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Bon febrer… i neu en darrer

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST

TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS

PRESENTACIÓ

Febrer ha estat un mes força entretingut
meteorològicament parlant. Començà els primers
Ajuntament de Torres de Segre
973 796005
dies amb inestabilitat i pluges benvingudes
Atenció al públic de dilluns a divendres de 10h a 13.30h
acumulant registres de fins a 30 litres/m2 en dies
de pluja continua que de ben segur farà bona saó.
Consultori Mèdic
973 792252
A tot això, seguí un contrast de temperatura
Programació de visites de 8h a 12h
significatiu entre el dia i la nit amb glaçades
Consulta infermeria i medicina de 8.30h a 15h
matinals
però
també
amb
temperatures
Biblioteca Guillem de Cervera
973 796529
primaverenques d’entre 18 i 22 graus que
Dilluns a dijous de 16.30 - 20.30h
marquen l’arribada imminent de la primavera fet
Dimecres i divendres de 10h a 13h.
que ho confirma també l’inici de l’esclat de la
EMEETDS (Empresa Municipal d'Energia Elèctrica)
973 792828 floració dels nostres camps fruiters. Però febrer
també ens ha deixat, en el seu tram final,
Atenció al públic de 8h a 15h
l’arribada d’un altre front actiu de precipitacions
Policia local
696 982734 aquest cop amb aire fred que suposà que arribés
Llar d’infants Municipal
973 792319 la neu al nostre poble, fet poc usual, tot i que
aquesta es mantingué només unes hores sense
Atenció TDSNaTur
973 796394 afectar l’esmentada floració però amb el temps
Oficina Molí de Torres Dilluns a divendres d’11 a 14h
suficient per deixar pel record unes magnífiques
Punt Informació Utxesa Dissabtes, diumenges i festius de 9 a 13h
estampes tenyides de blanc.
Instal·lacions Potabilitzadora
Tot i ser el més curt de l’any, Febrer acostuma a
Recollida residus fitosanitaris
Dijous de 12h a 14h estar atapeït d’activitats i propostes i, en aquest
Recollida residus voluminosos
Els porten el dia 12 cas, no ha estat pas una excepció. Des de la
Març 2018
i els recullen el dia 15 representació del pubillatge arreu, les jornades
culturals, l’inici del campionat de carpfishing, un
Llar de jubilats Sant Guardià
973
796496
entrenament massiu de kata, excel·lents
Obert tots els dies de 16h a 20h
iniciatives de promoció del territori gestionades
des de TDSNaTur, activitats de carnavals als
ALTRES SERVEIS
centres educatius i turribus, la gran festa de les
Escola Carrassumada
973 796335
apol·lònies i, com no, una nova edició de rècord
CAP d'Alcarràs
973 795725 de la Volta al Pantà d’Utxesa superant totes les
Farmàcia (Dll - Div. 9h a 14h i 17 a 20.30h
973 796084 expectatives.
i Dissabte: 9.30h a 13.30h)
En aquesta edició, el nou alcalde, en Joan Carles
Farmàcies de guàrdia de Lleida
973 249898
Miró Puigvecino, adreça unes paraules de
www.coflleida.cat/cat/farmacies/farmacies.asp
benvinguda als torressencs i torressenques amb
Mossos d’Esquadra
112 o 973 700050 la il·lusió de treballar per a tots en benefici del
Bombers Lleida
112 o 973 030100 poble.
Finalment, en l’apartat SABIES QUÈ?, trobareu
Ambulàncies
112 o 902 252530
una Fe d’errates de l’article de l’edició anterior en
Emergències mèdiques
061 el que hi havia una sèrie d’errors, mancant algun
Emergències
112 batlle de la història municipal així com en l’ordre
Atenció ciutadana Generalitat de Catalunya
012 cronològic dels mateixos i en algun dels seus
noms. Gràcies a l’aportació de diferents veïns i
veïnes i el bon saber d’en Josep Marsellés hem
Contacta amb el “Pregoner de Torres” pogut rectificar bona part d’aquestes errades i
deixar ordenada la història en quan als alcaldes
registrats a Torres del 1865 fins a l’actualitat.
SERVEIS MUNICIPALS

revistaelpregonerdetorres@gmail.com
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ACTES REALITZATS AL FEBRER
ACTES CULTURALS
REALITZATS
EL MES
DE JULIOL
I AGOST
RECORREGUT PERACTES
DIVERSOS
INDRETSDURANT
CATALANS
DEL NOSTRE
PUBILLATGE
Durant el mes de febrer els membres del nostre pubillatge
local han recorregut diferents municipis participant en els
actes que s’hi han organitzat.
El cap de setmana del 3 i 4 de febrer, van participar junt amb
el cabaler del Segrià, a la Festa dels Traginers que es duu a
terme a la localitat de Balsareny, declarada Festa d’Interès
Turístic el 1970 i Festa Tradicional d’Interès Nacional a
Catalunya el 1999.
Diumenge 25 de febrer, per una banda en Pau Torrelles va
assistir a Navarcles, municipi de la comarca del Bages, en
l’acte dels 50 anys del pubillatge de la mateixa població i, per un altre costat, junt amb una altra
representació es van desplaçar fins a Montserrat a la Trobada Nacional que es celebra cada any i que
aplega un gran nombre de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets d’arreu del territori català.
JORNADES CULTURALS 2018
Del 19 de febrer al 2 de març la Sala d’Actes de la Plaça Catalunya va acollir les Jornades Culturals
2018. Com és habitual es mirà que els ponents fossin diversos per tal de poder exposar temàtiques
variades i així arribar al màxim de sectors possibles de la població.
El nou paradigma de la Comunicació Local, a càrrec de Joan Cal
Sánchez. El director executiu de SEGRE, Juan Cal, va inaugurar les
Jornades Culturals 2018 amb una conferència sobre el nou paradigma
de la comunicació local i la seva importància dins d’un món on la
informació arriba al moment i a tot arreu.
Com invertir en 2018?, a càrrec de Gonzalo Bernardos. L’analista,
consultor immobiliari i professor d’Economia de la Universitat de
Barcelona va reflexionar sobre la situació actual en el món de la
immobiliària fent un balanç del passat i una previsió d’un futur més
immediat. D’avant l’actual escenari en Gonzalo considerà que estem
lluny de viure una nova bombolla del lloguer ja que només és elevat a
les grans ciutats reforçant la tesi que, en la seva opinió, ara mateix és
millor comprar una casa que llogar, donats els tipus d’interès baixos de les hipoteques.
Presentació del llibre “Amb ulls de nen”. Un retrat de la segona República, la Guerra Civil i la
Postguerra a Catalunya, a càrrec de Joan Aldavert Pallerols. El 23 de febrer,
el jove autor de tan sols 19 anys, va presentar el seu nou llibre: "Amb ulls de nen.
Entrevistes a la darrera generació que va viure la Guerra Civil a Catalunya". Un
Treball de Recerca, guanyador de la 8a Mostra de Recerca Jove de Barcelona
que consisteix en un recull d'entrevistes a testimonis que expliquen com van
viure la 2a República, la guerra i la postguerra a les quatre províncies de Catalunya.
La sostenibilitat de les pensions present i futur, a càrrec de Jose
Maria Gay de Liébana. Aquest doctor en Economia i Dret que exerceix
actualment de professor titular d'Economia Financera i Comptabilitat a la
Universitat de Barcelona i que participa habitualment com a comentarista
d'actualitat econòmica en diversos programes de televisió i ràdio, ens va
fer una jornada molt interessant tot reflexionant sobre la sostenibilitat de
les pensions en l’actualitat i la incertesa de les mateixes en un futur més proper.
Per tancar el cicle de conferències de les Jornades Culturals 2018, encara en resten dues que es faran durant
el mes de març a les 20:00 hores, en concret el dia 6 de març (Jornada Gastronòmica “Reinventar la mar”
amb Meritxell Florensa) i el dijous 15 de març (Presentació llibre “Nosaltres Dos” d’en Xavier Bosch).
Aquestes jornades es van haver d’ajornar a causa del temporal de neu.

