coincidir en
itinerari i forma amb la de la Floració de maig, seran complementàries.
TARDOR
10 o 11/11/2018 - Fruiters, temps de descans, colors de tardor. Perquè els arbres perden la fulla?.
Cal tenir present que algunes dates podran variar, ja que s’han d’ajustar al moment precís i tenir
present la climatologia del moment, per aquest motiu és fonamental, posar-se en contacte al següent
correu electrònic medinatural@torressegre.cat, a l’igual que per a fer les inscripcions. Ja podeu
apuntar-vos per la sortida d’hivern que es tancarà el proper dia 5 de febrer a les 14h. És
important que la gent es vagi inscrivint amb força temps, ja que després no es podran garantir places.

VISITA DE MARCOS LACASA, FOTÒGRAF PROFESSIONAL, A UTXESA
Aprofitant una visita d’aquest expert a Torres
de Segre, el passat 6 de desembre, per gaudir
dels espais naturals que ens envolten i que
acostuma a visitar força sovint, vam voler
beneficiar-nos de la seva experiència i convidar
a tot aquell que volgués venir a conèixer i
aprendre amb les explicacions d’aquest professional que tria com una des
les seves destinacions habituals Utxesa per provar nous equips,
comparacions entre càmeres i teleobjectius de diferents marques ja que
part de la seva feina radica precisament en provar els diferents equips
abans que surtin al mercat. L’experiència, sota una boira gebradora, va
reunir un total de 22 persones que van fruir d’allò més amb els
coneixements tècnics d’aquest especialista que dedicà, a posteriori, un
article referent a l’embassament d’Utxesa com a excel·lent espai
d’observació d’aus, entre altres. http://www.photodigiscoping.com/?p=6995.
TORRES DE SEGRE UNA DESTINACIÓ TURÍSTICA?
Si analitzem dos anys de dades registrades, el resultat és sorprenent i, el més important, els registres
van en augment.
Al març de 2016 l’Ajuntament de Torres de Segre va crear una marca des de la regidoria de medi
natural i promoció del territori (TDSNaTur) per a fer divulgació dels valors culturals i naturals del
municipi.
Al març de 2017 es torna a obrir l’antic Punt d’informació, a l’actualitat conegut com La Fusteria (Punt
d’Informació i Centre d’interpretació dels Espais Naturals a Torres de Segre), ubicat a l’Antic
Campament de FECSA, a la Reserva Natural de Fauna Salvatge i Zona humida d’Utxesa (ENP dels
Secans del Segrià i Utxesa), o com la majoria de persones el coneix l’embassament d’Utxesa.
Amb l’objectiu d’esbrinar quin és el motiu principal i la procedència d’aquelles persones que venen a
visitar el municipi i quin és l’interès principal, s’ha procedit a recollir dades dels visitants i organitzar-les
per preferències, dates, horaris, grups d’edat i procedència. Tot plegat hem pogut observar que ens
han visitat un mínim de 3.582 persones des l’1 de gener de 2016 fins al 31/12/2017, de les quals 2.841
eren adultes i 741 joves, el 34% corresponen a les activitats organitzades per TDSNaTur, el
cicloturisme i l’observació d’aus amb el 17% i el 13% respectivament son els altres dos eixos
importants com a destinació turística i per últim un 18% del total de visites han passat per sol•licitar
informació específica.
Aquestes dades encara es poden ampliar més ja que falten per afegir les corresponents a la dels
concursos de pesca esportiva, cal recordar que Utxesa és un lloc molt important per aquest sector, així
com les corresponents a la Volta al Pantà d'Utxesa i La Pedalada, dues activitats esportives amb força
trajectòria i que el darrer any van replegar unes 1500 persones entre les dues, també falten les de la
segona edició del Descens pel Segre en piragües i ruta de BTT des de Torres de Segre a Seròs que
va replegar uns 500 participants, a més del públic en general. Totes elles s’incorporaran actualitzades
en el recompte del 2018.
Font. Citació obligada: 2018. Oficina tècnica de gestió del medi i promoció del territori (Regidoria de
Medi Natural i Promoció del Territori, Torres de Segre, Lleida)

