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Abril acabat, hivern passat

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST

PRESENTACIÓ

TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS

Un mes d’abril de record en quan a precipitacions
supera, en escreix, els bons registres de pluja
Ajuntament de Torres de Segre
973 796005
acumulats entre febrer i març.
Atenció al públic de dilluns a divendres de 10h a 13.30h
El temporal que ens afectà durant la segona
Consultori Mèdic
973 792252
setmana d’abril i els darrers dies ens va deixar
Programació de visites de 8h a 12h
grans registres de precipitacions poc habituals
Consulta infermeria i medicina de 8.30h a 15h
amb desbordaments dels rius i acumulacions
Biblioteca Guillem de Cervera
973 796529
importants de neu a les zones muntanyoses. A
Dilluns a dijous (16.30 - 20.30h) / Dimecres i divendres (10 - 13h)
més, s’establí un nou record en un episodi de 8
EMEETDS (Empresa Municipal d'Energia Elèctrica)
973 792828
dies de pluja consecutius que suposaren una
Atenció al públic de 8h a 15h
Policia local
696 982734 crescuda important del riu Segre.
Llar d’infants Municipal
973 792319 Passat aquest front tant actiu, vingueren dies de
bonança meteorològica amb la implantació d’un
Atenció TDSNaTur
973 796394
anticicló que ens portà dies de sol radiant i
Punt Informació Utxesa “La Fusteria”
Dilluns a divendres (11 a 14h) / Dissabtes, diumenges i festius (9 - 13h) temperatures altes, pròximes als 30 graus,
similars a les pròpies de finals d’agost.
Instal·lacions Potabilitzadora
Recollida residus fitosanitaris
Dijous de 12h a 14h En definitiva, un temps propi del que s’espera de
Recollida residus voluminosos
Els porten el dia 14 la primavera amb bones noticies pel que fa a les
Maig 2018
i els recullen el dia 17 acumulacions d’aigua de cara als propers mesos
calorosos i l’inici del bon temps coincidint amb la
Llar de jubilats Sant Guardià
973 796496
Obert tots els dies de 16h a 20h
formació del fruit i les primeres aclarides als
camps de fruita torressencs.
ALTRES SERVEIS
Escola Carrassumada
973 796335 El paisatge, transformat en una àmplia varietat de
CAP d'Alcarràs
973 795725 colors destacant les tonalitats verdoses de plantes
Farmàcia (Dll - Div. 9h a 14h i 17 a 20.30h
i arbres, denota l’activació de la vida i del
973 796084
i Dissabte: 9.30h a 13.30h)
reemprendre diari. Aquesta sensació que ens
Farmàcies de guàrdia de Lleida
973 249898 mostra la natura també es contagia amb l’activitat
www.coflleida.cat/cat/farmacies/farmacies.asp
al poble que segueix celebrant actes i
Mossos d’Esquadra
112 o 973 700050 esdeveniments variats per tot tipus de públic.
Bombers Lleida
112 o 973 030100 El tret de sortida d’una nova edició de Segrià
Ambulàncies
112 o 902 252530 Corals a la nostra església amb un paper destacat
Emergències mèdiques
061
de la nostra Coral, diverses activitats esportives
Emergències
112
d’àmbits diferents així com els darrers encontres
Atenció ciutadana Generalitat de Catalunya
012
dels campionats esportius, actuacions de
promoció del nostre territori, esdeveniments varis
ACTIVITATS CULTURALS
Recorregut del pubillatge, Concert Segrià Corals
d’entitats i associacions municipals i la gran Festa
ACTIVITATS ESPORTIVES
de les Cassoles, en darrer lloc, han omplert
Copa Presidente F-Class 200, 44ª Olimpíada Escolar d’Alcarràs,
Concurs pesca Carpfishing, Fi temporada C.E. Bitlles, FutbolNet
l’agenda d’un mes d’abril que passa de llarg sense
ACTIVITATS MEDI NATURAL I PROMOCIÓ
aturar-se però que ens deixa un bon gust de boca.
