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La primavera, Torres altera

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST

TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS

PRESENTACIÓ

SERVEIS MUNICIPALS

Tanquem la porta al mes de març que ha destacat
pel superàvit de precipitacions i temperatures
Ajuntament de Torres de Segre
973 796005
inferiors a la mitjana. Pas de diferents fronts actius
Atenció al públic de dilluns a divendres de 10h a 13.30h
amb activitat diversa han deixat registres de pluja
Consultori Mèdic
973 792252
importants, sobretot en els darrers dies que
Programació de visites de 8h a 12h
resultaran més que profitosos de cara als propers
Consulta infermeria i medicina de 8.30h a 15h
mesos.
Biblioteca Guillem de Cervera
973 796529
Dilluns a dijous (16.30 - 20.30h) / Dimecres i divendres (10 - 13h)
Un inici amb baixes temperatures i gelades
EMEETDS (Empresa Municipal d'Energia Elèctrica)
973 792828 inoportunes van coincidir amb l’esclat de la
floració
que
esperem
no
afecti
al
Atenció al públic de 8h a 15h
Policia local
696 982734 desenvolupament del fruït i, conseqüentment, a la
Llar d’infants Municipal
973 792319 collita d’aquest any. Això contrasta amb els dies
Atenció TDSNaTur
973 796394 de bonança i temperatures primaverals viscudes
en el darrer tram amb un últim dia de mes
Punt Informació Utxesa “La Fusteria”
Dilluns a divendres (11 a 14h) / Dissabtes, diumenges i festius (9 - 13h) registrant rècords de ratxes màximes de vent.
Instal·lacions Potabilitzadora
Inestabilitat i canvis resultants del pas de l’hivern a
Recollida residus fitosanitaris
Dijous de 12h a 14h l’esperada
primavera,
la
transformació
Recollida residus voluminosos
Els porten el dia 16 paisatgística de l’entorn amb l’esclat definitiu
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i els recullen el dia 19 d’una àmplia gama de colors als nostres camps,
Llar de jubilats Sant Guardià
973 796496 un nou canvi d’hora i l’arribada de les primeres
Obert tots els dies de 16h a 20h
orenetes, entre altres, marquen un nou rumb i
ALTRES SERVEIS
l’arribada del bon temps amb la presència de dies
Escola Carrassumada
973 796335 més llargs i més hores de sol.
CAP d'Alcarràs
973 795725 Un símil d’energia positiva i esclat de vida es pot
contemplar també en l’activitat municipal viscuda
Farmàcia (Dll - Div. 9h a 14h i 17 a 20.30h
973 796084 en els darrers dies amb un començament de
i Dissabte: 9.30h a 13.30h)
Farmàcies de guàrdia de Lleida
973 249898 màgia, diversió i disbauxa que comportà, un any
més, la rua de carnaval així com les posteriors
www.coflleida.cat/cat/farmacies/farmacies.asp
Mossos d’Esquadra
112 o 973 700050 activitats de caire cultural, esportiu i divers que
Bombers Lleida
112 o 973 030100 han complementat tot el conjunt coincidint, aquest
Ambulàncies
112 o 902 252530 any, amb els actes d’una setmana santa més
Emergències mèdiques
061 propera en el calendari.
Emergències
112
Atenció ciutadana Generalitat de Catalunya
012
ACTIVITATS CULTURALS
Jornades culturals ’18, Sardanes Almacelles i Pubillatge Figueres

ACTIVITATS ESPORTIVES
Fi campionat de bitlles, gimnàstica rítmica, campionat f-class tir,
concurs de pesca 1ª marató

ACTIVITATS MEDI NATURAL I PROMOCIÓ
Albirament llúdrigues i esquirol a Utxesa, visita Escola Raïmat,
visites guiades i activitats diverses sobre floració (TDSNaTur)

ALTRES ACTIVITATS
Jornada agrària, Munixic, primavera a la Residència d’avis,
sortida a Lleida del grup de pintura, concert gòspel solidari,
logo PEE, sortida E. Infantil a Alpicat, colònies AE Turribus
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ACTES REALITZATS AL MARÇ
ACTES CULTURALS
CLOENDA DE LES ACTES
JORNADES
CULTURALS
2018 EL MES DE JULIOL I AGOST
REALITZATS
DURANT
Al llarg de les dues primeres setmanes de mes, es van dur a terme les tres jornades pendents de les
Jornades Culturals d’aquest any que es van haver d’ajornar per motius diversos.
Primer va ser el torn d’una taula rodona el dissabte 3 de març dedicada als espais naturals sota el
lema “Una Oportunitat per al Desenvolupament Rural”.
Per una altra banda, el dilluns 6 de març es va fer una jornada gastronòmica amb el lema “Reinventar
la mar”, a càrrec de la nostra veïna Meritxell Florensa, actualment al Restaurant Carballeira de Lleida,
que va oferir als presents una mostra exquisida de cuina moderna a la sala de la Llar de Jubilats.
Finalment, com a cloenda a aquest cicle de conferències, una sala d’Actes amb força públic va ser
l’escenari, el dijous 15 de març, de la presentació del llibre “Nosaltres dos” del conegut periodista i
escriptor català Xavier Bosch que va donar a conèixer als presents la idea de la seva darrera obra
literària que ressegueix una relació d’amistat al llarg de dècades entre els dos personatges principals.