ALTRES ACTIVITATS
ACTIVITATS VARIADES DELS MEMBRES DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA TURRIBUS
Per un costat, la unitat de llops de l’Agrupament Escolta
Turribus, com a preàmbul de l’inici de la Festa Major, van
desplaçar-se el dissabte 2 de desembre fins a Lleida per
anar a patinar sobre gel a la pista ubicada a la Plaça Sant
Joan. En un matí força divertit i entretingut, entremig de
rialles i alguna que altra caiguda, els nens i nenes junt amb
el monitoratge de l’Agrupament Escolta local van gaudir
d’una magnífica jornada de grup i de companyonia.
El mateix dia, la unitat de follets van col·laborar, per segon
any consecutiu, amb Torres Energia en l’elaboració de les
boles de Nadal amb llums leds que han servit per decorar
l'arbre i la plaça Catalunya que donen llum al poble durant
les vacances nadalenques.
Per últim, entre les altres propostes que han dut a terme
aquest mes, destaquem la creació de l’arbre dels desitjos
pels
llops,
un
mural en forma
d’arbre construït a base de papers de colors on cada infant hi
escrivia un desig. Aquest treball, sorprenentment, se’l van
trobar malmès fruit d’alguna bretolada que des d’aquí
rebutgem de manera enèrgica.
CINEFÒRUM ORGANITZAT PER LA LLAR DE JUBILATS
La junta de la Llar de Jubilats “Sant Guardià”, amb la col·laboració
de l’Obra Social “la Caixa”, va preparar per la tarda del dimecres
13 de desembre una sessió gratuïta de “cinefòrum” adreçada als
seus socis i sòcies que va omplir bona part de la Sala d’Actes de
la Plaça Catalunya. Es va visionar i, posteriorment reflexionar,
sobre la pel·lícula “Nuestro último verano en Escocia”, una
comèdia britànica molt recomanada pels assistents que gira al
voltant de la història d’un matrimoni i els seus tres excèntrics fills.
EL NADAL A L’ESCOLA I LA LLAR D’INFANTS
El desembre esdevé un mes intens i simbòlic tant a l’Escola com a la Llar d’infants. Amb l’acabament
del primer trimestre s’hi afegeixen totes les activitats internes relacionades amb les festes nadalenques
i els preparatius dels festivals abans de donar pas al període de vacances escolars.
En aquest sentit, el dimecres 20 de desembre,
els nens i nenes de l’Escola Carrassumada
van realitzar l’habitual festival de Nadal al
poliesportiu davant dels pares i mares, amb un
conjunt d’actuacions i representacions de
cançons nadalenques per nivells que havien
estat preparant al llarg d’aquest dies. Amb molt
de color i alegria, els nens i nenes van oferir un magnífic espectacle fent gaudir d’allò més al públic
present totalment entregat als artistes. A l’acabar es va repartir berenar per a tots els nens i nenes.
El divendres 22, coincidint amb el
darrer dia d’escola del trimestre, durant
el matí i seguint la tradició de cursos
anteriors, tot l’alumnat i el professorat
del centre van visitar els avis i àvies de
la Residència Sant Guardià per cantarlos unes nadales i un seguit de balls.

Per una altra banda, els alumnes de la Llar
d’Infants aquests darrers dies d’escola van
estar treballant cançons típiques de Nadal així
com diferents activitats d’entre les que
remarquem l’arbre format amb les empremtes
de les mans de tots els infants de la Llar.
L’últim dia, el 22 de desembre
per la tarda, van celebrar la
festa de Nadal amb la
tradicional cagada del Tió que
va resultar molt generós per a tots els petits i també
per les seves professores. L’acte es va finalitzar amb
un berenar per a tothom.
Des d’aquest espai voldríem ressaltar la bona tasca dels i les mestres en la preparació dels festivals i
l’ensenyament de valors als seus alumnes així com la resta de la comunitat educativa també
implicada. Com no, és just fer un reconeixement també a la gran feina desenvolupada per les AMPES
tant de l’Escola com de la Llar d’infants en l’organització i planificació dels diferents actes.
LES POSTALS ESCOLLIDES PER LA FELICITACIÓ DE NADAL
Com és habitual en els darrers anys, les quatre postals
escollides per la felicitació de les festes nadalenques
(infantil, cicle inicial, cicle mitjà i superior) que
l’Ajuntament reparteix per a tots els veïns i veïnes del
municipi han sortit d’una selecció d’entre tots els nens i
nenes de l’Escola Carrassumada que participen
realitzant un dibuix relacionat amb les Festes de Nadal,
en el mateix format que l’esmentada postal. Aquesta
activitat es duu a terme de manera interna al centre i a
cada aula. L’equip de mestres i tutors fan una
preselecció i, finalment, un jurat decideix entre les
resultants. Des d’aquí volem felicitar a tots i totes per
les il·lustracions creades i l’esforç esmerçat i, alhora, felicitar a les quatre seleccionades.