SERVEIS MUNICIPALS
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Activitat de “Bird Watching”, Promoció del patrimoni natural de
Torres, Conveni amb l’IES d’Alcarràs, visita representant d’Endesa,
Cartell 17ª Pedalada Popular
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ALTRES ACTIVITATS
Sònia Roca i Eric Pujol torressencs protagonistes, Tertúlia a la ràdio UA1,
Festa primavera – sortida Vilanova i la Geltrú i taller Llar de Jubilats,
Inauguració Cal Elies, Dinar primavera Associació de Dones, 9è campionat
botifarra, Màster class pintura, Entrega diplomes Erasmus IES Alcarràs,
Caminades populars Ancesa i Turribus, XXIII Noces Or Ermita, St. Jordi
Turribus, Sortida i titelles Llar Infants, Activitats a la Residència, Setmana
cultural a l’Escola, Avís cigne ferit, Crescuda riu Segre, Millores Emeetds

ACTUACIONS MES DE MARÇ
LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES
La Festa de les Cassoles 2018

L’ESPORTIU DE TORRES
SABIES QUÈ?
La història de la Coral La Lira
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ACTES REALITZATS A L’ABRIL
ACTES CULTURALS
RECORREGUT DELACTES
PUBILLATGE
LOCAL
REALITZATS
DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
El passat cap de setmana del 14 i 15 d’abril, la
Clàudia Solé i l’Èlia Serra, en representació
municipal del pubillatge, van participar a La Fira de
l’Abat celebrada a Navarcles, vil·la de la comarca
del Bages.
Tot i la pluja del dissabte per la tarda, la resta de
temps van poder gaudir dels diferents actes
tradicionals propis d’una festa popular consolidada
que arriba a la setzena edició de la Monacàlia.
CONCERT DE SEGRIÀ CORALS 2018
Una nova edició del Segrià Corals va obrir el cicle aquest
any al nostre municipi el passat diumenge 22 d’abril. Un
cop més, l’Església Parroquial Assumpció de la Mare de
Déu va ser el lloc que acollí el primer del conjunt de
concerts de cant coral que es faran al llarg de l’any en
diferents pobles veïns.
La 14ª edició del Segrià Corals 2018 fa homenatge al
Món Coral en el seu paper aglutinador i portador de
valors humanitzants; impulsor de la cultura i la llengua
COR ETOSCA (AITONA)
catalana i capdavanter en la cohesió social a la comarca
del Segrià i en tot el territori català.
Després de la presentació a càrrec del regidor de cultura,
Francesc Casals, i dels parlaments de l’alcalde i autoritats
presents, es va donar pas a un magnífic concert, a
l’alçada dels que ens tenen acostumats. En aquest cas,
davant d’una gran afluència de públic, els integrants de la
Coral “La Lira” de Torres de Segre junt amb els de la
Coral Sant Bartomeu d’Alpicat i els de la Coral Etosca
d’Aitona foren els protagonistes tot cantant un variat
CORAL SANT BARTOMEU (ALPICAT)
repertori de propostes musicals amb l’habitual tenuïtat i
subtilesa de les veus en conjunt.
Primer actuà el cor aitonenc amb un repertori del gòspel
més dinàmic. Tot seguit els components de l’agrupació
d’Alpicat amb un conjunt de cançons més clàssiques però
talment majestuoses com “Boig per tu” o altres propostes
musicals diverses com l’havanera o la mexicana.
Per cloure, va ser el torn de la Coral “La Lira” que va fer
gaudir un cop més als presents amb la seva interpretació
d’un conjunt de cançons adreçades a retre homenatge a
CORAL LA LIRA (TORRES DE SEGRE)
la cultura catalana i a Catalunya: muntanyes del Canigó,
la sardana de les monges, el Pirineu, el moliner del Freser i
“Hallelujah” de Leonard Cohen.
Tal i com és habitual, abans de finalitzar l’acte, les autoritats
locals i els membres del pubillatge van repartir un seguit
d’obsequis als directors, pianistes, vicepresidenta de la
Diputació la Rosa Pujol i vicepresident primer del Consell
Comarcal en David Masot per donar pas al cant comú de “El
cant de la senyera” dirigida per Montse Virgili com a cloenda
d’un esdeveniment que omplí de màgia l’església.
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ACTIVITATS ESPORTIVES
COPA PRESIDENTE F-CLASS 200 AL CAMP DE TIR
El diumenge 7 d’abril es va disputar, per primer cop a nivell
nacional, la primera fase de la “Copa Presidente F-Class 200 m”.
En aquesta prova van venir tiradors de diferents llocs de la
península: Catalunya, Navarra, Madrid i País Basc, entre altres.