CONCURS SARDANES A ALMACELLES I PREPARATIUS DE LA 14ª “SARDANES A LA FRESCA”
Almacelles va acollir el diumenge 4 de març el dia gran de
la seva Festa de l’Aigua amb un seguit d’actes diversos que,
finalment, van poder celebrar-se malgrat les inclemències
meteorològiques. D’entre aquestes, es va dur a terme el
Concurs Nacional de Colles Sardanistes amb un ple absolut
a la Plaça de l’esmentada vila en el que hi van participar
representants de l’Escola Sardanista de Torres de Segre.
Per una altra banda, s’han començat les trobades de
preparació d’una nova edició del cicle cultural de “Sardanes
a la Fresca” que aquest any acollirà la 14ª edició gràcies a
l’organització i suport del Consell Comarcal del Segrià, amb
la col·laboració de la Diputació de Lleida, dels ajuntaments
de la comarca i de les diverses escoles sardanistes.
Talment com en les darreres edicions, es pretén recórrer,
durant les nits d’estiu, els diferents municipis de la comarca,
d’entre ells Torres de Segre amb la sardana com a fil conductor i nexe d’unió entre afeccionats i públic
per seguir patrocinant i fomentant aquesta dansa tant rellevant dins la nostra tradició catalana.
EL PUBILLATGE LOCAL A FIGUERES
El passat 11 de març una representació del pubillatge local acompanyats de
familiars així com per l’alcalde del municipi, en Joan Carles Miró, van
participar en els actes de cloenda de la capitalitat de la Sardana a Figueres.
D’aquesta manera, aquesta ciutat emblemàtica gironina ha deixat de ser la
capital de la Sardana, distinció que va rebre ara fa just un any, passant el
relleu a Montblanc.
Els representants torressencs van poder participar i gaudir de diversos actes
commemoratius, coincidint amb el bicentenari del naixement del sardanista
local, Pep Ventura. La jornada va servir també per descobrir un monument
que recordarà l’esmentada capitalitat atorgada fins ara a Figueres.
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ACTIVITATS ESPORTIVES
FI DE LA SEGONA VOLTA DEL CAMPIONAT DE BITLLES
Amb els darrers encontres jugats, es dona per finalitzada la
segona Volta del Campionat de bitlles i, per tant, la fase
regular de la temporada 2017/18 en la que el Club Atlètic
Bitlles de Torres de Segre ha realitzat un excel·lent paper,
gairebé aconseguint el ple en victòries.
Després d’una bona primera volta, amb només una derrota
al camp del Fraga, el conjunt local va emprendre la
competició amb la mateixa dinàmica de bon joc i victòries
aconseguint guanyar tots els partits disputats.
D’aquesta manera el conjunt torressenc acaba el campionat aconseguint guanyar 13 de 14 partits
disputats i ocupant el primer lloc a la classificació del seu grup corresponent que li permet classificarse per les finals que es disputaran el 8 i 15 d’abril al Pla de la Font, en les que es trobaran un total de
16 equips, els 4 millors de cada grup.
A continuació us mostrem els resultats del conjunt local al llarg de tot el campionat:
1ª VOLTA - CAMPIONAT DE BITLLES DE LLEURE
Jornada 1
C.B. Montoliu - 498 C.A.B. Torres de Segre - 543
Jornada 2
C.A.B. Torres de Segre - 542 C.B. Albatàrrec - 482
Jornada 3
C.B. Fraga - 510 C.A.B. Torres de Segre - 487
Jornada 4
C.A.B. Torres de Segre - 481 C.B. Aitona - 409
Jornada 5
C.A.B. Torres de Segre - 521 C.B. Alcarràs - 494
Jornada 6
C.B. La Granja d’Escarp - 426 C.A.B. Torres de Segre - 447
Jornada 7
C.A.B. Torres de Segre - 515 C.B. Velilla de Cinca - 468
2ª VOLTA - CAMPIONAT DE BITLLES DE LLEURE
Jornada 8
C.A.B. Torres de Segre - 460 C.B. Montoliu - 450
Jornada 9
C.B. Albatàrrec - 402 C.A.B. Torres de Segre - 479
Jornada 10
C.A.B. Torres de Segre - 497 C.B. Fraga - 480
Jornada 11
C.B. Aitona - 441 C.A.B. Torres de Segre - 474
Jornada 12
C.B. Alcarràs - 417 C.A.B. Torres de Segre - 494
Jornada 13
C.A.B. Torres de Segre - 501 C.B. La Granja d’Escarp - 498
Jornada 14
C.B. Velilla de Cinca - 444 C.A.B. Torres de Segre - 479
FESTIVAL DE GIMNÀSTICA RÍTMICA AL POLIESPORTIU
El diumenge 18 de març es va realitzar al pavelló poliesportiu
l’habitual festival de gimnàstica rítmica abans de les vacances
de setmana santa.
Aquest any, aquest esdeveniment esportiu va aconseguir
reunir prop de cent gimnastes de diferents categories de les
escoles d’Albatàrrec, la Bordeta, Térmens i Torres de Segre.
La jornada que durà bona part del matí va oferir primer els
balls i coreografies a nivell individual per donar pas, tot seguit,
a les exhibicions de conjunt.
Davant d’un bon nombre de familiars i amics, els
i les esportistes van entregar-se en cos i ànima
per mostrar als presents les seves qualitats.
Al finalitzar, els regidors de joventut i d’esport de
l’Ajuntament, l’Olga Almacellas i en Joan
Companys, van repartir les medalles d’or, plata i
bronze a les escollides, per un jurat de cada categoria, i unes de participació a la resta.
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CAMPIONAT DE CATALUNYA F-CLASS AL CAMP DE TIR
El camp de tir de Torres de Segre va ser l’escenari, el diumenge 11
de març, del Campionat de Catalunya en la modalitat fclass tr i
fclass open, en les que es dispara sobre blancs a 200 metres,
tombat sobre taules amb un dospeus en la primera i en una torreta
de tir en la segona. En aquest campionat hi van participar un total
de 34 tiradors que van obtenir uns bon registres de puntuació. Cal
destacar que les primeres places a la classificació final d’aquesta
fase les van ocupar tiradors del Club de Tir Torres de Segre.
La pròxima cita en aquestes instal·lacions serà la primera fase de la “Copa Presidente fclass 200” el
7 d’abril. Aquesta prova que reunirà esportistes d’arreu del país, serà el primer cop que es realitza a
nivell nacional i ha escollit estrenar-se al nostre camp de tir municipal.
CONCURS DE PESCA, 1ª MARATÓ
El cap de setmana del 23 al 25 de març es va dur a terme a Utxesa el
concurs de pesca corresponent a la 1ª Marató d’un conjunt de proves
acumulatives que es celebren en els propers mesos.
Uns tres dies de pesca que, sens dubte, van estar marcats per la
poca activitat dels peixos i les escasses captures degut, en bona part,
a les inclemències meteorològiques viscudes sobretot el dissabte que
deixaren registres de precipitació de fins a 22 litres/m. Aquest
handicap no va ser impediment per poder practicar l’art de la pesca amb moments de bonança que
obsequiaren, als pescadors més afortunats, amb alguna picada i captura que els suposà acumular els
primers pesos de l’any. Tal va ser el cas del primer classificat, en Rafael Ocaña amb 9,520 quilograms
com també de l’Eduard Escolà amb 8,960 kg (segon) i de l’Antonio Alferez amb 7,440 kg (tercer).

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.