Clàudia Companys Puigvecino (P4)

Caterina Solís Martí (1r curs)

Clàudia Boqué Ariza (4rt curs)

Elsa Rojo Ramos (6è curs)

LECTURA DE POEMES A LA LLUM DE LES ESPELMES A L’ERMITA
El dissabte 16 de desembre, els Amics de la Mare de Déu de
Carrassumada van organitzar a l’Ermita una lectura de
poemes a la llum de les espelmes. Aquesta nova proposta va
resultar un encert i un acte diferent a tots els que aquest grup
d’Amics organitzen dalt del turó al llarg de l’any. Tots els
assistents participaren amb la compra d’una espelma que es
va encendre per donar llum als lectors dels diferents poemes.
Els diners recollits es van donar per la Marató de TV3. L’acte va finalitzar amb una xocolatada calenta.

CURSOS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT
Després d’una selecció d’entre un conjunt de propostes de
cursos de formació, dins el marc del Pla Local de Joventut del
2017, les opcions escollides pel jovent del poble han estat: el
curs de monitor de lleure i el curs de manipuladors d’aliments.
Primer, el dissabte dia 16 de desembre, va tenir lloc a l’annex
del poliesportiu l’inici d’un dels dos cursos, en concret, el de
monitor de lleure. L’esmentat curs s’impartirà durant els dies
16, 17, 23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre i els dies 2, 3 i 4 de gener i s’estructura en dos blocs:
100 hores presencials i 50 hores a distància, a part de les corresponents 160 hores de pràctiques. Els
formadors encarregats de l’ensenyament als inscrits provenen de l’Escola Forca.
Per un altre costat, la segona de les activitats proposades pel Pla Local de Joventut, el curs de
manipuladors d’aliments, serà gratuït i es durà a terme el proper dissabte 20 de gener de 9 a 14h.
Properament s’obriran les inscripcions.
TALLERS NADALENCS DE MANUALITATS A CÀRREC DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES
Des de l’Associació de Dones Santa Àgata s’han organitzat aquests dies dos tallers de manualitats
diferents relacionats amb la temàtica nadalenca. Primer, es va dur a terme el de la creació d’un arbre
de Nadal decorat i, posteriorment, el passat divendres 22 de desembre, un taller per aprendre a
elaborar centres de taula amb flors naturals amb els que poder guarnir-la, per exemple, aquests dies
d’àpats en família durant les festes de Nadal.
Les dues activitats, limitades d’inscripcions per qüestions d’espai, es van dur a terme al local social de
l’Associació i despertaren un alt interès entre les sòcies participants.

MISSA DEL POLLET A LA RESIDÈNCIA
El diumenge 24 de desembre a les 17 hores de la
tarda, tot just abans del concert de Nadal a l’església,
es va fer la missa del “pollet” a la Residència d’avis i
àvies Sant Guardià. Aquesta tradicional celebració,
es denomina d’aquesta manera ja que es fa amb
l'objectiu de facilitar la participació de les famílies,
infants i gent gran de la Residència amb dificultat per
desplaçar-se, en una missa de Gall adaptada a ells
en horaris i que pugui servir per viure el temps de Nadal amb sentit cristià. Els membres del pubillatge
també van ser-hi presents.
PARC DE NADAL AMB INFABLES I VISITA DELS PATGES REIALS
Durant uns dies de les vacances de Nadal escolars, el
poliesportiu ha acollit un parc d’inflables molt ben acceptat
pels pares i mares, en horari de tarda i matí segons el dia
amb un ampli repertori de castells d’aire.
En aquest sentit, al llarg del matí del diumenge 31 de
desembre, el pavelló va esdevenir de nou un espai de joc
variat i de colors amb un gran muntatge d’aquest tipus
d’atraccions infantils amb la novetat d’uns llits elàstics amb

la finalitat, tot plegat, d’entretenir a la mainada i fer més suportable l’espera dels Patges dels Reis
Mags d’Orient.
Ben puntuals sobre les 12:00 hores del migdia, després de fer l’habitual visita de rigor als avis i àvies
de la Residència Sant Guardià, van arribar els tres ajudants dels Reis Mags a sobre d’un carruatge
repartint dolços entre els nens i nenes amb el propòsit de recollir les cartes que els més menuts havien
preparat amb tot allò que volien que els portessin. Un per un, junt amb els respectius germans, pares,
padrins i amics es van anar fent fotos amb els protagonistes de la jornada tot dipositant la carta en una
caixa que els Patges miraran de fer arribar, el més ràpid possible, a Ses Majestats els Reis.