Els tres primers classificats de la prova van resultar tiradors
socis del Club de Tir Torres de Segre obtenint la màxima
puntuació possible de 300 punts. La repercussió de
l’esdeveniment va ser molt extensa a nivell nacional en les
diferents pàgines web de tir especialitzades i xarxes socials diverses.
44ª OLIMPÍADA ESCOLAR A ALCARRÀS
Durant tot el matí del diumenge 15 d’abril es van dur a terme al camp de futbol d’Alcarràs les
Olimpíades Escolars que es celebren des de fa 44 anys en una de les activitats alcarrassines més
antigues i totalment consolidades. L’edició d’aquest any va comptar amb la participació de 850 alumnes
provinents de l’Escola Parc del Saladar, Comtes de Torregrossa, IES Alcarràs i, per primer cop, de
l’Escola Carrassumada de Torres de Segre, que aportà 11 alumnes de cinquè i sisè. Aquest any,
gràcies a la participació de pares i mares d’alumnes de Torres dins l’AMPA de l’Institut i la voluntat
d’establir vincles entre l’alumnat que coincidirà, en els propers cursos, a L’IES d’Alcarràs, es va valorar
la incorporació de nens i nenes del nostre poble en aquesta jornada esportiva amb un resultat final molt
satisfactori i la voluntat de seguir col·laborant en les edicions properes.
Esportistes de 3 a 16 anys van poder gaudir, doncs, d’una jornada familiar i participativa exhibint el seu
rendiment esportiu en les diferents proves atlètiques molt ben preparades per l’organització.
L’alcalde de Torres de Segre, en Joan Carles Miró, va participar junt amb les autoritats locals d’Alcarràs
en l’entrega de medalles als finalistes i guanyadors de cada especialitat.

ÚLTIMA FASE DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ESPORT BASE DE CARPFISHING
El cap de setmana del 13 al 15 d’abril es va realitzar la tercera i última prova acumulable del
Campionat de Catalunya d’Esport Base en la modalitat de carpfishing. Els tres dies de pesca no van
resultar grans jornades de captures però, almenys, la meteorologia va acompanyar i respectar als
participants. Aquesta prova, organitzada també des del C.E.P. Torres de Segre, amb la col·laboració
de l’Ajuntament i la Federació Catalana de Pesca, era la última del total de tres fase desenvolupades
en els mesos anteriors. Finalment computaven les tres carpes de més pes entre tots els concursos.
Peça més grossa
La parella formada per Oliver
10,400kg
Jiménez i Enric Valls va resultar la
guanyadora final amb 39,430
quilograms de pes, seguida de la
d’en Miquel Hellin i Ferran Latorre
amb 32,195 kg i, en tercer lloc,
l’equip format per Aleix Vázquez i
Moisés Asensio amb 28,395kg.
Pel que fa a la peça més grossa obtinguda va ser un exemplar de carpa comú de 10,400 kg pescada
per l’Aleix Duaigües i en Xavi Oró, veïns de Sarroca.
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FI DE LA TEMPORADA DEL CLUB ATLÈTIC BITLLES DE TORRES DE SEGRE
El Club Atlètic Bitlles de
Torres de Segre ha
tancat
la temporada
oficial amb la disputa
dels partits de la final
celebrada al Pla de la
Font el diumenge 15
d’abril.
Després d’una excel·lent
fase regular en la que el
conjunt local va quedar en primer lloc a la classificació, va arribar el torn de les finals que disputen els
15 millors equips classificats de cada grup. Aquest cop la sort no va anar de cara del conjunt
torressenc que no va obtenir els resultats esperats fruit, en bona part, per les baixes importants i pels
desencerts en les dues tirades efectuades. No obstant, el conjunt local va quedar en cinquè lloc amb
1.210 punts en aquesta final que guanyà l’equip del Fraga i que suposava la finalització de la
temporada 2017/18 de l’associació de bitlles de lleure.
Aquests últims resultats no treuen mèrit a la bona campanya dels bitllaires de Torres que van celebrar
el primer lloc obtingut a la fase regular amb un merescut dinar en el que s’atorgaren diferents obsequis
als seus jugadors en funció de la mitjana de punts obtinguts al llarg de totes les jornades de l’any.
Els tres jugadors amb una valoració més alta van ser en Josep Companys Oromí amb una mitja de
68,83 punts per tirada seguit d’en Ricardo Ramos amb 66,15 punts i de l’Enric Filella amb 61,73 punts.