ACTIVITATS ESPORTIVES
CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ESPORT BASE “CARPFISHING”
El Club Esportiu de Pesca de Torres de
Segre, amb la col·laboració de l’Ajuntament i
la Federació Catalana de Pesca, organitzen
el Campionat de Catalunya d’Esport Base en
l’especialitat
de
Carpfishing.
Aquest
campionat, que es participa en única
modalitat per parelles, s’estructurarà en tres
caps de setmana repartits entre el Febrer,
Març i Abril i reunirà una selecció de pescadors especialistes que
pretén la captura de grans exemplars de carpa comú. En la
classificació final d’aquesta prova computaran, únicament, les tres
carpes de més pes pescades entre els tres concursos.
En la primera de les tres proves, celebrada el passat cap de setmana del 9 a l’11 de febrer, les 10
parelles de pescadors participants van poder gaudir d’una bona jornada de pesca en la que la parella
formada per Miquel Hellin i Ferran Latorre va aconseguir el primer lloc amb un pes de 16,770
quilograms en tres exemplars.
JORNADA D’ENTRENAMENT DE KATA AMB IGOR MONTESINOS
El Club Karate-Do Torres
de Segre va organitzar el
dissabte 10 de febrer una
jornada
oberta
d’entrenament de kata al
poliesportiu dirigida per
“Igor
Montesinos”,
seleccionador de Kata de la
Federació Catalana de Karate amb una llarga trajectòria professional i posseïdor del Cinturó Negre 5è
DAN; un gran nombre de medalles en campionats europeus, nacionals i autonòmics com a competidor
en kata individual i per equips.
Els més de cinquanta nens inscrits van poder gaudir d’una jornada formativa en la que l’Igor va
ensenyar els aspectes més importants d’aquesta disciplina d’art marcial i què cal per anar millorant els
resultats. Un entrenament que s’estructurà en dues sessions diferents, primer va ser el torn dels més
petits (a partir d’alevins) i tot seguit van participar els adults. Membres del Club local, amb la
col·laboració de l’Ajuntament, al finalitzar van repartir a tots els participants l’esmorzar amb fruita, coca
i beguda.
PARTITS DEL BAIX SEGRIÀ AL MUNICIPAL DE TORRES
Seguint amb la
col·laboració
entre l’Ajuntament
de Torres de
Segre i l’Escola
del Baix Segrià, el
passat dissabte
17 de febrer dos dels seus equips alevins van venir a disputar els seus encontres de lliga
corresponents en la modalitat de futbol-7.
Primer va jugar l’Aleví “A” davant de l’AEM amb una derrota per la mínima i a l’últim moment per 4 a 5
dels blaus. Tot seguit va ser el torn de l’Aleví “C” que aconseguí un meritori empat a 6 gols davant el
conjunt del Balàfia en un partit entretingut i molt disputat.
En els propers mesos es preveu que siguin més els equips que es desplacin al municipal de Torres i a
la resta de camps dels pobles que integren l’Escola per enfortir el vincle existent de coordinació i
recolzament al futbol base de casa nostra.

RODA DE PREMSA A LA DIPUTACIÓ DE LA 5ª VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA
El dimarts 20 de febrer es va realitzar la roda de
premsa per presentar la cinquena edició de la
Volta al pantà d’Utxesa a la sala acreditada de la
Diputació davant una representació de premsa
escrita i televisió.
En aquesta presentació, els tres alcaldes dels
pobles organitzadors (Aitona, Sarroca i Torres de
Segre) junt amb els regidors d’esports
corresponents i organitzadors de l’esdeveniment,
van donar a conèixer les novetats
més significatives per aquest any
pel que fa a organització i
recorregut abans de fer la foto
oficial amb la nova samarreta de
corredor. L’endemà, els principals
diaris de Lleida i les xarxes
socials especialitzades, es feien
ressò de la presentació a la Diputació d’aquest esdeveniment esportiu.
REUNIÓ AMB ELS VOLUNTARIS DE LA VOLTA
L’endemà de l’esmentada presentació, el 21 de
febrer, la comissió de l’organització de la Volta a
Utxesa va convocar als voluntaris que havien
notificat la seva presència per col·laborar el dia
de la cursa, a la Sala de Plens de l’Ajuntament,
amb el propòsit d’explicar els aspectes més
importants en quan a l’organització de
l’esdeveniment així com també d’assignar les
diferents tasques a fer entre totes les persones
disponibles i poder cobrir les diverses zones de
pàrquing, d’avituallament, d’entrega de dorsals i
samarretes, de la zona infantil, etc.
Aprofitem aquesta noticia per ressaltar el paper fonamental i bàsic del voluntariat en aquesta prova
esportiva i agraïm profundament la seva implicació.
SORTIDA DEL CLUB ATLÈTIC TORRES DE FUTBOL SALA A VEURE EL F.C.BARCELONA
El passat dissabte 24 de febrer, el Club Atlètic Futbol Sala de Torres de Segre va organitzar una
sortida a Barcelona per a conèixer les instal·lacions esportives i veure el partit que enfrontava el FC.
Barcelona de futbol sala davant del Saragossa.
En un Palau que presentava la millor entrada de la temporada, l’expedició torressenca va poder gaudir
d’un magnífic encontre en el que el conjunt barcelonista va oferir un bon espectacle de futbol i gols
derrotant per 11 a 1 a l’equip aragonès.

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.

PROJECTE HACKING D’ÒLIBES
El dia 1 de febrer, van arribar a “La
Fusteria” Punt d’informació i centre
d’interpretació
d’Utxesa,
tres
exemplars d’òlibes (Tyto alba), per
formar part d’un projecte de hacking
(mètode d’alliberament adient per als
rapinyaires), que té com a finalitat la
reintroducció d’aquesta espècie en
l’espai natural d’Utxesa. Els exemplars es van portar des del Centre de Recuperació de Fauna
Salvatge de Vallcalent, que va escollir les instal·lacions ubicades a l’antic Campament de FECSA a
Utxesa per dur a terme l’esmentada iniciativa. Per tal de poder acollir els tres exemplars d’òlibes es va
adaptar un dels magatzems perquè les aus trobin les condicions adequades per a desenvolupar-se i
reproduir-se.
DIA MUNDIAL DE LES ZONES HUMIDES
El 2 de febrer es va celebrar el
Dia Mundial de les Zones
Humides.
Com a commemoració d'aquesta
data a la RNFS i Zona humida
d’Utxesa,
es
van
prendre
mostres d’aigües procedent de
diferents
punts
de
l’embassament amb la intenció
de portar un control de la qualitat de les mateixes amb l’inestimable ajuda de diferents veïns i veïnes
voluntaris de Torres de Segre.
FRUCTICULTURA. TORRES DE SEGRE, BRESSOL DE LA FRUITA DOLÇA
Aquest és l’eslògan que des de TDSNaTur (Regidoria
de Medi natural i Promoció Turística) s’ha triat per tal
d’impulsar un nou projecte que no és un altre que
posar en valor allò que millor sabem fer i que resulta
l’eix vertebrador del Segrià, el cultiu de la fruita dolça.
Com no pot ser d’una altra manera, Torres de Segre
esdevé, com a destinació turística, un municipi per
donar empenta a la seva promoció.
Es tracta d'una nova iniciativa que pretén donar a
conèixer i fer promoció de la fructicultura a Torres de Segre. La idea és fer una activitat en cadascuna
de les quatre estacions climàtiques (hivern, primavera, estiu i tardor), en què el públic pugui observar
totes les etapes que implica el procés de producció de fruita.
Per tal de començar a desenvolupar aquest projecte, el passat dia 2 de febrer, es va convidar a la
premsa a una presentació del mateix a “La Fusteria” Punt d’Informació i Centre d’Interpretació de la
RNFS i Zona humida d’Utxesa, en la que l’alcalde del municipi, en Joan Carles Mirò, en Josep Ramon
Branzuela (regidor de medi ambient), en Juan Bernal (tècnic ambiental) i en Francesc Miarnau
(agricultor), van explicar el projecte i van fer la presentació en societat del mateix.