EL NADAL A LA RESIDÈNCIA D’ÀVIS I ÀVIES SANT GUARDIÀ
Aquest mes, tots els membres
que formen part del dia a dia
a la Residència han gaudit
d’allò més preparant el Nadal
amb la mateixa il·lusió que ho
viuen els més menuts.
Al llarg d’aquests dies de
vacances nadalenques, els i
les residents han rebut moltes visites agradables de familiars i amics que no han volgut deixar escapar
l’ocasió d’anar a veure els seus éssers més estimats en aquestes dates tant emotives. A més dels
preparatius en la decoració, dels tallers manuals per l’ocasió i altres propostes realitzades, també han
tingut sorpreses molt benvingudes com la cantada de nadales i danses dels nens de l’Escola
Carrassumada així com la fantàstica tarda de cinema nadalenc que va oferir en Pascual de Telefesta,
la celebració de la missa del pollet i la visita del Pare Noel i els tres patges de Ses Majestats els Reis.
DECORACIÓ NADALENCA CONJUNTA DELS COMERCIANTS
Amb la voluntat de cooperar i establir un nexe d’unió entre els diversos comerços
locals, aquestes festes de Nadal una part d’ells s’han proposat establir un element en
comú de decoració que restarà a la porta d’accés de cada establiment.
En aquest cas s’ha optat per la col·locació d’un arbre petit decorat amb cintes o
llaços. La idea és anar proposant diferents iniciatives per a tots els comerciants per
col·laborar plegats en benefici de la unió dels mateixos i de la imatge del poble.
FESTA DE FI D’ANY AL POLIESPORTIU
Un any més, el darrer dia de l’any, és sinònim de revetlla
al poliesportiu. Els 160 assistents van poder degustar un
bon menú bastant complert, començant per un còctel de
benvinguda a mesura que arribaven els comensals, tot
seguit un còctel de gambes o llosa de fruites i llagostins
de primer i, de segon, es podia triar entre cassoleta de
sèpia amb gambes o “ternasco” per finalitzar amb les
postres i, com no podia ser d’una altra manera, també hi
va haver cava i raïm de la sort per a fer les campanades tal i com mana la tradició tot acomiadant al
2017 i donant la benvinguda al nou any 2018. La nit va estar amenitzada pel grup Doble Cara que van
fer ballar d’allò més als presents fins a altes hores de la matinada.

PESSEBRES DETALLISTES I MOLT ELABORATS
Una de les tradicions més rellevants i antigues a les nostres llars quan arriben les festes de Nadal és
l’elaboració del pessebre. Nombroses famílies han posat aquests dies el pessebre a casa. Figures
d'argila, de ceràmica, de fusta, representant només el naixement o amb infinitat de personatges, inclús
hi ha qui col·loca un pessebre amb clics de playmobil. N'hi ha infinitat de possibilitats. Amb el temps,
però, aquesta tradició familiar ha perdut força i cada cop s’obta per representacions del naixement de
Jesús més simples i fàcils de muntar deixant més de banda les més elaborades i grans.
No obstant al nostre municipi, encara hi ha qui dedica moltes hores en la creació d’aquesta
representació cuidant el detalls i gaudint d’allò més fent-lo com una autèntica afició.
Tres exemples diferents d’aquests pessebres locals, i de ben segur que n’hi ha més, són els que han
construït aquest any a casa seva el Jordi Cullerés, la família de Cal Canxan i en Jaume Roca.
El Jordi Cullerés Oró, de Cal Conete, amant de les manualitats, des dels 8 anys que ja no ha parat
de fer el pessebre convertint-se en un autèntic “hobbie” al que hi dedica uns dos mesos de feina.
Elaborat bàsicament amb peces de phorexpan i trossos de fusta, cada any el renova al 90% fent
estructures i edificis nous inspirats en l’època. Crida l’atenció el nivell de detall i els treballs a petita
escala que s’integren al seu pessebre en els dos metres quadrats d’espai que ocupa.

A Cal Canxan, per una altra banda, ja fa uns 4 anys que el fa tota la família conjuntament i cada cop
s’elabora més gran. El d’aquest any presenta unes dimensions superiors a l’anterior exposat, uns 10
metres quadrats!. Construït amb material divers com soques, sorra, restes de branques del jardí i de
l’entorn proper, vindria a representar el naixement i tot un poble i rodalies. També s’hi pot observar
detalls elaborats minuciosament i destaca, per sobre de tot, que una part està feta amb elements
clàssics però la resta amb jocs dels nens de la casa, playmòbils, tren, etc.