TORRES ACOLLIRÀ LA METODOLOGIA DE “FUTBOLNET” DE LA FUNDACIÓ BARÇA
Torres de Segre ha estat una de les 4 localitats escollides dins la
província de Lleida per dur a terme el programa internacional
subvencionat “FutbolNet” que impulsa la Fundació del F.C. Barcelona
per tot el món.
Fruit de la petició i gestió duta a terme des de la regidoria d’esports de
l’Ajuntament, el nostre municipi acollirà del proper mes de maig fins al
desembre aquesta metodologia d’intervenció social creada per la
Fundació Barça on s’utilitza el futbol i l’activitat física com a eines de
reflexió i agents de canvi per millorar la vida dels infants i joves que es
troben en contextos vulnerables.
A través del F.C. Barcelona, aproximadament uns 40 nens i nenes del
poble, d’entre 11 i 16 anys, es podran beneficiar d’aquesta activitat que
persegueix, per damunt de tot, aspectes com el foment dels valors, l’esforç, la cooperació, el treball en
equip, la humilitat i l’ambició.
El monitoratge de l’activitat serà
del poble amb l’assessorament de
persones especialistes de l’equip
de la Fundació. L’activitat es
preveu que s’iniciï dijous 10 de
maig i els entrenaments seran els
dilluns i dijous de 19 a 21 hores al
camp de futbol.
El proper dilluns 7 de maig a les
20:00 hores està previst fer una
reunió informativa a la Sala
d’Actes de la Plaça Catalunya per
donar a conèixer als interessats/ades els aspectes més rellevants
de l’activitat.
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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.

ACTIVITAT DE “BIRD WATCHING”
Els dies 14 i 15 d’abril es va dur a
terme una activitat de “bird
watching”,
basada
en
l’observació guiada d’aus, en
aquest cas a càrrec d’en Juan
Bernal,
ornitòleg
i
tècnic
ambiental de l’Ajuntament de
Torres de Segre, a la que van
assistir un total de 14 persones
de diferents llocs de Catalunya
amb la finalitat de seguir la tasca de promoció turística dels espais naturals de l’Aiguabarreig del Segre
- Cinca i dels Secans d'Utxesa, així com també del nostre municipi, lloc de visita i d’estada dels
esmentats participants. Cada cop més, el patrimoni de Torres de Segre té mes rellevància com a
destinació de turisme natural i cultural.
PROMOCIÓ DEL PATRIMONI NATURAL DE TORRES DE SEGRE
El dia 17 d’abril, la Fusteria, Punt
d’informació i Centre d’interpretació
d’Utxesa, va rebre la visita de vuit
professors interessats en conèixer
el nostre entorn.
D’ells, quatre són de Polònia i,
actualment, es troben fent un
intercanvi d’Erasmus.
Els
tècnics
ambientals
de
l’Ajuntament de Torres de Segre, els hi van fer un recorregut per la zona per tal d’explicar-los la
diversitat del nostre espai i la riquesa que el nostre patrimoni Natural conté.
CONVENI DE PRÁCTIQUES AMB L’IES ALCARRÀS
Fruit del conveni
existent
entre
TDSNaTur,
Regidoria
de
Promoció i Gestió
del Territori de
l’Ajuntament de
Torres de Segre i
l'IES Alcarràs per
tal que els seus
estudiants vinguin
a fer 75 hores de pràctiques de l’assignatura de ciències en l’Espai Natural d’Utxesa, es va començar
el primer estudi que consisteix en fer un seguiment de la qualitat de les aigües durant un any en 10
punts diferents de l'embassament. Una alumna de l’institut i veïna de Torres de Segre, l’Aina
Companys, ja va començar a treballar amb les primeres dades.
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VISITA DE REPRESENTANTS DE “ENDESA” A LA FUSTERIA
El divendres 20 d’abril vam rebre a “La Fusteria” Punt
d’informació i Centre d’interpretació d’Utxesa, la visita dels
senyors Luis León i Ismael Ricard Roca, representants de
l’Unitat territorial de l’empresa Endesa generación Uph
Ebro-Pirineos (propietària del terreny on es troba l’espai
natural d’Utxesa).
El motiu de la seva visita va ser el conèixer tota la informació
relacionada amb la gestió i la cura de l’Espai Natural
d’Utxesa per part de l’Ajuntament de Torres de Segre i la
presentació dels projectes que actualment s’estan
desenvolupant i que van en augment. Els dos representants d’Endesa van mostrar la seva satisfacció i
felicitaren als presents per la feina que s’està duent a terme.