VISITES GUIADES PER A L’EXPOSICIÓ DE “LA FUSTERIA”
Des de "La Fusteria", Punt
d'informació i Centre d'interpretació
d'Utxesa, es van preparant visites
guiades per veure les exposicions
que hi tenim instal·lades de Fauna
Salvatge de la Senyora Mercè
Miranda, de diferents paisatges
d’en Quim Estadella i d’aquarel·les
del senyor Antonio Tovar.
Una iniciativa amb força acceptació
i assistència, com és el cas del
mateix dia que es celebrava la
Volta al Pantà d’Utxesa on
centenars de visitants van poder
gaudir d’aquesta excel·lent mostra.
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NOU ALBIRAMENT DE TRES EXEMPLARS DE LLÚDRIGUES I UN ESQUIROL A UTXESA
Un dels fotògrafs
que,
usualment,
visita
l’espai
Natural d’Utxesa a
fer l’observació de
fauna, ha pogut
captar la presència de tres llúdrigues i un esquirol a la vora del mateix.
Pel que fa a les llúdrigues a l’embassament, es té constància de l’existència de dues parelles que ja fa
uns dies que hi estan de forma constant. Aquesta fotografia que us mostrem, dona indicis d’una
possible nova parella que comença la seva criança en aquestes aigües.
L’esquirol per la seva part, resulta una espècie poc comuna en aquest espai
Natural d’Utxesa i, és la primera vegada en anys, que s’aprecia i es fotografia
per la zona. Aquesta foto per tant, ens ajuda a comprendre que actualment hi
torna a créixer la població d’aquesta espècie que viu a les pinedes de la
Reserva Natural de Fauna Salvatge d’Utxesa.
Aquests dos albiraments esdevenen d’una importància molt rellevant dins
l’entorn natural d’Utxesa ja que resulten una excel·lent notícia per la riquesa
faunística d’aquest espai meravellós del que tots n’hem de tenir cura.
TAULA RODONA,“ESPAIS NATURALS” UNA OPORTUNITAT PEL DESENVOLUPAMENT RURAL
El divendres 2 de març, es va
realitzar a la sala d'actes una taula
rodona sota el títol "Espais Naturals,
una oportunitat pel desenvolupament
rural" en la que es va fer una presentació de TDSNaTur; la marca de la Regidoria de Gestió del Medi i
Promoció del Territori de l’Ajuntament de Torres de Segre. La taula rodona es va realitzar a les 20:00h.
i va comptar amb la presència de Josep Ramon Branzuela (Regidor Medi Natural), Ferran de Noguera
(Director Territorial d‘Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació a Lleida), Ricard Gutiérrez
(Departament de Territori i Sostenibilitat), Eladi Flix (Cap Agents Rurals Segrià), Pere Josep Jiménez
(Director de la RNFS de Sebes, Flix), Carles Santana (Photo-Logístics) i Juan Bernal (tècnic de gestió
del medi de Torres de Segre).
VISITA DE L’ESCOLA DE RAIMAT
El dimecres 14 de març, els estudiants del col·legi claver Raimat de Lleida, van
venir a visitar una de las instal·lacions més representatives del patrimoni cultural
de Torres de Segre, El centre d’interpretació etnològica: museu del Molí. En la
seva visita, van veure totes les eines que es feien servir al nostre poble per la
producció d’oli i de farina, i cadascuna de les sis sales que componen el museu
actualment i que són proves de l’evolució que ha tingut l’ésser humà al llarg de la història (Des de la
creació del planeta, el desenvolupament de la vida i l’arribada del home).
ACTIVITATS DE TDSNATUR AMB LA FLORACIÓ
Els dies 17, 18 i 24 de març, es van dur a terme activitats
organitzades des de TDSNaTur, que van agrupar unes 300
persones interessades en gaudir del paisatge que genera
l’espectacular fenomen de “La Floració” a les nostres terres.
La passejada del diumenge 18 de març, va sortir del Museu del
Molí i va arribar a l’Ermita, des d’on es va tenir una vista a 360
graus de la floració que envolta al poble.
D’altre banda, les caminades del dissabte 17 i 24 de març, van sortir de “La Fusteria” i van arribar a
l’observatori del “19”. A les sessions es va comptar amb la presència d’en Xavier Miarnau, encarregat
de donar les explicacions pertinents pel que fa a l’esmentat fenomen de la floració dels arbres fruiters.
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ALTRES ACTIVITATS
10ª JORNADA TÈCNICA AGRÀRIA
El divendres 2 de març es va dur a terme la desena
trobada sobre reptes de futur de l'empresa agrària amb el
títol “12 Accions per vendre productes agroalimentaris
amb èxit per internet” amb la col·laboració del
Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
En aquesta jornada vàrem comptar amb el ponent Carles
Argemí, consultor especialitzat en Màrqueting Digital,
emprenedor on-line i professor del màster i grau de
Màrqueting de EUNCET (UPC), que ens explicà 12 accions a tenir en compte per a què les vendes online dels productes agroalimentaris siguin possibles i tinguin èxit en una conferència molt ben
gestionada de forma dinàmica i interactiva que va connectar amb el públic assistent, majoritàriament
del sector agrari.
CARTA DE PRESENTACIÓ DE “MUNIXIC”, UNA APOSTA PEL FUTUR DELS NOSTRES JOVES
Alcaldes i regidors de set municipis de
menys de 3.000 habitants de les
comarques del Segrià, el Pla d'Urgell,
l'Urgell i el Solsonès han posat en marxa
el moviment “Munixic” per compartir
experiències i impulsar accions que ajudin
a fixar la població jove als pobles petits.
En aquest cas, la regidora de joventut del
nostre poble, Olga Almacellas va
representar a Torres de Segre en aquesta
primera trobada celebrada el dissabte 4 de març a la localitat de Corbins on hi havia un
centenar de joves, responsables polítics i professionals de joventut de tot Catalunya, en la que es va
debatre sobre l'arrelament, l'habitatge, la formació i l'ocupació dels més joves.
L'objectiu de “Munixic” és que sorgeixin alternatives i propostes per evitar el despoblament juvenil del
món rural i contrarestar la desigualtat d'oportunitats entre els joves de les àrees urbanes i rurals en
aquests àmbits. Munixic aspira a sumar més municipis petits de tot Catalunya per "posar veu" als
problemes que es troben per evitar la marxa dels joves i reclamar conjuntament solucions.
Entre les principals demandes destaquen els ajuts per facilitar el lloguer d'habitatges buits o l'extensió
de la fibra òptica a tot el territori perquè l'accés a les noves tecnologies no jugui en contra dels
municipis petits.
CARNAVAL I PRIMAVERA A LA RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ
Els i les residents de la Residència Sant Guardià han gaudit d’allò més de les activitats variades que
ha deparat el mes de març.
Primer, sortint al carrer per observar en primera persona la magnífica rua de carnaval amb la desfilada
de disfresses i carrosses al llarg del carrer onze de setembre donant suport i escalf als participants tot
contribuint a la festa com a públic exemplar.
Després, al llarg dels dies posteriors, s’han anat realitzant activitats i tallers variats per treballar
l’arribada de la primavera amb la vitalitat i l’alegria corresponent i pròpia d’aquesta estació de l’any.
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SORTIDA DEL GRUP DE PINTURA A VEURE EXPOSICIONS D’ART A LLEIDA
El passat dijous 8 de març
alguns dels veïns i veïnes
aficionats que participen al curs
de pintura, organitzat des de
la Llar de Jubilats de Torres de
Segre van realitzar una sortida a
Lleida, molt ben acompanyats pel seu professor en
Robert Martí. Allí van anar a visitar diferents espais que
acollien diverses mostres d’art: la Fundació Sorigué, el
CaixaForum i la inauguració de Yolanda Cotonat, una
pintora lleidatana autodidacta amb predilecció per l’expressió humana.
CONCERT DE GOSPEL SOLIDARI
La sala d'actes de la Plaça Catalunya va
acollir el dissabte 10 de març a les 18.00
hores un concert solidari de Gospel en
benefici dels refugiats a les nostres terres,
organitzat per CODIAR Lleida (Comissió
Diocesana d'Acollida als Refugiats) i
l'Ajuntament de Torres de Segre.
El concert va anar a càrrec de Som
Gospel Lleida, un cor de gospel jove,
entusiasta, amant de la música i plenament identificat amb l’esperit d’aquest tipus de música. Els 25
cantaires, 2 músics (un pianista i un bateria) i el Director, Luciano Ligiera van fer gaudir al públic
present d’un magnífic concert benèfic on l'entrada era l’aportació voluntària de cada assistent.
REPRESENTACIÓ TORRESSENCA A LA 146ª FIRA DE SANT JOSEP A MOLLERUSSA
Osvald Ferreteria ha participat per desè any consecutiu a la
Fira de Sant Josep de Mollerussa celebrada del 16 al 19 de
març en representació del nostre comerç local i del municipi.
Aquest any, la 146ª edició d’aquesta històrica fira va reunir
més de 300 expositors d’entre ells el dels germans Esteve
que van poder mostrar, al llarg dels tres dies, la seva tasca i
productes, sobretot, dins el món agrari davant una gran
afluència de visitants i autoritats com l’eurodiputat Ramon
Tremosa, el president de la Diputació de Lleida, el director
general d’Agricultura i altres autoritats locals de la capital del
Pla d’Urgell.
ELECCIÓ DEL LOGOTIP DEL PLA EDUCATIU DE L’ENTORN
El dijous 22 de març,
una representació de les
escoles d’Alcarràs i
Torres
de
Segre
juntament amb artistes
locals i membres del
Departament
i
Logotip escollit
Ajuntaments van trobarse a “Lo Casino” en una reunió per escollir la imatge o logotip que ha d’identificar aquest projecte
educatiu conjunt entre els dos municipis. Els presents van deliberar sobre totes les obres realitzades
pels alumnes i, finalment, van escollir una proposta que recull força bé la idea que es volia assignar a
la imatge del Pla Educatiu d’Entorn: unió i cohesió de tots per un aprenentatge més significatiu.
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SORTIDA DE L’ESCOLA A LA HÍPICA “CHAMPIONS HORSE” D’ALPICAT
El divendres 23 de març l’alumnat de P3, P4 i P5 de
l’Escola Carrassumada van anar d’excursió a la
hípica d’Alpicat denominada “Champions Horse” on
van passar tot un dia d’experiències i vivències molt
profitoses amb el cavall com a element principal,
lligant la sortida amb el treball de projecte
desenvolupat anteriorment a l’aula sobre aquest
animal.
Al llarg del dia, els nens i nenes van dur a terme un
taller d’animals de granja on en varen observar i
conèixer les seves característiques bàsiques i donar-los menjar, a més de dos tallers més relacionats
amb els cavalls on se’ls va explicar, entre altres: els costums, els hàbits, les races, els tipus de pelatge
d’aquests animals i, finalment, un taller d’equitació on van poder pentinar i tenir cura de ponis i
passejar sobre d’un carruatge. En definitiva una experiència vivencial molt interessant!.
COLÒNIES DE L’A.E.TURRIBUS
L’Agrupament Escolta Turribus han
estat quatre dies de sortida de
primavera a Poblenou del Delta,
municipi de la comarca del Montsià, tot
realitzant activitats diverses i passant
moments d’allò més divertits amb
l’educació en valors per sobre de tot.
En aquests dies fora, infants, joves i
caps s’han vist immersos en una
història basada en un conflicte
d’interessos entre els dos líders de
dues societats antagonistes: Equalia (la societat utòpica i ideal basada en la llibertat i la tolerància) i
Strongland (la llei del més fort on tot s’hi val per aconseguir el que hom desitja). Juntes han conviscut
amb els habitants dels dos pobles i han pogut resoldre el conflicte que tenia enfrontats els dos líders
aprenent que tota acció té les seves conseqüències i que és molt important construir i treballar cada
dia conjuntament per una societat més tolerant, respectuosa i altruista.