Per una altra banda en Jaume Roca Ramírez de Cal Pirla, juntament amb el seu fill Ruben, no es
queden enrere amb una proposta de pessebre més petita però força elaborada i ben pensada. Pare i
fill, seguint la tradició familiar, han planificat plegats la distribució de la representació així com tot el seu
muntatge passant unes quantes hores de treball en equip i gaudint d’una molt bona estona tot
conservant les tradicions. Destacar el sistema instal·lat d’aigua corrent al riu i la font que conté el
pessebre com a element distintiu.

ACTUACIONS REALITZADES AL DESEMBRE
SUBSTITUCIÓ DEL PORTER AUTOMÀTIC DE LA LLAR D’INFANTS I BOMBETES DE LLUM
A principis del present mes, es va haver de canviar el porter automàtic de la Llar d’infants que ja feia
ACTES
REALITZATS
EL MES
JULIOL
I AGOST
un temps no funcionava
correctament.
EnDURANT
concret tenia
una DE
averia
al grup
fònic que no obria la porta
d’entrada metàl·lica del carrer i s’havia de deixar, molts cops, la porta oberta pels pares i mares que
anaven portant els seus menuts. Finalment, doncs, s’ha decidit canviar tot l’aparell i substituir-lo per un
de característiques similars. A més també s’han reposat bombetes foses en diferents punts.

REPARACIONS D’AVERIES EN EL SUBMINISTRE D’AIGUA
A causa de les fortes gelades que hem sofert
les matinades del passat mes de desembre,
han estat unes quantes les actuacions
realitzades per reparar rebentaments de tubs
d’aigua
potable
més
superficials
o
desprotegits a causa del gel. En la fotografia
es veu la reparació efectuada al carrer
Pompeu Fabra. Per una altra banda, seguint les actuacions dels darrers mesos també s’han hagut de
reparar fuites d’aigua detectades en diversos punts obligant a obrir forat per efectuar la reparació.
PREPARATIUS PELS ACTES DIVERSOS DE LA FESTA MAJOR I ALTRES
Com cada any els membres de la brigada municipal junt amb
tècnics de muntatge especialitzat en so i altres, s’ha encarregat
de tenir-ho tot llest per la Festa Major, així com per una nova
edició de la Marató i per les posteriors festes de Nadal amb la
revetlla de fi d’any i
l’arribada
de
ses
Majestats els Reis Mags.
Tots aquests tipus de celebracions i actes requereixen un bon
seguit de tasques que resulten imperceptibles a primer cop de
vista per la majoria però que resulten bàsiques pel correcte
esdevenir d’aquestes activitats. Actuacions com la neteja de
carrers i places, el muntatge de l’ampliació de l’escenari i de l’illa de so per les orquestres, el muntatge
i desmuntatge de taules i altres entre espectacle i espectacle, etc.
ACTUACIONS DAVANT ELS DESPERFECTES DE LA VENTADA
Els efectes de la borrasca “Bruno” que ens afectà el
passat 27 de desembre es van fer palesos l’endemà
d’aquesta gran ventada, sobretot al camí verd del riu.
L’AEMET (Agència Estatal de Meteorologia) va decidir, a
partir de l’1 de desembre de 2017, posar noms a les
borrasques profundes de caràcter atlàntic que puguin ser
de gran impacte en béns i persones i que ens afecten a la Península per a millorar l’efectivitat de la
comunicació dels avisos. La primera es va dir Anna i inaugurà l’era de “baptismes” de les borrasques
el 10 de desembre i la segona, l’esmentada “Bruno” ha estat, de moment, la que ha pres més força.
En aquest sentit, l’endemà de l’arribada d’aquesta pertorbació atmosfèrica, l’equip de la brigada va
haver d’enretirar algun arbre de gran tonatge caigut al tram del camí verd del riu. A més d’aquests
contratemps també es va haver d’actuar per reparar altres d’anys materials lleus en la infraestructura
municipal, tal i com n’és l’exemple un altaveu despenjat al carrer Pau Casals.