17ª PEDALADA POPULAR D’UTXESA
Falta menys d’un mes per la celebració de la 17ª Pedalada
Popular d’Utxesa, una activitat que es desenvolupa conjuntament
amb els ajuntaments d’Aitona i de Sarroca i que recull la
participació de més de 300 persones de diferents llocs que
decideixen agafar la seva bicicleta per gaudir de la natura, amb
família i amics, tot fent activitat física.
Com és habitual en aquest esdeveniment, durant tot el dia ens
espera activitats diverses i sorpreses que descobrireu ben aviat.
En breu s’iniciarà el procés d’inscripció.

ALTRES ACTIVITATS
SÒNIA ROCA I ERIC PUJOL PROTAGONISTES TORRESSENCS EN DIFERENTS ÀMBITS
El passat divendres 6 d’abril, simultàniament, dos veïns del nostre municipi van ser protagonistes en
llocs i en àmbits ben diferents.
Per una part, la Sònia Roca Juncà de 27 anys, filla de “Cal Pirla”, va presentar al Centre Cultural de
Cambrils el seu primer llibre “Ojos en las Sombras” fruit de la seva passió de petita per la lectura.
Segons ens explica la protagonista els llibres sempre han estat la seva devoció però, últimament, ha
estat la novel·la negra i de misteri el gènere que ha despertat el seu interès fins al punt de plantejar-se
l’opció d’escriure una obra literària que inicià poc a poc com a hobbie però que ha resultat, finalment,
una realitat amb l’esmentada novel·la recentment presentada.
Ojos en las Sombras, publicat per Acen Editorial, és una novel·la negra que centra la seva història a la
ciutat de Miami on succeeixen una sèrie d’assassinats. La protagonista del llibre, Mía, és la única
supervivent d’aquests crims i ajuda a la policia amb la investigació dels diferents casos o, almenys, és
el que ells es pensen ja que la Mía té els seus propis secrets i la desconfiança amb tothom és la seva
particular virtut.
Des d’aquest espai li desitgem molta sort en aquest nou camí com a escriptora i tots els èxits en
aquest primer treball.
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L’altre protagonista local de la jornada del dia 6 d’abril va ser l’Eric Pujol Badia de 28 anys, de “Cal
Cove”, que participà en la 2a edició de "Ninja Warrior España", programa emès aquest mateix dia en
diferit per Antena3. El seu pas pel programa es deu al fet de superar, anteriorment, una sèrie de
proves físiques en un dur càsting on s’hi van presentar milers d’aspirants d’arreu de l’Estat.
Participà vestit d’Assassin’s Creed, personatge d’un conegut vídeojoc del que n’és admirador i que
marcà la seva vida, des del primer moment, degut a la connexió del mateix amb els paisatges i detalls
de la història i cultura italiana que l’impulsà, fins i tot, a viatjar a Roma d’Erasmus durant una
temporada.
La seva participació al programa va resultar força bona ja que va aconseguir fer un bon paper superant
tres de les proves físiques que es plantejaven als aspirants per classificar-se a les semifinals del
programa. L’Eric valora el seu pas per Ninja Warrior com una experiència vital inoblidable per les
sensacions viscudes i els companys que va conèixer mostrant-se molt agraït per l’oportunitat de poderhi participar així com pels suport incondicional dels seus pares, família i amics que li donaren tota
l’energia i l’escalf necessari per a poder sortir a donar-ho tot.
De caràcter guanyador i de mentalitat lluitadora, l’incansable jove torressenc ja pensa en el seu proper
objectiu entrenar-se dur i estudiar per aprovar les oposicions a Bombers, somni que persegueix des de
fa temps, i que estem convençuts que aconseguirà si realment s’ho proposa.

TERTÚLIA A UA1 FM AMB REPRESENTACIÓ LOCAL
El 6 abril, Josep Ramon Branzuela, com a representant del PSC a
l’Ajuntament, va participar a la tertúlia de l’Un Dia Més, programa
de l’emissora de ràdio Ua1 FM dirigit per Jordi Sebastià.
Juntament amb Miquel Serra (ERC Lleida), Josep Mª Serveto (PP
Lleida), Enric Mir (PDeCAT) i Montse Fornells (ERC) van dur a
terme un debat amb diferents intervencions i opinions sobre dos
temes d’actualitat recent: l’alliberament del president Carles
Puigdemont a Alemanya i els pressupostos del govern espanyol.