LA PODA I L’AJOCADA DELS ESTORNELLS
El dia 9 de febrer a les 16:00
hores es va dur a terme la
primera de les activitats
guiades de FRUCTICULTURA
a Torres de Segre: La Poda i
l'ajocada dels estornells.
Francesc
Miarnau,
un
agricultor de la zona, va
explicar com es fa la poda dels
arbres des de que són petits fins que arriben a la seva màxima producció.
Per una altra banda, l’ornitòleg i tècnic de gestió del medi i promoció turística de Torres de Segre, Juan
Bernal, va parlar sobre el comportament dels estornells, dels seus agrupaments massius i la seva
presència migratòria a la Reserva Natural de Fauna Salvatge (RNFS) d’Utxesa.
La propera activitat serà el dia 18 de març, ja en plena floració.
Ja estan obertes les inscripcions: utxesa@utxesa.org i medinatural@torressegre.cat
ACTIVITATS DE CONSTRUCCIÓ DE CAIXES NIU
Els dies 10 i 11 de febrer, a “La
Fusteria” Punt d’Informació i Centre
d’Interpretació d’Utxesa, es va dur a
terme una activitat que va consistir en
la construcció de caixes niu per a
dues espècies com són el Gaig blau i
el Xot, dos tipus d’aus de presència estival a les nostres contrades.
L’objectiu es facilitar llocs per criar, ja que totes dues són força beneficioses pels
ecosistemes i, de retruc, per l’ésser humà, amb l’eliminació d’insectes i micro-mamífers.

ALTRES ACTIVITATS
LA FESTA DE LES APOL·LÒNIES
El passat dissabte 10 de
febrer es va fer el tradicional
ball de les apol·lònies al
poliesportiu. Aquest any s’han
ajuntat dues quintes, les de
l’any 2001 i 2002, per poder
ésser un grup més nombrós,
motiu pel qual l’any passat no
es va fer aquesta celebració.
D’aquesta manera les 8 noies molt ben acompanyades per les respectives parelles de ball, van
celebrar i gaudir de la festa amb tots els seus familiars, amics i veïns/es que els acompanyaren en una
jornada que resulta molt emotiva.
Les protagonistes i les seves parelles foren: Aina Companys Molins – Isaac Escolà González, Anna
Aguilà Florensa – Roger Martín Plana, Ivet Rojo Florensa – Luis Alberto Mititelu, Miranda Miró Camí –
Ángel Gabriel Florea, Mariona Mata Eritja – Marc Bustos Garcia, Anna Roca Dolcet – Oriol Ricard
Prim, Núria Roca Dolcet – Marc Torrelles Miró, Winona Olivera Ramírez – Miquel Solé Molins
Tan el grup de noies com el de nois van coincidir en valorar aquesta gran festa com una experiència
personal molt bonica i recomanable a les futures generacions ja que ha estat un any de convivència
molt agradable en el que han gaudit molt en les diferents activitats realitzades, les trobades i els
assaigs abans del ball. Finalment, en nom de tot el grup voldrien donar les gràcies a tothom per la
col·laboració tant en la venda de castanyes per Tots Sants com de la loteria de Nadal i, finalment, en
l’esmentada sessió de ball al poliesportiu en un pavelló poliesportiu que va acollir una gran afluència
de gent.

EL CARNESTOLTES A LA LLAR D’INFANTS
La setmana del 5 al 9 de febrer es va celebrar la festa del carnestoltes a la Llar d’infants. El tret de
sortida el donà l’arribada del senyor carnestoltes que, com cada any, va portar als més menuts un
seguit d’ordres o consignes molt divertides a seguir durant aquesta setmana de disbauxa i disfresses.
Dilluns tots els petits havien de dur el nas pintat de vermell, el dimarts un mitjó de cada color, dimecres
un pentinat ben divertit, dijous una cosa al cap i, finalment, divendres tot l’alumnat es va disfressar de
peix amb una disfressa elaborada per ells mateixos durant la mateixa setmana. L’AMPA i l’Ajuntament
van convidar-los a un berenar i la festa s’acabà amb la incorporació dels pares i mares.

LES ORDRES DEL CARNESTOLTES A L’ESCOLA CARRASSUMADA
Talment com a la Llar d’Infants, a l’Escola
Carrassumada també van seguir unes divertides ordres
que el senyor carnestoltes els va deixar escrites en la
seva carta. En aquest cas ho van dur a terme del 28 de
febrer al 2 de març per coincidir amb la mateixa
setmana que es celebrava la rua de carnaval al poble.
D’aquesta manera, el dimecres 28 de febrer els nens i
nenes ja van fer cas a la primera de les consignes,
pintar-se la cara. L’endemà, cadascú havia de portar un
mitjó de cada color i, finalment, divendres 2 de març s’havia de dur unes ulleres divertides de festa.
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ELS FETS DE L’1-O”
El 17 de febrer a la Sala d’Actes es va presentar el
llibre “Els Fets de l’1-O”. L’acte, organitzat des de
l’ANC i CDR de Torres de Segre, va reunir un bon
grapat de veïns i veïnes per donar a conèixer aquesta
obra literària publicada per Pagès Editors i, alhora,
“reviure” de manera força emotiva els fets i anècdotes
d’aquell dia marcat dins la història del nostre país.
En aquest llibre es combinen text de diferents
testimonis i imatges sobre el que va succeir el dia del referèndum incloent les anàlisis de Josep-Lluís
Carod Rovira, Jordi Graupera, Anna Gabriel, Jaume Barrull, Gemma Garcia i Maria Vila.
NOVES BATUDES DE PORC SENGLAR
De la mateixa manera que us vam explicar en la darrera
edició d’aquesta revista, aquest mes de febrer també
s’han dut a terme una sèrie de batudes de porc senglar
amb
l’esmentada
finalitat
de
controlar aquesta espècie i disminuir
el risc de provocar accidents i danys
diversos. D’entre les efectuades es
pot remarcar la duta a terme a
Utxesa, en concret a la zona de “la Figuereta” on es van caçar 15 exemplars,
alguns d’ells amb uns ullals bastant pronunciats i de pes considerable. Talment
remarcable que la es va efectuar el dilluns 19 de febrer, en aquest cas, també a
Utxesa a l’alçada del “molí” (zona espigons) amb un resultat de 11 porcs senglars abatuts.