PREPARATIUS PER L’ACTIVITAT DE PESCA INFANTIL A LA BASSETA DEL RIU
Una de les activitats que preparen les entitats locals per la Festa Major és la jornada de pesca infantil
que ja fa un temps que es duu a terme a la basseta del camí verd proper al riu amb la finalitat de
promocionar l’esport de la pesca en un espai reduït, còmode i apte per a les edats inicials.
Aquesta, s’organitza des del Club Esportiu de Pesca amb la col·laboració de l’Ajuntament que,
conjuntament, fan els passos necessaris perquè es pugui desenvolupar sense cap impediment. Les
tasques que s’han fet van des de la neteja amb maquinària i manual de l’entorn de la bassa proper a
l’aigua, el condicionament del terreny que l’envolta, l’organització de l’esmorzar pels participants, la
sol·licitud per poder fer foc controlat en un punt per resguardar-se del fred i la gestió pel repoblament
del peix que es tira a l’aigua per aquesta ocasió.
En aquest últim cas, després de presentar al Departament corresponent un
informe explicatiu de l’activitat i de la seva finalitat, es va aconseguir
l’autorització per poder-ho fer i que el mateix estament fos l’encarregat
d’assumir el cost de les truites i del mateix transport i alliberament del peix.
Finalment, es van alliberar unes 200 truites irisades esterilitzades d’uns 18 cm de llargària, provinents
de la piscifactoria de la Generalitat de Catalunya ubicada a la localitat berguedana de Bagà.

COL·LOCACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ DE NADAL
Tal i com és habitual per les dates de Nadal, l’equip de la brigada municipal junt amb el servei d’una
empresa d’electricitat, han col·locat les diferents llums decoratives en motiu de les festes nadalenques.
A part de les pròpies llums que l’Ajuntament posa habitualment al llarg del municipi, aquest any, s’ha
optat pel lloguer de noves figures de grans dimensions com a prova experimental amb la finalitat de
renovar en els propers anys les antigues llums per propostes més actuals, decoratives i eficients
energèticament pel que fa al sistema lumínic i al seu consum.
Aquest cop, s’han ubicat als carrers principals d’entrada al municipi pel pont amb un resultat força
interessant i atractiu visualment.

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES DE DESEMBRE
GRAN JORNADA DE LA MARATÓ DE TV3 2017 A TORRES DE SEGRE
Un any més, Torres de Segre respon amb nota a la crida de la Marató de TV3
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
que s’organitza conjuntament a tots els pobles de Catalunya en un dia
reivindicatiu i totalment solidari. Diferents associacions i entitats municipals,
organitzades des de feia uns dies, van perfilar una sèrie d’actuacions i propostes
variades en un programa atractiu amb la finalitat de fer participar al màxim
nombre de veïns i veïnes per aconseguir recaptar una bona quantitat de diners
que, aquest any, anaven destinats a l’estudi de les malalties infeccioses,
causants d’1 de cada 3 morts al món i un problema important de salut pública.
La jornada s’inicià, ben d’hora, amb
l’habitual cercavila pels carrers del poble
de la banda de cornetes i tambors per enllaçar a les 9:00 hores
del matí amb una benvinguda xocolatada calenta per a tots els
assistents realitzada per l’Associació de Dones Santa Àgata.
Tot seguit, el Club de BTT “Pit Amunt” va organitzar una ruta pel
terme municipal i, alhora, es feia una master class de zumba
amb molt de ritme i diversió per tots els que es volien quedar al poliesportiu.
Per una altra banda, les unitats de “Raieres” i “Pioneres” de
l'Agrupament Escolta Turribus van dinamitzar un cinefòrum creant
un espai de debat força enriquidor en el que joves, caps i veïns
del poble van tractar el tema de les malalties infeccioses.
A partir de les 11 hores del matí, un pavelló força ple de gent va
poder gaudir de l’actuació de les nenes d’Ares Dance Studio
d’entre les que hi ha una bona representació local i que van voler aportar el seu gra de sorra de la
millor manera que ho saben fer, amb uns balls i coreografies molt treballades.
Abans de dinar, l’Escola Sardanista junt amb tots els qui es van animar van fer una ballada de
sardanes per acabar d’agafar gana. El dinar va acollir força gent
remarcant la sobretaula del mateix amenitzada amb un bingo.
La tarda no va ser menys activa amb un seguit de propostes divertides
i variades davant d’una bona assistència de veïns i veïnes que van
omplir bona part del pavelló afegint caliu a la festa.
Primer, amb el partit de futbol sala que enfrontà un combinat de
jugadors veterans contra un conjunt format per jugadors de l’amateur i juvenil actual. El “match”,
totalment amistós, va permetre reviure moments de nostàlgia futbolística sobre el terreny de joc en un
partit on el resultat va ser el de menys.
A continuació, va començar una de les activitats
més esperades per la gent, l’escala en HI-FI que
va delectar al públic amb cançons i coreografies
de tota mena i de diferents èpoques musicals molt
ben interpretades per un bon nombre d’artistes
locals. En acabar tots els participants i els que es
van animar, van ballar el “baile del cuadrado” seguint els passos i les consignes de membres del JAEC
que van aconseguir fer moure l’esquelet a bona part dels assistents.
La jornada al pavelló va cloure amb els agraïments corresponents i
els diferents parlaments d’organitzadors i autoritats aprofitant
l’avinentesa per donar a conèixer la quantitat total recaptada que va
ser de 4663€ que, junt amb l’aportació de l’Ajuntament, va quedar
en 5000€, 1000 més que l’any passat.
Com a acte de cloenda, per segon any, es anar a la Plaça Catalunya per encendre l’arbre de Nadal
realitzat en els tallers de reciclatge organitzats per Torres Energia en col·laboració amb els de
Turribus. Tot seguit es cantà un conjunt de Nadales amb els membres de la coral La Lira juntament
amb tots els veïns i veïnes presents. Des de l’organització es vol agrair a totes les entitats,
associacions i particulars que han fet possible, un any més, aquesta jornada solidària al nostre poble.