ACTES RELIGIOSOS
DIUMENGE DE RAMS
El diumenge 25 de març, en motiu del Diumenge de Rams, diferents generacions de famílies
torressenques lluint vestits, palmes i palmons per l’ocasió van acudir a la Plaça Catalunya per celebrar
la tradicional benedicció a càrrec de mossèn Hèctor.
Al finalitzar es va fer la tradicional missa d’aquest dia, aquest cop dins l’església parroquial enlloc de
l’habitual processó pels carrers.
Tal i com marca la tradició, un cop beneïts els palmons i les palmes, aquests s’han de col·locar al balcó
de cada casa com a símbol de protecció cap a la llar.
M
I
S
S
A
I
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SOPAR DE LA FAM
Dijous 29 de març, dins dels actes religiosos corresponents a la
Setmana Santa, es va fer la corresponent missa i, tot seguit, el
Sopar de la Fam a l’espai de la Llar de Jubilats davant una
bona assistència de gent en un acte tradicionalment solidari
que entrega bona part de la recaptació de la venta dels tiquets,
així com les diferents donacions, a Càritas Diocesana de Lleida.
Després d’uns parlaments d’agraïment als presents a càrrec de
mossèn Xavier Batiste i d’en Josep Marsellés, un any més, la
Dolors Piñol, en representació de Càritas a Torres, va ser
l’encarregada d’entregar el val de 500 euros a Rafael Allepuz, nou director de Càritas Lleida present a
l’acte, com a aportació simbòlica i solidària des del nostre municipi.
DIVENDRES SANT: MISSA I PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT
El divendres 30 de març, pel matí, es va realitzar l’habitual “Via Crucis” pels
carrers del municipi, la missa per la tarda i, posteriorment per la nit, la
processó del Sant Enterrament, un dels actes principals de la Setmana
Santa.
Tal i com és habitual, la processó va recórrer part dels carrers del nostre
poble en una escenificació del “Via Crucis” de Jesús acompanyada per la
banda de tambors i trompetes municipal així com per l’escalf de la llum de
les espelmes de la gent i la d’alguns balcons per on passava el recorregut.