EXPOSICIÓ DE DIORAMES DE “PLAYMOBILS”
Del 19 al 25 de febrer, la Sala d’Exposicions va acollir una exposició força original de diorames de
“playmobil”, una línia de joguines de plàstic que han estat presents des de petits a les nostres cases i
que es distribueixen per tot el món arribant a ser tot un fenomen tant pels nens i nenes com també
pels amants del col·leccionisme. Produïdes des de l’any 1954 per una empresa del grup Brandstätter,
amb seu a Zirndorf (Alemanya), no arriben a Espanya fins dos anys més tard de la mà de la
casa Famosa. Les tres primeres figures que van aparèixer van ser un paleta, un indi nord-americà i un
cavaller medieval amb armadura.
En aquesta exposició hi havia una sèrie de representacions de grans dimensions d’aquesta joguina de
diferents temàtiques fruit del recull d’una col·lecció particular d’un enamorat des de fa molts anys.

TROBADA DEL PLA EDUCATIU DE L’ENTORN AL CASINO
Seguint amb la tasca d’elaboració del Pla Educatiu de l’Entorn, el dimarts 27 de febrer
es va fer la primera trobada conjunta entre tots els que formen part de la comunitat
educativa implicada en aquest projecte: Departament d’Ensenyament, Serveis
Socials, Centres educatius de primària i secundària i Ajuntaments d’Alcarràs i Torres
de Segre, Consell Comarcal i CAP d’Alcarràs. En aquesta reunió es van proposar i
fixar les línies d’actuacions principals sobre les quals es desenvoluparà el Pla Educatiu que pretén
annexionar els nens i nenes dels dos municipis amb les entitats i associacions que els envolten.
LA TELEVISIÓ VISITA UNA GRANJA PIONERA DEL NOSTRE MUNICIPI
El divendres 23 de febrer, reporters del programa “Agroesfera” de TVE1,
es van desplaçar fins al nostre poble per a fer un reportatge d’una de les
granges que tenim al municipi, en concret la d’en Xavier Masgoret.
Buscaven una granja nova, pionera en tecnologia mediambiental i
adaptada, al màxim, en benestar animal i líder en bioseguretat. Amb
aquest reportatge es pretén tranquil·litzar una mica el sector porcí després
que el programa “Salvados” del Jordi Evole a La Sexta donés una
informació totalment desencertada i fora de la realitat d’un sector que
també es preocupa per fer la feina amb totes les garanties. L’explotació
porcina de la família Masgoret consta de prop de 3.000 garrins de
deslletament i està dotada dels últims materials del mercat, tant en
tecnologia com en benestar animal, per afavorir el creixement dels porcs i millorar en conversió de
pinso. L’esmentat reportatge es va emetre el matí del 3 de març a TVE1.
ENTREVISTA A LA RÀDIO
L’alcalde del municipi, en Joan Carles Miró, va participar el passat 26
de febrer a la tertúlia del matí de SER Ràdio Lleida juntament amb els
alcaldes de Torrelameu, Carles Comes, i de Vilasana, en Joan Sangrà.
El fil del debat fou les finances municipals, fent una reflexió sobre què
és pot fer en el cas d’aquells ajuntaments que presenten un deute
eixugat, com és el cas del de Torres de Segre, i que no poden disposar
dels diners que tenen en caixa per invertir.
El batlle torressenc va explicar també l’estat d’execució en que es troba
l’obra de remodelació de les antigues escoles que es preveu que acabi abans del previst així com
alguna de les properes inversions que es volen executar tals com l’ampliació del cementiri municipal.

EL “CAURNAVAL” DE L’A.E.TURRIBUS
El passat dissabte 24 de febrer, els
infants joves i caps de l’Agrupament
Escolta Turribus van celebrar el
“CAURNAVAL”, la seva peculiar
festa de carnaval.
Aquell matí van aparèixer amb molt
mal aspecte tant el rei com la reina
carnestoltes perquè venien de la
seva gran Festa en la que van anar
perdent peces de roba i altres estris durant aquella nit de gresca que van viure. D’aquesta manera, el
monitoratge de l’Agrupament va proposar a tots els nens i nenes de Turribus anar a buscar la roba i
objectes que havien oblidat a casa de les veïnes i veïns de Torres de Segre tot posant diferents proves
d'allò més estrambòtiques i divertides pel municipi. Des d’aquí volen donar les gràcies als veïns i
veïnes del poble per ajudar-los a superar cada prova així com a les famílies que van participar
disfressant-se a posteriori.

ACTUACIONS REALITZADES AL FEBRER
ADQUISICIÓ D’UN NOU VEHICLE PER A LA BRIGADA MUNICIPAL
S’ha adquirit un nou
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vehicle per a la
brigada ja que uns
dels
que
s’havia
utilitzat fins ara va
sofrir
una
avaria
important en el motor.
L’històric Renault R5, comprat per l’Ajuntament fa més de 25 anys, ha donat un excel·lent servei fins
aleshores però la reparació que s’havia de fer en aquest darrer dany al motor suposava una despesa
molt elevada que ho feia inviable sortint més a compte l’adquisició d’un vehicle de segona mà amb
menys quilometratge, més nou i amb plenes garanties de funcionament. En aquest cas, el vehicle que
s’ha adquirit, una furgoneta Renault Kangoo, presenta també més capacitat interior per portar eines o
elements diversos necessaris en la tasca del dia a dia de l’equip de la brigada.
CONTRACTACIÓ TEMPORAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ
Entre finals del mes de gener i principis de febrer, l’Ajuntament s’ha acollit al
“Programa de Treball i Formació” que ha permés la incoporació d’una
treballadora provisional per a l’equip de brigada. Aquest Programa que forma
part de les polítiques actives d'ocupació inclou, entre d'altres, una Línia Treball i
Formació per a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima
d’inserció (PRMI), amb una contractació de 6 mesos a jornada completa i acció
formativa. En aquests dies, aquesta treballadora ha desenvolupat, bàsicament,
tasques de neteja de carrers i espais diversos del nostre municipi amb la finalitat
de millorar en aquest aspecte i dedicar-hi més esforç d’ara en endavant.
REPARACIONS DE DESPERFECTES ALS SERVEIS DEL POLIESPORTIU
L’endemà de la Festa de les apol·lònies es van fer
palesos una sèrie de desperfectes als serveis del
pavelló poliesportiu a causa de l’acció irresponsable
d’algú que no va estar a l’alçada de la gran Festa que
va resultar el passat 10 de febrer. Aquests es van
haver de reparar per deixar-los en les condicions que
tots els usuaris dels mateixos esperen i volen trobar.

RENOVACIÓ DE LA CUINA DEL POLIESPORTIU
S’han realitzat unes actuacions de millora necessàries a la cuina del pavelló
poliesportiu. Aquest espai és un dels més utilitzats en aquestes instal·lacions al
llarg de l’any i resulta totalment imprescindible per tot el que s’hi fa. És per aquest
motiu que s’ha decidit renovar-lo, sobretot, per qüestions higièniques. En aquest
cas s’han substituït les dues peces deteriorades de marbre del costat de les
aigüeres per unes d’acer inoxidable que garanteixen una duració més perllongada
i facilitat de neteja i desinfecció en un lloc on s’hi manipulen diferents aliments. Per
poder-les instal·lar es va tenir que realitzar els treballs corresponents de paleteria.
També es va aprofitar l’esmentada obra per netejar i pintar les parets de la cuina.