SABIES QUE ...
1

Fundadors del Club Bitlles de Torres de Segre (1993): Jaume Biosca,
Josep Forcat, Miquel Escolà, Ramon Mangues, Joan Duaigües i Josep Escolà.

2

Tirada de Bitlles (solar del costat del poliesportiu). Any 2003.
Hi participaren 319 homes i 97 dones (Joan Torrent)

Club Bitlles Torres de Segre “B”. Campió de la Final del Campionat
Provincial. Temporada 2010 - 2011

Club Bitlles Torres de Segre – Equip A i B (Any 2012)

L’inici del Club de Bitlles es remunta fa 25 anys, en concret l’any
1993 després d’intentar iniciar-se, sense èxit, a la petanca?
El Club de Bitlles de Torres de Segre neix a través de la Llar de
Jubilats Sant Guardià. De fet, les primeres notícies que es recullen
del llibre d’actes de la Llar es remunten al 15 d’abril del 1992 on
s’indica que es posen en marxa diferents activitats amb el suport de
“La Caixa” com el campionat de botifarra, la petanca i la gimnàstica
per a dones amb un bon nombre d’inscrits. La petanca, però, amb
els dies no va tenir massa atenció i davant d’aquest poc interès,
membres de la Junta d’aleshores i altres veïns del poble van
proposar iniciar-se amb les bitlles pels volts del 1993 arribant a
consolidar-se com una activitat esportiva local perdurant fins a
l’actualitat. Els seus socis fundadors i màxims impulsors foren, entre
altres: Jaume Biosca, Josep Forcat, Miquel Escolà, Ramon
Mangues, Mariano Aranda, Joan Duaigües i Josep Escolà (foto 1).
A principis de l’any 1994, el col·lectiu de jugadors torressencs
d’aquest esport creix considerablement arribant als dos equips
d’homes i un de dones. Sense un camp concret per poder entrenar,
començaren al C/Jaume I i es van anar desplaçant a diferents
indrets del poble amb el sempre inestimable arbitratge d’en
Francisco Torrentó “Bernat”, ja fan els primers desplaçaments als
pobles veïns per disputar algun partit. Als pocs mesos, es funda
oficialment el Club Atlètic Bitlles de Torres de Segre i l’any 1995 es
decideix inscriure, per primer cop, al Campionat de Bitlles, una lliga
entre diferents pobles però de lleure. Davant el gran nombre de
jugadors que hi havia, es formen dos equips per sorteig: Torres A i
Torres B. A la vegada es dissenya l’entitat oficial i s’escull de forma
democràtica una junta de socis amb en Josep Ramon Biosca
(president), Joaquim Estadella (vice-president), Joan Duaigües
(tresorer) i Josep Forcat Ribes (vocal).
Tot i les dificultats econòmiques per subvencionar l’activitat per la
manca d’ajuts fins al punt d’arribar a fer-se les seves bitlles amb
l’ajuda d’en Joan Torrent (torner de professió) o de finançar-se ells
mateixos, segueixen endavant i arriben els primers èxits esportius
quedant campions en una trobada de les Terres de Lleida el 6 de
maig del 1996. A més, el 30 de juny del mateix any, es duu a terme
la primera gran Trobada de Bitlles a Torres de Segre amb dinar i ball
amb el peculiar “Paco Ramos” en la que hi participaren bitllaires
d’arreu i que, en els anys posteriors, va anar creixent arribant a
reunir a més de 500 jugadors com n’és l’exemple la de l’any 2003
que es va fer al solar que avui dia ocupa l’esbarjo de l’Escola
Carrassumada (veure foto 2)
Amb els anys, el Club de Bitlles ha esdevingut una entitat important
al nostre poble participant en diferents activitats locals, actes de la
Festa Major, anant a l’Escola a ensenyar als més menuts i, tot i que
el nombre de jugadors i jugadores va oscil·lant, avui dia encara es
manté viu i amb ganes de seguir gaudint d’un dels esports
tradicionals amb més història.
Informació: Mª Rosa Forcat, Sisco Carreres, Joan Torrent,
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L’ESPORTIU DE TORRES
Classificacions i resultats esportius dels nostres equips