ACTUACIONS REALITZADES AL MARÇ
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE CARRER PER LA RUA DE CARNAVAL
Aquest any, com a novetat, l’Ajuntament va contractar el servei d’una
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
màquina de neteja de carrers mentre durava la rua de carnaval.
La finalitat era que, un cop acabat el recorregut de les carrosses i
grups de peu i es donés per finalitzada la festa al carrers, aquests
quedessin nets i en condicions després de la gran quantitat de confeti,
papers i altres deixalles pròpies i, alhora comprensibles, d’una
celebració com la viscuda al nostre poble.
ACTUACIONS DIVERSES A LA “SALA DE PINTURA”
Amb la finalitat de millorar les condicions de treball a la sala on
es desenvolupa amb força èxit el curs de pintura, organitzat
des de la Llar de Jubilats, s’han realitzat aquests dies unes
actuacions necessàries.
Primerament, s’han col·locat uns carrils metàl·lics verticals
perquè es puguin penjar les diferents obres que es fan i afavorir
l’ordre, l’exposició i la comoditat de tots els usuaris i usuàries.
Per una altra banda, s’ha substituït la finestra existent de la
mateixa sala que dona al carrer.
El motiu d’aquesta actuació rau en el mal estat de l’anterior
finestra de fusta que obligava a actuar de manera urgent.
En aquest cas ha estat necessari l’ús d’un elevador per substituir
la malmesa per una nova d’alumini amb vidre de doble càmera
que permetrà solucionar el problema i, alhora, millorar-ne la
il·luminació i l’aïllament, sobretot durant els mesos de més fred.
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REPARACIONS DIVERSES ALS CARRERS DEL MUNICIPI
Al llarg d’aquests dies, la brigada municipal ha
realitzat una sèrie d’actuacions a diversos carrers del
poble.
Una d’elles ha estat el reforç amb una estructura
metàl·lica dels armaris trencats dels comptadors
principals de llum del Molí i del carrer Pompeu Fabra
que suposaven un perill pels vianants i, posteriorment,
s’han tancat amb obra per deixar-los tal i com
s’aprecia a la imatge que adjuntem.
A més s’han reparat diverses voreres que
presentaven rajoles trencades o bé estaven
inacabades com és el cas d’aquestes del
carrer Pompeu Fabra.
Aquesta actuació garanteix una millor
seguretat pels vianants i es preveu que es
vagi desenvolupant en tots els carrers del
poble on s’hi detectin anomalies.
PREINSTAL·LACIÓ D’ARQUETES PELS COMPTADORS D’AIGUA EN EDIFICIS MUNICIPALS
S’han iniciat les tasques d’instal·lació de les diferents arquetes en les que es posaran els futurs
comptadors d’aigua. L’esmentada actuació s’ha començat deixant preparats els registres o caixes en
els diferents edificis municipals tals com l’Ajuntament, el magatzem del carrer Raval del Pont i els dos
del Carrer Canal així com la sala polivalent, aquests últims ubicats al costat de l’allotjament a “les
Casetes”.
Aquesta instal·lació s’anirà ampliant a la resta d’edificis que queden pendents i és un pas necessari
que cal dur a terme per indicació de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) que obligarà, en uns mesos,
la col·locació de comptadors d’aigua a tot el municipi.

SENYALITZACIONS INFORMATIVES DIVERSES AL POBLE
Aquest mes de març s’ha continuat senyalitzant diferents punts dins del municipi amb rètols
informatius. En aquest cas, s’ha indicat la direcció per trobar el pavelló poliesportiu, en una senyal del
carrer Pau Casals, adreçada al gran nombre de visitants que arriben al nostre poble des del pont i
venen a participar en alguna de les múltiples activitats que acull aquesta instal·lació municipal.
A part, també s’han col·locat diversos rètols per indiciar el camí per anar al camp de tir que, fins ara,
no estava indicat. En aquest espai s’hi celebren diferents campionats cada cap de setmana i,
properament, acollirà el d’Espanya amb una bona presència de participants d’arreu de l’Estat.
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SITUACIÓ ACTUAL DE LES OBRES DE L’EDIFICI DE LES “ESCOLES VELLES”
La rehabilitació de l’edifici on s’ubicaven antigament les escoles ja es troba al 40% de la seva
finalització quatre mesos després de l’inici d’aquesta obra prioritària per l’actual equip de govern i es
preveu que estigui acabada pels volts dels mesos de setembre i octubre.
Aquesta infraestructura municipal ampliarà els equipaments disponibles amb un ampli ventall de
possibilitats en quan a activitats i actes diversos a realitzar.
Tal i com es pot observar en les imatges que adjuntem, l’edifici conservarà la façana així com també
les dues plantes que ja tenia tot i que amb funcions ben diferents.
La Planta Baixa, situada a peu de carrer,
s’annexionarà amb el carrer Joan Miró i la plaça actual
del consultori eliminant les parets i la porta per on
s’entrava a l’Escola anteriorment i obtenint d’aquesta
manera un ampli espai lluminós i obert.
Pel que fa a les instal·lacions, en aquesta planta inicial
trobarem a mà dreta una gran sala d’actes totalment
equipada
per
acollir
conferències,
concerts,
representacions diverses...
Completarà la planta la nova i espaiosa biblioteca
municipal dissenyada a peu pla per facilitar l’accés a
tothom amb grans finestres per facilitar l’entrada de
llum natural junt amb una zona de lectura i diferents
espais de treball i consulta bibliogràfica.
Les dues sales estaran unides per un vestíbul que
ocupa el lloc per on s’entrava a l’Escola en un principi
juntament amb serveis, ascensor i les restaurades
escales que permetran l’accés a la primera planta de
les que s’ha conservat la barana de fusta original
trobada en molt bon estat de conservació.