FESTA PRIMAVERA, SORTIDA A VILANOVA I LA GELTRÚ I TALLERS A LA LLAR DE JUBILATS
És ben sabut que
l’activitat dins de la
Llar de Jubilats no
té descans i que
són moltes les
propostes variades
que
s’intenten
organitzar
pels
seus socis i sòcies
amb la finalitat
d’engrescar-los a participar dins d’un ampli ventall de possibilitats.
En aquest sentit, el 24 de març, es va dur a terme l’habitual Festa de la Primavera de la Llar de
Jubilats en la que hi participaren un bon nombre d’associats i associades i que va resultar una
magnífica vetllada de germanor molt ben organitzada pels membres de l’actual Junta.
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Per una altra banda, el 13 d’abril una
bona representació de la Llar van
realitzar una sortida promocional a
Vilanova i la Geltrú, capital de la
comarca del Garraf, en la que van
poder gaudir d’un passeig pels
indrets més rellevants de la ciutat
després d’un bon esmorzar, d’una
interessant xerrada, un bon dinar i
una entretinguda partida de bingo.
A més, durant la setmana es segueixen duent a terme
les activitats iniciades per aquesta temporada amb un
bona participació en la majoria d’elles. D’entre
aquestes, per exemple ressaltem el taller Amics
Lectors, activitat molt ben acceptada pels participants
locals, que finalitza el proper 14 de maig i que
consisteix en reunions setmanals per comentar el
fragment d’un llibre que s’hagi llegit a casa creant un
espai on tots els participants opinen, evoquen les
seves experiències i parlen de tots aquells temes que
tenen a veure amb la vida, i que la lectura tan bé reflecteix.
Per cloure, exposar que el proper taller que es vol emprendre els dilluns, del 21 de maig fins al 18 de
juny, a la Llar de Jubilats és una “Formació en Habilitats Socials”. Aquest resulta un programa
gratuït que s’ofereix des de l’Obra Social “la Caixa” de voluntariat i participació social en el que es
pretén ensenyar a comunicar-se millor amb la gent que ens envolta, a fer-se entendre i a entendre.
Tots els socis interessats poden passar pel local a apuntar-se.
INAUGURACIÓ DE LA BOTIGA DE “CAL ELIES”
El dissabte 14 d’abril es va
inaugurar la nova botiga de
“Cal Elies” al mateix lloc on hi
havia fa uns anys el negoci
familiar, darrerament regentat
per la Montserrat Baqué, i, a
posteriori, una peixateria durant
12 anys. D’aquesta manera, la
Carme Molins inicia una nova
etapa en aquest negoci familiar
amb una renovació del local i una oferta de productes variats en drogueria
així com en objectes de decoració de la llar i elements artesanals d’elaboració pròpia.
DINAR DE PRIMAVERA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES SANTA ÀGATA
El mateix dissabte 14 d’abril es va fer el dinar de primavera
organitzat des de l’Associació de Dones Santa Àgata al
pavelló amb una bona participació de les seves associades.
Un bon dinar, unes partides de bingo junt amb diferents
sorteigs de productes d’establiments locals i particulars van
configurar una magnífica jornada de germanor.
Les sòcies premiades del bingo van ser: la Lola Muñoz, la
Carme Ruestes, la Carme Almacelles, la Dolors Esteve i la
Rosita Mesalles que guanyà la línia i el bingo a la mateixa
partida. La planta natural li va tocar a la Lluïsa Molins.
Les membres de l’actual Junta volen aprofitar l’avinentesa per
agrair la implicació, la participació i la col·laboració de tothom que va fer possible aquesta celebració.
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9è CAMPIONAT SOLIDARI DE BOTIFARRA “ANGEL OLARAN”
La sala polivalent annexa a l’allotjament de “Les
Casetes” va ser el lloc escollit per dur a terme el
Campionat solidari de Botifarra d’aquest any. Al llarg
de la tarda del dissabte 14 d’abril les 40 parelles
inscrites van competir en aquest tradicional joc de
cartes que implica força concentració, destresa i
estratègia. La recaptació obtinguda en aquest
esdeveniment anirà a parar, íntegrament, a La
Fundació Privada Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel
Olaran que col·labora, ofereix ajuda humanitària, social
i educativa al nord d’Etiòpia en col·laboració amb el missioner basc Àngel Olaran.