SUBSTITUCIÓ DE LES DUES XARXES DE LES PORTERIES DEL POLIESPORTIU
S’han substituït les dues xarxes de les
porteries de futbol sala del pavelló
poliesportiu per unes de noves i més
gruixudes que substituiran les anteriors que
estaven desgastades i trencades. A nivell
normatiu és d’obligat compliment el bon estat
de les mateixes per poder participar en les
competicions federades.
Esperem que aquestes xarxes siguin testimoni de molts gols dels nostres equips locals!.
SENYALITZACIONS DIVERSES AL POBLE I A UTXESA
Seguint amb la tasca de fa uns mesos de senyalitzar
correctament els carrers i camins de la nostra vil·la per
garantir una millor circulació dels vehicles i millorar les
indicacions dins i fora del poble, aquests dies s’han
realitzat un conjunt d’actuacions en aquest sentit. Tal i
com es pot veure en la fotografia que s’adjunta s’ha
col·locat una senyal d’obligació de sentit davant de
l’església parroquial que obliga als vehicles a seguir el
seu recorregut de la Plaça Catalunya al Carrer Església.
Prop d’aquesta zona també es va reparar la senyal
trencada de davant la sagristia de prohibit aparcar.
Un altre punt on es van col·locar diferents
senyalitzacions per restringir l'entrada de vehicles
motoritzats i límit de la velocitat ha estat a Utxesa,
en concret a l’avinguda Pearson. Amb aquestes
indicacions es recorda la presència de vianants i de
zona escolar als conductors que transiten per
aquesta avinguda indicant-los que es troben al punt
d’acollida, d’informació i centre de recepció de
visitants del nostre patrimoni natural i cultural i, per
tant, cal moderar la velocitat i aparcar a les zones
habilitades com a pàrquing, junt a l’edifici de l’antiga Fusteria.

NOVES REPARACIONS D’AVERIES I FUITES D’AIGUA
En totes les edicions dels darrers mesos d’aquesta revista hi apareix alguna notícia referent a les
actuacions i reparacions que es van fent en el sistema d’aigua potable. Les baixes temperatures i
l’antiguitat de la majoria de canonades incrementen l’opció de fuites per trencament.
Aquests dies s’ha actuat en diversos punts. Un dels primers va ser al principi del Carrer Sinogues on
es va haver d’obrir una rasa important per poder solucionar el problema de subministrament en algun
dels habitatges propers.
Talment van resultar les reparacions fetes al Carrer Pau Claris i Pau Casals respectivament amb la
mateixa actuació per pal·liar les averies detectades i poder restablir el subministrament d’aigua de les
cases afectades.

NETEJA I CONDICIONAMENT DEL MAGATZEM DEL DARRERE LA FUSTERIA
Entre les diferents tasques que la brigada ha
realitzat pels volts de “La Fusteria” es destaca la
neteja a fons i el condicionament d’un dels
magatzems més grans que hi ha al darrera del que
és el Punt d’Informació.
En aquest cas s’han enretirat un gran nombre
d’objectes acumulats en desús en els anys i que
ocupaven, pràcticament, tot l’espai de la nau.
S’ha aprofitat aquesta actuació per col·locar unes plaques de plàstic al sostre amb la finalitat
d’aprofitar la llum natural per il·luminar l’espai interior durant el dia sense necessitat d’utilitzar llum
artificial. Aquesta zona es va utilitzar per la Volta al Pantà d’Utxesa i està previst aprofitar-la en un futur
per altres activitats que es desenvolupin per la zona.
REPARACIÓ D’UN PAL DE LLUM
Es va haver de reparar un pal de llum que s’havia trencat per la base
del mateix a causa d’un impacte fort d’un vehicle i que suposava un cert
perill de caiguda amb les possibles conseqüències negatives que això
podria suposar.
L’actuació va ser encofrar la base del mateix amb una mena de motlle i
omplir-lo amb formigó per aconseguir una base sòlida i resistent que
permeti aguantar-lo amb garanties i suportar el pes.
ENXANPLAMENT D’UNA PART DEL CARRER ESTATUT DE SAU
Aquest mes s’ha enretirat tota la terra que
sobresortia a l’explanada anterior a la
Cooperativa, al carrer de l’Estatut de Sau.
Amb l’ajuda d’una màquina excavadora es va
treure la terra que ocupava part de la línia de
carrer des de feia molt de temps.
Amb aquesta actuació l’espai queda més
uniforme i resulta més ample per la circulació de
vehicles.

PREPARATIUS PER LA V VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA
Un any més, la brigada municipal ha estat l’encarregada de preparar part de l’espai per acollir la 5a
Volta al Pantà d’Utxesa. D’entre les actuacions dutes a terme es va muntar la tarima amb “palots” i
taulers per fer l’escenari, la barra on es repartirien els entrepans amb unes lliteres de fusta reciclades
del magatzem de la Fusteria, també es van senyalitzar i segar els diferents pàrquings que acollirien els
vehicles dels participants i organitzadors així com també es va repassar amb la segadora els marges
de tot el recorregut de la cursa a part de pujar part del material necessari i un llarg etcètera.
Una altra tasca realitzada va ser l’aplanament de tota l’explanada del Punt d’Informació amb grava fina
amb el propòsit d’anivellar el terreny, evitar entollament d’aigua els dies de pluja i tenir un espai més
uniforme i net per acollir aquesta Volta i les properes activitats que s’hi preveu fer com la pedalada.
A més, es va haver de reforçar la línia de llum amb la instal·lació d’altres punt de connexió per suportar
tota la infraestructura que es desplegaria el dia de la cursa.
Amb totes aquestes tasques i les dutes a terme pels membres de l’organització amb l’ajuda dels
voluntaris es va poder aconseguir acabar gran part de tot el muntatge final el dia abans de la cursa
deixant els darrers detalls pel mateix diumenge.

DOTACIÓ DE JOGUINES A LA LLAR D’INFANTS
A principis de febrer, l’Ajuntament va dotar a la Llar d’infants
de dues cuinetes noves de joguina de fusta per substituir les
que tenien que estaven trencades i en mal estat. Juntament
amb aquesta, es preveu en els propers dies, l’adquisició d’una
taula amb projecció de llum perquè els nens i nenes puguin
experimentar i treballar diferents aspectes sensorials i de
descoberta.
ACTUACIONS DIVERSES A L’ESCOLA
Aquest dies s’han dut a terme un seguit de reparacions diverses a les instal·lacions de l’Escola la
majoria fruit del manteniment necessari i obligatori.
D’entre aquestes, s’ha substituït el radiador de la biblioteca per
un de nou ja que l’anterior es va deteriorar per una pèrdua
d’aigua constant que no es va detectar al seu moment i va
acabar podrint part del material. Aquest radiador resulta
significatiu pels 5 metres de llargada que fa ja que és l’únic que
hi ha per escalfar aquest espai de l’Escola que presenta, a més,
un sostre molt elevat.
Unes altres actuacions realitzades han estat, per un costat, la
substitució del vas d’expansió encarregat de la pressió de
l’aigua a tot l’edifici. En aquest cas s’ha reposat per un recipient
més resistent de 150 litres de capacitat que garanteix una
seguretat d’ús superior a l’anterior. Per un altre costat, la
reparació de la porta d’emergència que més s’utilitza per
accedir al menjador amb la col·locació de noves frontisses i reforçant el suport de les mateixes.
A més, la brigada han anat fent diverses tasques com la col·locació
d’una tapa en un registre descobert d’una aixeta a l’esbarjo i
l’adaptació d’una porteta o accés amb clau a l’interior de la caixa
protectora del motor de la porta corredissa d’entrada al recinte amb la
finalitat de poder accionar manualment la porta en el cas d’averia.