Sala d’Actes

Vestíbul o hall

Escales principals

Biblioteca municipal
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L’accés a la Planta Primera serà arribant a un
ampli espai de relació o “hall” que delimitarà les
dues parts d’aquesta del que es conserva el balcó
existent.
Al costat dret hi trobarem el gimnàs municipal
equipat amb serveis i dutxes d’homes i de dones
seguit d’una espaiosa sala diàfana que acollirà,
entre altres, una zona de musculació i màquines
càrdio-vasculars. Les finestres dels dos laterals es
conserven i s’ha obert, a més, un gran finestral amb
vista al carrer Joan Miró que dotarà aquest espai
esportiu de molta il·luminació.
L’altre costat de la primera planta serà l’espai
reservat a entitats locals diverses distribuïdes amb
sales de reunions equipades i amb finestres i
entrades de llum també als dos costats.
Uns sanitaris conjunts completaran la distribució en
aquest pis de dalt.
Espai de relació

Gimnàs municipal

Espai per a entitats i associacions

ALTRES REPARACIONS DIVERSES
A més de les exposades fins ara també s’han realitzat altres reparacions, d’entre les que ressaltem per
exemple la col·locació d’una reixa com a tapa al registre del camí verd, just sota del pont per evitar que
algú hi caigui o es faci mal.
També s’han arreglat diverses senyals de trànsit trencades o tombades per algun vehicle pesant.
Finalment, es va haver de reparar el sistema que rega la gespa del costat de la sagristia havent d’obrir
el registre existent i canviant la membrana del reg deteriorada per una de nova tot reconstruint
l’arqueta amb obra, tal i com es pot veure en la imatge que adjuntem.
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SUBSTITUCIÓ D’UN CONTENIDOR CREMAT
S’ha hagut de reposar el contenidor ubicat a la cruïlla entre el carrer
Sinogues i el carrer Joan Miró a causa d’un incendi provocat a
l’interior del mateix. Després d’apagar en vàries ocasions l’inici d’un
possible incendi en aquest mateix contenidor durant els darrers dies i
d’advertir, posteriorment, a veïns i usuaris del mateix que no es tirés
cendra calenta resultant de les calefaccions domèstiques, aquest cop
no ha estat possible evitar el seu incendi obligant a deixar-lo cremar i
havent de substituir-lo per un de nou amb la finalitat de restablir i
garantir el servei als veïns i veïnes afectats.
Davant d’aquests casos preocupants de irresponsabilitat i de manca
de civisme cal reflexionar i fer l’esforç d’evitar aquestes situacions
totalment evitables que afecten a tots i totes i, des d’aquí, demanem
que es vetlli per l’ús correcte i per les indicacions de tirar les restes i deixalles en el lloc que pertoquen.
En aquest sentit, caldrà adoptar mesures a tots els que no ho respectin a partir d’ara.
RECORDATORI SOBRE LES ORDENANCES MUNICIPALS (GOSSOS A LA VIA PÚBLICA)
L’Ajuntament, davant l’observació de conductes incorrectes i de les reiterades
queixes de diversos veïns i veïnes, vol recordar també a través d’aquest mitjà
que segons les ordenances municipals vigents hi ha un seguit de normes i
conductes que tot propietari/ària de gossos cal que respecti i tingui en
compte per garantir la convivència dins la via pública que és de tots i totes. A
partir d’aquest advertiment es començarà a sancionar el que no respecti les
següents obligacions:
✓ Obligació de tenir els gossos identificats amb “microxip” i inscrits al cens de l’Ajuntament.
✓ Obligació de dur els gossos lligats amb un collar i una corretja i, si està catalogat per raça com a
perillós, cal portar-lo també amb morrió pel carrer.
✓ Obligació de recollir les defecacions que l’animal faci a la via pública.
✓ Obligació de respectar els espais públics (parc infantil, places...) en els que no hi poden entrar.
Seran considerades faltes greus i dignes de sanció:
• Deixar els gossos sols pels carrers.
• No recollir les defecacions de la via pública.
• No dur els gossos de raça perillosa lligats i sense morrió.
• No tenir els gossos amb “microxip” i censats a l’Ajuntament.
• No respectar els espais públics exteriors senyalitzats en els que no poden entrar.

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS SOBRE L’EXERCICI 2018
El passat dia 1 de març a la Sala de Plens de l’Ajuntament va
tenir lloc el Ple Extraordinari per a l’aprovació del pressupost
municipal per a l’any 2018 que ascendeix a 2.878.730€.
També cal destacar que, per primer cop, l’empresa elèctrica
municipal hi apareix dividida en comercialitzadora i
distribuïdora. Així doncs, el pressupost de la distribuïdora
EMEETDS S.L ascendeix a 328.100€ mentre que el de la
comercialitzadora TORRES ENERGIA S.L. suma un total de 1.256.800€. D’aquesta manera, el total,
feta la consolidació pertinent, ascendeix a 4.428.380€.
Com a inversions més destacables hi ha la remodelació de les “Escoles velles” per a acollir un Centre
Cívic, l’adquisició d’una nova pissarra digital per a l’Escola Carrassumada, l’actuació a la xarxa d’aigua
i la reposició progressiva de les llums de nadal. També cal remarcar la despesa per al manteniment
dels camins municipals, per la promoció del medi ambient així com el condicionament de la sala
annexa a l’allotjament per a convertir-la en un espai d’ús polivalent.
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LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES DE MARÇ
CARNAVAL... CARNAVAL!
Per cinquè any seguit, Torres de Segre va esdevenir de nou una gran festa de carnestoltes amb un
ACTESi diversió
REALITZATS
DURANT
EL MES DE JULIOL I AGOST
esclat d’alegria, colors
pels carrers
del municipi.
El dissabte 3 de març era el dia assenyalat al calendari, des de feia temps, per a tots els torressencs
per a poder reviure de nou una de les festes més divertides de tot l’any. Hores de preparació de vestits
i carrosses, quedades de les diferents colles per entrenar i practicar el ball a representar i moltes
estones divertides van precedir els dies anteriors fins l’arribada del gran dia.
Novament amb una excel·lent organització de la JAEC i el suport de l’Ajuntament la jornada va resultar
d’allò més entretinguda amb una participació rècord en quan a carrosses, un total de 18 que,
juntament amb 2 grups de peu i diferents disfresses individuals van formar una magnífica rua pels
carrers del nostre poble que fou admirada i seguida per un gran nombre de públic assistent.
Com és habitual, la comitiva sortí de l’explanada propera als magatzems del Font i acabà al pavelló
poliesportiu hores després amb l’actuació del grup “Batukats de l’ala” d’Aitona així com les
coreografies i balls de tots els participants observades, atentament, pel jurat format per membres de
l’Ancesa Jove que va valorar l’actuació juntament amb les disfresses i la carrossa per establir el
veredicte final amb l’entrega dels premis als seleccionats en les diferents modalitats.
Els guanyadors de l’edició d’aquest any, en la modalitat carrossa, van tornar a ser “Els remullats”
amb una bona representació de la guerra de las galaxias; seguits dels “Tukulito Sakallama” amb una
carrossa ambientada amb Japó i “Els esventats” que van construir una casa de bruixes junt amb una
gran olla de poció màgica. Pel que fa als grups de peu, el jurat va escollir a “Connecta’t” i com a
premis individuals, a la Núria Molins, disfressada de caixa de música, i la Jana Artigues Prim de
pallassa.
La celebració es va completar amb l’actuació del grup Tremendos que va posar la marxa fins a altes
hores de la nit.