MÀSTER CLASS DE PINTURA A CÀRREC DE JOAN RAMON ESPAX
El dijous 19 abril, els i les alumnes de la Llar de Jubilats que estan
realitzant el curs de pintura van poder gaudir d’una classe en directe d’un
dels millors pintors realistes més reconeguts, actualment, a les comarques
lleidatanes gràcies a les gestions del mestre del taller, en Robert Martí.
Joan Ramon ‘Johnny’ Espax va ensenyar als presents diferents tècniques
per aconseguir una
millor precisió amb el
pinzell a l’hora de fer un quadre.
Aquest magnífic pintor aitonenc que domina a la
perfecció el dibuix, el color i la llum va
aconseguir captar l’atenció dels presents que
observaren admirats la creació d’una obra que
finalitzarà i cedirà, molt gentilment, per les
instal·lacions de la Llar de Jubilats.
ENTREGA DE DIPLOMES ALS ESTUDIANTS FORANS D’INTERCANVI A L’IES D’ALCARRÀS
L’Institut d’Alcarràs va rebre durant la setmana del 16 al 20 d’abril la
visita d’una trentena d’estudiants de Croàcia, Bulgària i Letònia en el
marc del projecte Erasmus KA 2 que promou des de fa un temps.
Durant l’estada, els estudiants forans han pogut gaudir de la cultura
catalana amb diverses activitats i a través de la convivència amb les
famílies d’Alcarràs i Torres de Segre.
El darrer dia d’estància a la vil·la, els i les joves participants en el
programa ERASMUS, van rebre uns certificats de participació en
intercanvis de la mà de l’alcalde d’Alcarràs, en Miquel Serra i del
nostre batlle en Joan Carles Miró, aquest últim en representació de
l’alumnat i les famílies de Torres de l’Institut que hi participaren.
CAMINADES POPULARS DE L’ANCESA JOVE I DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA TURRIBUS
Per un costat l’Ancesa Jove i L’Associació Cultural Lo
Coscoll van organitzar una caminada popular entre
Sunyer i les peixeres d’Alfès amb una bona afluència de
participants.
La
ruta,
d'uns
11
quilòmetres
aproximadament, va poder celebrar-se sense problemes
malgrat les adverses condicions meteorològiques de dies
anteriors tot deixant veure l'encisador paisatge propi de la
llera del riu Set en l’esmentat tram recorregut. Al finalitzar,
els participants van poder gaudir d'un esmorzar i del
posterior vermut electrònic a càrrec de l'Home Llop.
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Per una altra banda, la unitat de llops de
l’A.E. Turribus van organitzar el 28 d’abril
una caminada solidària fins a l’Ermita de
Carrassumada en la que hi participaren una
seixantena de veïns i veïnes de Torres.
Els infants, dins del projecte d’unitat d’aquest
curs, han creat una ONG que s’anomena
llops sense fronteres en la que s’han
proposat un seguit d’activitats per recollir fons
tot començant amb la venta de nassos de
pallasso i clauers per Sant Jordi a la Plaça
Catalunya, seguidament la citada caminada i
algunes propostes més que tenen previstes
en els propers dies. Fins ara, amb tot, han
aconseguit recollir més de 600 euros que
aniran destinats, íntegrament, a Pallassos
sense Fronteres. Des d’aquest espai
celebrem aquesta iniciativa dels joves
torressencs i ressaltem la gran tasca
educativa que s’està duent a terme des de
l’Agrupament.
XXIII NOCES D’OR A L’ERMITA CARRASSUMADA
El dissabte 21 d’abril, l'Associació dels
Amics de la Mare de Déu de Carrassumada
va organitzar, un cop més, la celebració de
les Noces d'Or a l'Ermita en la XXIII edició,
dels matrimonis casats l'any 1968.
Tal i com és habitual, la celebració anava
encaminada a les 16 parelles de diferents
pobles del voltant que feien els 50 anys de
casats.
D’aquesta manera, veïns i veïnes d'Aitona,
Alcarràs, Artesa de Lleida, Llardecans,
Maials, Montoliu de Lleida, Soses, Sudanell
i de Torres de Segre van acudir a
Carrassumada per participar en aquest
emotiu
reconeixement.
Les
parelles
representants de Torres de Segre foren:
Joan Boqué Pérez amb Pepita Miarnau
Domènech i en Josep Vidal Miró amb
Carme Pérez Gallego.