ACTUACIONS DAVANT DEL TEMPORAL DE NEU
Tal i com hem exposat al principi
de la revista, el darrer dia del mes
vam
viure
una
situació
meteorològica a la que estem poc
acostumats en un temporal de
neu i fred que va deixar
emblanquinat bona part del territori i, com no, el nostre municipi. Davant
d’aquesta situació desfavorable de temps, els membres de la brigada, des
de ben d’hora del matí, van iniciar el llançament de sal sobre les voreres i
carrers principals del poble per evitar lliscades de vianants i problemes de
circulació amb els vehicles.

LES NOTÍCIES MÉS DESTACADES DEL MES DE FEBRER
Aquest mes de febrer destaquem en aquest espai dues notícies per sobre de la resta amb una
connotació ben diferent. Per un lloc la cinquena i exitosa edició de la Volta al Pantà d’Utxesa i, per un
altre, la noticia negativa
trista d’un casDURANT
de pescaEL
furtiva
grans
dimensions
a Utxesa.
ACTES iREALITZATS
MESdeDE
JULIOL
I AGOST
INTERCEPTEN PESCADORS FURTIUS A UTXESA EN UNA INTERVENCIÓ SENSE PRECEDENTS
El Cos d’Agents Rurals va interceptar dos pescadors
furtius de nacionalitat romanesa dins el refugi de fauna
salvatge d’Utxesa. Havien pescat més de 400 peixos
entre carpes i silurs, i col·locat més d’un quilòmetre de
xarxa. Els fets van tenir lloc a principis de mes, quan
Agents Rurals van detectar dues furgonetes amagades
a prop del refugi de pesca situat al paratge de la
Figuereta, a la Reserva Natural de Fauna Salvatge
d’Utxesa (Sarroca de Lleida). Per aquest motiu, es va
organitzar un servei de vigilància amb el suport del Cos
de Mossos d’Esquadra.
Fruit d’aquest servei, es van localitzar dos individus amb una barca de rems, els quals es van donar a
la fuga per dins el canyissar, tot i que van ser interceptats posteriorment quan es disposaven a
abandonar l’indret amb les furgonetes. Durant la localització dels furtius també es va observar que hi
havia diverses xarxes dins l’embassament.
Dins les furgonetes es van trobar 120 carpes, 2 lucis, un silur de 80 quilos i uns quants carpins. En
total, 140 peixos amb un pes total de 560 quilos. Pel que fa a les xarxes, 10 en total de 120 metres de
llargada cada una, s’hi van localitzar 224 carpes, 45 carpins, 2 lucis i 10 silurs; és a dir, 281 peixos
amb un pes total de 1.440 quilos. Amb aquesta operació s’han comissat 421 exemplars de peixos, amb
un pes total de 2.000 quilos.
5a VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA – FRUITES FONT
La cinquena edició de la Volta al pantà d’Utxesa – Fruites Font va demostrar, un any més, que és una
de les proves atlètiques amb més tirada del calendari reunint a 650 participants entre les diferents
modalitats de cursa: 10 i 6,5 km i les curses infantils. La Volta, que és puntuable per la Lliga Ponent,
ha aconseguit consolidar-se per complert com una de les millors dins d’un gran ventall de curses
ofertades al llarg de l’any gràcies al magnífic paratge natural que l’acull, a la qualitat dels voluntaris
que hi participen i a la bona organització de l’esdeveniment que pretén cuidar fins al darrer detall
perquè el corredor gaudeixi al màxim d’una excel·lent matinal esportiva.
La prova d’aquest any portava com a novetats principals el canvi de patrocinador
que donava nom a la cursa, en aquest cas Fruites Font, una empresa local que
des del primer moment va donar tot el suport a la iniciativa. Una altra sorpresa va
ser l’arc que els membres de l’organització van col·locar dins el recorregut
esdevenint un divertit photocall pels corredors.

Pel que fa a la cursa en sí, aquest any es va mantenir el sentit de l’edició anterior en quan a la direcció
del recorregut amb el trajecte mixte habitual entre una petita part d’asfalt i la major part camí natural
relativament pla amb una pujada remarcable a l’alçada del quilòmetre 5 on, un cop més, l’animació del
grup “batukats de l’ala” d’Aitona va esdevenir bàsica per donar força als esportistes en un dels trams
més durs de la prova.
A la cursa llarga de 10 quilòmetres, Antoni Carulla (Runners Balaguer) va
ser el més ràpid en homes amb un temps de 34’00’’, seguit de Xavi Mora
(Independent) amb 35’39’’ i de Gerard Jové
(Firehawk team), amb 35’50’’.
En dones, Rosamari Carulla (Logiesport La
Guineu), vigent campiona de la Lliga Ponent
Eurosomni, va dominar a plaer amb un temps de 40’55’’. Segona va ser Lus
Moreno (Clos Pons Thai Runners) amb 43’55’’ i, tercera, Joana Torné
(Xafatolls) amb 44’36’’.
En quan a la prova curta de 6,5 quilòmetres, els guanyadors van ser els
atletes de l’equip Runners Balaguer, Sergi Nunes i Natàlia Bernat, actuals campions de la Lliga
Ponent Eurosomni amb un temps de 22’48’’ i 29’38’’ respectivament.
Després de les dues curses d’adults es va donar pas a les infantils amb una participació també de
record ja que 150 nens i nenes van córrer diferents distàncies segons l’edat i categoria amb
l’inestimable companyia de l’Utxi que els va ajudar a treure els nervis tot fent exercicis d’escalfament.
A més, l’organització va preparar un espai infantil amb dos castells inflables i una zona on es pintaven
les cares als més menuts, servei de bar i guarda-roba, assistència sanitària, l’avituallament pels
atletes, etc.
Per aquesta edició vam comptar amb més de 130 voluntaris d’entre els 3 pobles organitzadors
mostrant una ajuda i predisposició impagable i esdevenint l’autèntic secret de l’èxit d’aquesta prova
esportiva i de la satisfacció de tots els que hi participen. A tots ells, els volem donar les gràcies i tota la
nostra admiració.

L’èxit de la Volta va fer-se
evident l’endemà a la
premsa que va fer ressò
de
l’esdeveniment
considerant-la una cursa
més que consolidada i
com una de les millors de
Ponent.