Los Remullats (1r Premi)

Tukulito Sakallama (2n Premi)

Els Esventats (3r Premi)

Pet Cistell

Cremats 18

Desiguals

Xerris

Zulu Torres

Zootek
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Egipte: Terra de Deus

Visca els nuvis

La il·lusió

Wonderful

Quinta 98 i 99

3, 2, 1 ... Acció

És de Totes i de Tots

El Fons Marí

1r Premi individual infantil. Pallassa
(Jana Artigues Prim)

1r Premi individual adult. Caixa de música
(Núria Molins)

Emoji Torres

1r Premi grup de peu. Connecta’t

Només queda felicitar a tots els responsables d’organitzar i preparar aquest esdeveniment que, any
rere any, es supera en quan a participació i nivell d’elaboració.
També és just reconèixer i aplaudir a tots els participants d’aquesta festivitat per la dedicació i l’entrega
animant a tothom a seguir gaudint, en els propers anys, d’una activitat d’aquelles que fan poble.
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L’ESPORTIU DE TORRES
Classificacions i resultats esportius dels nostres equips

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE “EVENTS CATALUNYA”
Jornada 20 (04-03-2018)
CLASSIFICACIÓ (Categoria 3a Masculina Fase Prèvia - Grup 2)
C.B.
C.B.REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
ACTES

58

CAMBRILS

45

TORRES

Jornada 21 (10-03-2018)
C.B.
TORRES

68

65

A.E. CLARET
“A”

Jornada 22 (17-03-2018)
C.B.
TORRES

78

72

C.B.
BALAGUER PN

Jornada 23 (24-03-2018)
TORREDEMBARRA
Antonio Frances i Filella
D.B.

64

56

C.B.
TORRES

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
Jornada 16 (03-03-2018)

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

C.A. TORRES

1

4

ALCOLETGE
C.F.S “B”

Jornada 17 (10-03-2018)
MOLLERUSSA
Javier Clua
Valls“A”
TP iF.S.

7

2

C.A. TORRES

Jornada 18 (17-03-2018)

7

C.A. TORRES

2

T.LLEÓ
CERVERA FS “A”

Jornada 19 (23-03-2018)
BARÓ MAIALS
FS “A”

5

0

C.A. TORRES

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA “JUVENIL”
Jornada 12 (03-03-2018)
BALAGUER
C.URGELL “C”

2

0

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2a Divisió Juvenil – Grup 5)

CA TORRES JUV.

Jornada 13 (10-03-2018)
CA TORRES JUV.

1

5

CE LINYOLA “A”

Jornada 14 (24-03-2018)
FS TREMPCAT
“A”

6

0

CA TORRES JUV.

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS)
Jornada 21 (04-03-2018)
V. TORRES

1

4

CLASSIFICACIÓ (Torneig telègrafs – 1ª Divisió)

V. MOLLERUSSA

Jornada 22 (11-03-2018)
V. LLEIDA FC

2

3

V. TORRES

Jornada 23 (18-03-2018)
V. TORRES

1

2

V. VALLFOGONA
BALAGUER
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EL CANAL DE SERÒS I L’EMBASSAMENT D’UTXESA

SABIES QUE ...
El Canal de Seròs i l’embassament d’Utxesa fa uns 106 anys que es van construir?
El Canal de Seròs i l’embassament d’Utxesa van ser construïts per “La Canadiense” entre el 30 de
novembre de 1912 i l’1 d’abril de 1914 després d’unes llargues negociacions entre Ajuntament,
empresa i veïns afectats acordant diferents condicions en benefici del poble en quan a llum, reg, etc.
La construcció del Canal s’impulsà amb el negoci elèctric com a finalitat primera, impulsat pel Dr.
Pearson, inversor americà que arribà a Barcelona l’any 1911 de la mà de l’enginyer Carles
Montañés amb l’objectiu d’electrificar Catalunya.
Aquesta empresa promotora, va veure a les nostres terres una bona oportunitat de negoci i va
decidir crear un canal de grans dimensions per dur l’aigua del riu Segre a una central i així produir
llum elèctrica. Durant la construcció del Canal fou quan decidiren construir també un embassament
regulador (Utxesa) per acumular més l’aigua i tenir més força fins a Aitona.
Les obres, tenint en compte les dificultats dels treballs i la maquinària d’aquell temps, es van fer en
molt poc temps, en menys de dos anys, tot un récord amb els recursos disponibles de l’època que
parlem. L’1 d’abril de 1914 entra en funcionament a la central de Seròs el primer grup i, per tant, ja
s’inicia la producció d’energia. El 4 de juny entra en funcionament el segon grup; el 24 d’agost, el
tercer, i el 23 de setembre la central hidroelèctrica ja treballa a ple rendiment en posar-se en
funcionament el quart grup.
En aquesta “macro-construcció”, guiada pels capatassos americans que la companyia dugué de les
obres del Canal de Panamà junt amb maquinària de vapor, hi treballaren bona part de gent de
Torres i dels pobles veïns que guanyaven unes 2,5 pessetes al dia (10 rals) i que els sortia més a
compte fer-ho en aquesta obra que no pas als camps, aleshores d’oliveres i ametllers de secà que
es descuidaren i se’n resentiren en quan a la producció.
Per allotjar els treballadors de l’esmentada infraestructura es van construir 4 campaments al llarg del
Canal: el primer a la ciutat de Lleida, transformat actualment en la seu del Museu de l’aigua, uns
altres dos als voltants del pantà d’Utxesa i el darrer al costat de la Central.
Per la construcció de l’embassament d’Utxesa es van realitzar tres preses de terra, que van ser
recobertes de pedra en la seva part davantera per evitar l’acció de l’erosió. Les dos primeres es
troben a les valls del Secà i de la Valleta, de 388 i 270 m. de longitud respectivament, i d’uns 18 i 14
m. d’alçada, aquestes donen nom al Pantà del Secà. La creació de l’embassament suposà la
pèrdua de moltes hectàrees de terra a causa de la inundació de l’aigua però alhora una gran obra
de futur amb un gran ventall de possibilitats econòmiques per la zona.
Utxesa ha esdevingut un embassament únic a Catalunya, ja que no es troba a cap riu sinó al mig
del traçat del Canal, entre els quilòmetres 19 i 21 que és el que li fa arribar l’aigua amb una
aportació máxima de 60m3/s (“canal petit”) i la sortida és direcció a la central hidroeléctrica pel tram
de canal anomenat “canal gran” amb una capacitat máxima de 120m3/s.
Per l’altra banda tenim el pantà d’Utxesa, amb la presa la qual porta el mateix nom. Aquesta és la
més gran, de 28 m. d’alçada i 400 m. de longitud, on es pot observar un sistema de presa o mur en
forma d’emes amb la funció d’afavorir el vessament en cas de necessitat.
La superfície de l’embassament és de 242 ha i té un perímetre de 19,5 km. La seva capacitat s’ha
anat reduint a causa de la sedimentació de fangs i el creixement de la vegetació, bàsicament
canyissar o siscar, fet que ha provocat una disminució de la capacitat inicial de 10 hm³ als menys de
4 hm3 de l’actualitat.
Actualment, com a zona humida, és un dels espais naturals de la Catalunya interior amb més
riquesa i interés, sobretot ornitològic per les aus migratories.
Aquest fet no ha passat desapercebut per l’administració que el va declarar el 23 d’octubre de 1990
Reserva Natural de Fauna Salvatge, i també el va recollir dins del Catàleg de Zones Humides de
més rellevància.
A dia d’avui, apart de l’esmentada utilitat industrial, el Canal també serveix de captació d’aigua
d’algunes de les poblacions que travessa i, part de la seva aigua, és alliberada a l’anomenada
sèquia de Torres de Segre, al terme d’Albatàrrec, utilitzada pel reg a la zona.
Informació: Josep Marsellés