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE “EVENTS CATALUNYA”
Jornada 12 (03-12-2017)
CLASSIFICACIÓ (Categoria 3a Masculina Fase Prèvia - Grup 2)
ACTES
C.B.
C.B.REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
70 58
TORRES
VILASECA
Jornada 13 (16-12-2017)
S.V. CB SALLE
C.B.
80 61
REUS
TORRES

DESCANS PER VACANCES DE NADAL
Jornada 14 (13-01-2018)
C.B.
C.B.
- MOLLERUSSA
TORRES

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
Jornada 9 (17-01-2018)

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

F.S. LINYOLA “B”

-

-

C.A. TORRES

Jornada 10 (16-12-2017)
C.A. TORRES

5

4

C.FS TREMP “A”

Jornada 11 (22-12-2017)
R.D.LLARDECANS

2

1

C.A. TORRES

COPA LLEIDA SÈNIOR MASCULÍ (1a eliminatòria)
Dijous 14 de desembre

C.A. TORRES

1

5

FUTSAL LO
CARGOL LLEIDA

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA “JUVENIL”
Jornada 7 (02-12-2017)
CA TORRES JUV.

4

1

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2a Divisió Juvenil – Grup 5)

PLA URGELL, C.E.

Jornada 8 (16-12-2017)
CA TORRES JUV.

2

6

BALAGUER V. A

COPA LLEIDA FUTBOL SALA – Juvenil G1
Jornada 1 (Dijous 21 de desembre)

CA TORRES JUV.

4

4

ALCOLETGE “B”

Jornada 2 (Dissabte 25 de novembre)

MARISTES M. A

4

0

CA TORRES JUV.

Jornada 3 (Dissabte 23 de desembre)

EFS B.C.URGELL

6

0

CA TORRES JUV.

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS)
Jornada 12 (03-12-2017)
V. FRAGA

3

5

V. TORRES

Jornada 13 (17-12-2017)
V. TORRES

3

3

V. TAMARITE

DESCANS PER VACANCES DE NADAL

CLASSIFICACIÓ (Torneig telègrafs – 1ª Divisió)

•
•
•
•

•

Foto contraportada: Josep Mª Font

•

FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE
Diumenge 21 de gener: V. Torres – V. Montoliu (10:30h.)
Diumenge 28 de gener: V. Torres – V. Almenar (10:30h.)

C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
Dissabte 20 de gener: C.AT. Torres de Segre – FS Agramunt T.V. “B”(17:00 h.)

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE “EVENTS CATALUNYA”
Dissabte 13 de gener: C.B. Torres de Segre – C.B. Mollerussa (20:00 h.)

ACTES ESPORTIUS (GENER)

Diumenge 28 de gener
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Banda Sonora”.

Dissabte 27 de gener
14:00h. Dinar Associació de Dones Santa Àgata. Poliesportiu.

Diumenge 21 de gener
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Cristal”.

Dissabte 20 de gener
09:00h. Curs manipulador d’aliments. De 9 a 13 hores. Inscripcions
Ajuntament (curs gratuït). Sala d’Actes.

Diumenge 14 de gener
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Blau”.

Dijous 11 de gener
18:00h. Conferència (Aula Extensió Universitària Baix Segre): “La
Mancomunitat de Catalunya”. A càrrec de Manel López.
Sala d’Actes.

Divendres 5 de gener
18:00h. Cavalcada de Reis. Esperarem als Reis Mags d’Orient a
l’entrada del pont. Parlaments de Ses Majestats des del
balcó de l’Ajuntament i ofrena a l’església.
Diumenge 7 de gener
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Duende”.

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES DE GENER

AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE

DL L 1725-2015