FE D’ERRATES

ALCALDES DE TORRES
En l’apartat “SABIES QUÈ...” de l’edició anterior del Pregoner hi havia una informació equivocada que,
gràcies a l’aportació de diferents veïns, especialment d’en Josep Marsellés, hem pogut rectificar i, alhora,
ordenar correctament la cronologia i els noms dels diferents alcaldes de la història dels que es tenen
coneixement, fet molt important davant la manca de documentació existent d’èpoques més antigues per la
pèrdua i crema de molts papers, sobretot, en temps de Guerra. Demanem disculpes per l’error.
D’aquesta manera podem mostrar-vos un ordre més aproximat i els noms correctes dels batlles de Torres de
Segre en els darrers 150 anys. El referent més antic és l’Ignasi Gomà sobre l’any 1865 del que no se’n té
més referències que l’aproximació de l’inici del seu mandat.
Un fragment d’un llibre d’actes dels anys 10 ens indica que el següent batlle fou en Ferran Miarnau i Prim,
nomenat l’1 de gener de l’any 1910, després d’una votació interna, del que no tenim fotografia però si
coneixement que ajudà a constituir la comunitat de regants (1912) i dictaminà unes mesures sanitàries
importants per prevenir una epidèmia de còlera que havia envaït Itàlia per aquells anys.
A principis de 1912 va prendre possessió d’alcalde en Ramon Montull Borràs que, aleshores, era també
metge de la vila. El Consistori encapçalat pel Ramon donà molta importància a les obres públiques
demanant a la Diputació que els enviés la seva “brigada especial” per millorar el camí de Torres a Sudanell i
tractant temes importants com la construcció d’un pont per creuar el Segre, construït després per la
Canadenca, o la necessitat d’uns rentadors municipals i unes noves escoles. Però el principal maldecap de
l’Ajuntament en aquella època va ser l’ordre públic, molt alterat per l’arribada en massa dels treballadors de
“Riegos y Fuerzas del Ebro” fet que va fer plantejar la dimissió d’en Ramon per culpa dels mals de cap.
Mesos després de ser reelegit, l’any 1914, va dimitir com a alcalde per motius de salut, essent substituït pel
Modest Escolà coincidint amb els inicis de la construcció del Canal de Seròs.
Després fou el torn de l’Antonio Zaragoza Clua que, malauradament, morí ben jove a causa d’una
peritonitis, una infecció greu a l’apèndix. El va rellevar en Josep Miquel per un breu període de temps
donant pas a continuació a l’Antonio Francès de “Cal potecari”, l’any 1920. Ell va ser qui signà a Barcelona
amb Frank F. Lawton, director gerent de “Riegos y Fuerzas del Ebro”, el contracte definitiu per un important
plec de condicions i beneficis pel poble (subministrament de 1000 litres d’aigua per segon a la sèquia dins el
terme de Torres, la construcció d’una línia de conducció de 25.000 volts, fixar la venda del fluid a 9,5 cèntims
el kw/hora durant 20 anys, etc.).
Després d’ell, a finals del 1933 i de manera provisional per tan sols uns mesos, agafà el relleu a l’alcaldia en
Francisco Torrentó amb un compromís valent i fidel al poble fins l’any 1934 quan entrà en Josep Zaragoza
Clua durant els dos anys següents vivint uns dels moments més durs i complicats pel municipi amb l’inici de
la Guerra Civil. Era l’any 1936 quan en Jaume Santclement esdevingué nou alcalde del municipi i també
acabaria essent el darrer batlle de la República. Finalment, marxà cap a França a l’exili. El seu lloc l’ocupà
en Pau Vilanova Roca a principis de l’any 1939, durant només 9 mesos, amb la difícil tasca de reconstruir
un poble destruït per la Guerra a través de la “Comisión Gestora Municipal” de la qual n’era el President. El
20 de setembre del mateix any desapareix aquesta comissió gestora i es constitueix un nou consell
municipal atorgant l’alcaldia a Pere Casadellà Miró fins el febrer del 1940 que fou rellevat per Pere
Torrentó Escolà, aleshores tinent d’alcalde, i que ho fou només entre els mesos de febrer i agost del mateix
any. Va ser substituït per Josep Miarnau que deixà el càrrec el 20 de març de 1943.
Després de tots aquests alcaldes de postguerra, de curts mandats, el franquisme va concedir batlles de vida
més llarga. El primer, en Josep Florensa Prim ja va ser-ho durant els següents 18 anys amb una bona
tasca en la que el poble va viure un moment important de reconstrucció i creixement gràcies, en bona part, a
l’ajuda del Comandant Mateu Salla, fill del municipi. Es reedificà l’església, l’Ajuntament, es construí les
Escoles Velles i el nou pont, entre altres.
El succeeix al càrrec, l’agost de 1961, en Javier Clua i Valls que regiria fins el 31 d’agost de l’any 1973.
L’últim alcalde nomenat per l’administració franquista fou en Francesc Miarnau Escolà que exercí durant
tota la transició política i deixà el càrrec el dia de les primeres eleccions municipals lliures, l’abril de 1979.
Els anys posteriors coincidiren amb la mort precipitada al Consistori de l’alcalde d’aleshores Antoni Frances
“Tonet” que va fer agafar el relleu de manera precipitada i provisional durant uns mesos, al Francesc
Charles i, finalment, al Jose Luís Martín l’any 1981 per un període llarg de temps. La història també relata
una “moció de censura” viscuda l’any 1999 que provocà el canvi a l’alcaldia d’en Ramon Molins (CiU) per
l’Elvira Duaigües (PP) amb el suport de PSC.
En la legislatura següent, l’any 2003, fou escollit l’Antoni Prim Miquel donant pas, en els propers anys, al
que ha estat fins ara batlle en Josep Ramon Branzuela que tanca la cronologia després de 10 anys al
Consistori amb una bona tasca desenvolupada al capdavant i donant pas al Joan Carles Miró Puigvecino.
Informació: Josep Marsellés, Maria Torrentó, M. Dolors Zaragoza, Antoni Siurana, Ismael Panadés, Isidre Mesalles i Francisco Morreres
Font: Panoràmica Històrica de Torres de Segre
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1865