Fotografies: “Quina La Fem” (quinalafem.blogspot.com.es), Filmoteca Española
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EL CANAL DE SERÒS I L’EMBASSAMENT D’UTXESA
(1 9 1 2 – 1 9 1 4 )
EL CANAL
Inici de la construcció del Canal de Seròs
30 novembre 1912

Comportes del Canal de Seròs (Lleida) - 1913

Maquinària de tracció animal per trencar el terreny

Banqueta superior del Canal amb la gran bastida de fusta i la via per
on circulava la màquina de vapor per transportar el material pesant

L’EMBASSAMENT
L’embassament quan es començava a omplir i vista d’una presa de terra

Actualment, Utxesa s’ha convertit en un important hàbitat natural,
a diferència de l’àrida estepa de fa 100 anys, tal i com es veu en
aquesta imatge. També s’hi observen els pals de llum ja instal·lats

Un talús dels 3 que formen l’embassament.
Al fons les cases dels operaris

Barca per a la inspecció de les obres al pantà on es pot veure
l’enginyer que es passejat junt amb el Dr. Pearson, de visita a
terres lleidatanes.
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A més de la tracció animal amb mules, s’utilitzaren també màquines de vapor que l’empresa portà de l’obra del Canal de Panamà, entre elles una locomotora amb vagonetes
per dur el material pesant, una excavadora - draga marca “Renart”, una piconadora, una perforadora per entaforar a major profunditat els cartutxos de dinamita, etc.

AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE

Foto contraportada: Quim Estadella

•

•

•

FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE
Diumenge 15 d’abril: V. Torres – V. Binéfar (10:30h.)
Diumenge 29 d’abril: V. Torres – V. Fraga (10:30h.)

C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
Dissabte 7 d’abril: C.AT. Torres de Segre – Alpicat CFS “A” (17:00 h.)
Dissabte 21 d’abril: C.AT. Torres de Segre – FS Linyola PB “B” (17:00 h.)

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE “EVENTS CATALUNYA”
Dissabte 7 d’abril: C.B. Torres de Segre – Reus Deportiu (20:00 h.)
Dissabte 21 d’abril: C.B. Torres de Segre – C.B. Montblanc (20:00 h.)

ACTES ESPORTIUS (ABRIL)

Diumenge 29 d’abril
10:00h. Festa de les Cassoles. Més endavant es donarà més informació. Camp de futbol.
19:00h. Ball amb “The Golden Saxo”. Poliesportiu.

Dissabte 28 d’abril
09:30h. Caminada col·laboració pallassos sense fronteres. Preu: 5€ amb refrigeri i Snack. Organitza
unitat llops del CAU. Punt sortida i inscripcions Poliesportiu.
00:00h. Festa Pre-cassoles. Organitza JAEC. Festa amb Dj. Poliesportiu.

Dissabte 21 d’abril
17:00h. XXIII Noces d’Or 2018. Missa amb matrimonis de la comarca que porten 50 anys junts.
Organitza: Associació Amics de la Mare de Déu de Carrassumada. Ermita.
Diumenge 22 d’abril
18:00h. Concert Segrià Corals. Església parroquial.
19:00h. Ball amb “orquestra Blau”. Poliesportiu.

Diumenge 15 d’abril
09:00h. Caminada popular “Sunyer - Alfès”. Inscripció Ajuntament fins 12 d’abril. Preu guiatge +
esmorzar: Adults 6€, Infantils 4€. Organitza Ancesa Jove i Lo Coscoll. Sortida coop. Sunyer.
19:00h. Ball amb “París la Nuit”. Poliesportiu.

Diumenge 8 d’abril
19:00h. Ball amb “Cristal”. Poliesportiu.
Dissabte 14 d’abril
14:00h. Dinar de primavera. Organitza Associació de Dones Santa Àgata. Inscripcions al local: 9,
10, 11 d’abril de 17 a 19h. Poliesportiu.
14:30h. Campionat Botifarra “Àngel Olaran”. Inscripcions 14:30 a 15:15h. Preu:20€. Sala costat
allotjament.

Diumenge 1 d’abril
19:00h. Ball amb “New York”. Poliesportiu.

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES D’ABRIL

DL L 1725-2015
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