Ignasi Gomà i Ruestes

1912

1910

Ferran Miarnau i Prim

Ramon Montull i Borràs

1914

Modest Escolà i Martí

1920

1934

Antonio Zaragoza i Clua

Josep A. Miquel i Franch

Antonio Francès i Filella

Francisco Torrentó i Piñol

1936

1939

1939

1940

Jaume Santclement i Curcó
1943

Josep Florensa i Prim
1981

Josep Lluís Martín i Val

Pau Vilanova i Roca
1961

Pere Casadellà i Miró
1973

Francesc Miarnau i Escolà

Javier Clua i Valls
1995

Ramon Molins i Prim

1999

Elvira Duaigües i Andreu

Pere Torrentó i Escolà
1979

Antoni Francès i Macià
2003

Antonio Prim i Miquel

Josep Zaragoza i Clua
1940

Josep Miarnau i Torrent
1981

Francesc Charles i Doménech

2007 - 2018

Josep Ramón Branzuela i
Almacellas

SALUDA D’EN JOAN CARLES MIRÓ PUIGVECINO, NOU ALCALDE DE TORRES DE SEGRE

AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE

Benvolguts torressencs i torressenques,
M’adreço a tots vosaltres per donar-me a conèixer com a nou alcalde de Torres de Segre. Un
càrrec que assumeixo amb molta responsabilitat, respecte, orgull i entusiasme d’emprendre i
continuar amb el compromís que el meu grup va presentar en el programa electoral, confiat de
poder-lo portar a terme gràcies a la sort de comptar amb un grup de regidors i regidores, de
persones preparades i compromeses.
He arribat a l’alcaldia gràcies als que ens vàreu donar confiança amb el vostre vot i gràcies al pacte
de govern resultant de les últimes eleccions municipals. Tinc pel davant, un any i mig de mandat
que serà molt intens ja que resulta un període de temps curt pel molt que ens queda per fer.
El centre de la meva acció política és i serà les persones, tots els torressencs i torressenques
perquè no puc entendre la política municipal d’una altra manera que no sigui des de la proximitat,
treballant pel poble, escolant els meus veïns i veïnes, les entitats i associacions, els empresaris i
empresàries així com les diferents formacions polítiques... conèixer les seves queixes, les seves
preocupacions, les seves propostes per tal de poder donar resposta a les seves necessitats. Tot
això amb un diàleg constructiu i de consens, amb humilitat, perseverança, eficàcia, amb molta
il·lusió i plena dedicació, deixant-m’hi la pell perquè és així com ho sento i entenc que ha de ser la
responsabilitat que se m'encomana en aquests moments.
D’ençà que vaig entrar com a regidor a l’Ajuntament de Torres de Segre he estat treballant,
juntament amb tot el consistori, per dur a terme projectes i actuacions on tothom hi tingui cabuda i
s’hi trobi representat amb projectes i actuacions realitzades fins ara però també en d’altres que
resultaran prou significatius pel nostre poble i que s’executaran ben aviat destacant per sobre:
1. Escoles velles. Recuperació de les escoles velles com a Centre Cívic i un espai polivalent amb
la nova biblioteca i una sala d’actes sense barreres arquitectòniques, un gimnàs municipal així com
diferents espais per entitats locals.
2. Escoles noves. Prioritzar l’educació i tot el que comporta l’Escola, acabant d’equipar el nostre
centre educatiu amb material informàtic i multimèdia per garantir que tots els nens i nenes tinguin
accés a les noves tecnologies i siguin el màxim de competents.
3. Major agilització i facilitat en el seguiment dels tràmits a realitzar a l’Ajuntament.
4. Web. Actualització de la pàgina oficial de l’Ajuntament amb informació actualitzada i un format
més adaptat i fàcil d’entendre i gestionar.
5. Promoció i consolidació de les activitats, esdeveniments i espais de Torres de Segre i Utxesa.
D’altra banda, vull fer una menció especial a la dedicació i la feina feta per l’alcalde sortint, en Josep
Ramon Branzuela, que ha estat al capdavant d’aquest Consistori durant 10 anys. Com no, agrair
també a tot l’equip de govern el fet de poder treballar amb consens, diàleg i complicitat.
Agraïment que vull fer extensiu en majúscules a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament
que han fet i fan possible amb la seva tasca diària que el nostre poble avanci dia a dia seguint el
camí que marquen els representants electes.
No voldria acabar aquestes paraules sense mostrar-vos una vegada més la meva emoció i el meu
ferm compromís en fer les coses bé. Compto amb tots vosaltres per aconseguir plegats un poble de
referència i, en definitiva, un poble millor.
JUNTS PER TORRES DE SEGRE
Moltes gràcies.

Joan Carles Miró Puigvecino.
Alcalde de Torres de Segre

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

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE “EVENTS CATALUNYA”
Jornada 16 (03-02-2018)
CLASSIFICACIÓ (Categoria 3a Masculina Fase Prèvia - Grup 2)
ZAMAR 2000
ACTES
C.B.REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
47
SALLE REUS “B” 65
TORRES
Jornada 17 (10-02-2018)
C.B.
C.B.
70 61
TORRES
CERVERA
Jornada 18 (17-02-2018)
C.B.
C.B.
54
LA SELVA “A” 85
TORRES
Jornada 19 (24-02-2018)
C.B.
C.B.
62 88 BORGES G.
TORRES

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
Jornada 14 (10-02-2018)

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

C.A. TORRES DESCANSA

Jornada 15 (17-02-2018)
CFS PARDINYES
“A”

7

3

C.A. TORRES

Jornada 16 (03-03-2018)

-

C.A. TORRES

-

ALCOLETGE
CFS “B”

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA “JUVENIL”
Jornada 10 (03-02-2018)
SICORIS C. “B”

7

3

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2a Divisió Juvenil – Grup 5)

CA TORRES JUV.

Jornada 11 (17-02-2018)
CA TORRES JUVENIL DESCANSA
COPA LLEIDA FUTBOL SALA – Juvenil G1
Jornada 5 (Dissabte 10 de febrer)

SICORIS C. “B”

4

2

CA TORRES JUV.

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS)
Jornada 17 (04-02-2018)
V. ATLÈTIC
SEGRE

7

1

V. TORRES

Jornada 18 (11-02-2018)
V. TORRES

2

1

V. ALMACELLES

Jornada 19 (18-02-2018)
VETERANS TORRES DESCANSA

Jornada 20 (24-02-2018)
V. U.E.
TÀRREGA

4

0

V. TORRES

CLASSIFICACIÓ (Torneig telègrafs – 1ª Divisió)

Foto contraportada: Marc Prodron

•

•

•

FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE
Diumenge 4 de març: V. Torres – V. Mollerussa (10:30h.)
Diumenge 18 de març: V. Torres – V. Vallfogona de Balaguer (10:30h.)

C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
Dissabte 17 de març: C.AT. Torres de Segre – Cervera FS C.E. “A” (17:00 h.)
C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA “JUVENIL”)
Dissabte 10 de març: C.B. Torres de Segre “Juvenil” – C.E. Linyola “A” (12:00 h.)

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE “EVENTS CATALUNYA”
Dissabte 10 de març: C.B. Torres de Segre – A.E. Claret “A” (20:00 h.)
Dissabte 17 de març: C.B. Torres de Segre – C.B. Balaguer Paviments Noguera 2015 (20:00 h.)

ACTES ESPORTIUS (MARÇ)

Dissabte 24 de març
09:30h. Passejada popular. Sortida guiada des de “La Fusteria” (Utxesa). Recorregut pel camí Natural
fins al “19” i tornada al Punt Informació. Vermut i música en viu. Utxesa.
Diumenge 25 de març
19:00h. Ball amb l’orquestra “Banda Sonora”. Pavelló poliesportiu.

Diumenge 18 de març
09:00h. Festival gimnàstica rítmica. Pavelló Poliesportiu.
09:30h. Passejada popular. Sortida guiada des del Molí fins a l’Ermita. Xerrada sobre la floració i
vermut.
19:00h. Ball amb l’orquestra “Golden saxo”. Pavelló poliesportiu.

Dijous 15 de març
20:00h. Jornades Culturals: Presentació llibre “Nosaltres Dos”. Xavier Bosch. Sala Actes Plaça
Catalunya.

Diumenge 11 de març
19:00h. Ball amb l’orquestra “Ostres Ostres”. Pavelló poliesportiu.

Dilluns 6 de març
20:00h. Jornades Culturals: Jornada Gastronòmica “Reinventar la mar” amb Meritxell Florensa. Sala de
la Llar de Jubilats. Plaça Catalunya.
Dissabte 10 de març
18:00h. Concert Solidari de Gospel pels refugiats a les nostres terres. Entrada – aportació voluntària.
Sala Actes de la Plaça Catalunya.

Diumenge 4 de març
19:00h. Ball amb l’orquestra “Grup 43”. Pavelló poliesportiu.

Dissabte 3 de març
16:00h. Carnaval 2018: 16:00h. Rua de disfresses / 19:00h. Presentació dels grups, entrega de premis i
sopar/ 00:00h Nit de gresca amb “Tremendos” + DJ. Tremendo. Poliesportiu.

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES DE MARÇ

AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE
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