La missa es va celebrar a càrrec de mossèn
Hèctor i mossèn Xavier Batista. Durant la
cerimònia es van llegir uns escrits de les
filles de les esmentades parelles de Torres.
Per últim, com a record de la festa, les parelles van rebre diferents obsequis: l’habitual pergamí i una
rosa a càrrec de les autoritats presents, els alcaldes de Sudanell i de Torres de Segre, degut a la
proximitat de la Diada de Sant Jordi. L’acte s’acabà amb un petit refrigeri per a tots els assistents on
les parelles van poder interactuar entre elles tot comentant vivències i anècdotes personals.
La voluntat manifesta dels membres actuals de l’Associació, amb el seu president al capdavant en
Raül Esteve, és seguir donant èmfasi al Turó i a l'Ermita de Carrassumada com un dels elements i
símbols històrics més importants de la comarca per tot el que significà en un passat i en l’actualitat.
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ACTIVITATS DE L’A.E. TURRIBUS EN MOTIU DE LA DIADA DE SANT JORDI
Durant tot el matí del dissabte 21 d’abril, l’espai de la Plaça Catalunya va acollir un conjunt d’activitats
organitzades des de l’Agrupament Escolta Turribus en motiu de la diada de Sant Jordi que, aquest
any, queia el proper dilluns, jornada laborable.
Un bon nombre de veïns i veïnes participaren en el conjunt d’activitats i tallers oberts a tothom com
pintar cares, venta de nassos de pallasso, elaboració de roses de papers, intercanvi de llibres o
parades de sucs naturals i coca. Prop de migdia, es va fer també una ballada de sardanes seguint la
pauta de diversos membres de l’Escola Sardanista de Torres de Segre que també van voler aportar el
seu punt de col·laboració en aquesta jornada avançada a Sant Jordi.

SORTIDA PEL POBLE I REPRESENTACIÓ DE TITELLES PER LA DIADA DE SANT JORDI
Els nens i nenes de
la
Llar
d’Infants
Carrassumada van
viure una jornada
força intensa en
motiu de la Diada de
Sant Jordi, el mateix
dilluns 23 d’abril.
Primer, durant el
matí van fer una sortida pels carrers del municipi a veure les diferents parades de llibres i roses que
diversos establiments locals van preparar davant de les seves respectives tendes. Tot seguit, van fer
una visita molt interessant a la biblioteca on els esperava la Jose que els va explicar el funcionament
de la mateixa i els va contar uns contes davant l’atenta mirada dels més menuts que escoltaren amb
molta atenció.
La Diada es va completar per la tarda
al poliesportiu amb la representació de
l’obra de titelles “Xim” a càrrec del
Centre de Titelles de Lleida en la que
els més petits van poder gaudir d’allò
més amb les peripècies d’en Xim, un
petit ximpanzé, simpàtic i un pèl
trapella que s’havia perdut viatjant per
tot arreu en busca de la seva família.
L’espectacle entroncà l’expressivitat plàstica i dramàtica amb la música com a suport, propiciant el
cant com una eina més al servei del gaudi artístic i de l’educació dels menuts espectadors.
A l’acabar es va fer un
berenar organitzat per
les
membres
de
l’AMPA de la Llar que
també obsequiaren als
nens i nenes un lot de
llibres de lectura per compartir-los plegats a
l’aula.
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JORNADA DE PORTES OBERTES A LA LLAR D’INFANTS
El 24 d’abril es va dur a terme, per la tarda, la jornada de portes obertes a la Llar d’Infants
Carrassumada amb la finalitat de donar-la a conèixer a tots els pares i mares d’aquells alumnes que
han de matricular-se al centre a partir del proper curs escolar. La finalitat d’aquesta és ensenyar els
diferents espais que disposa la Llar, les activitats o tallers que s’hi desenvolupen i resoldre dubtes
diversos que puguin tenir alhora d’iniciar una nova etapa del seu fill/a.
El període de preinscripció serà del 2 a l’11 de maig de 2018, ambdós inclosos. Posteriorment, el
22 de maig, es publicaran les llistes dels alumnes amb el barem i es deixaran els tres dies següents
per reclamacions.
Finalment l’1 de juny es publicarà la llista definitiva d’alumnat admès de cara al curs 2018/19 que
es podrà matricular del 4 al 8 de juny.

TALLER DE PLANTADA D’HORTALISSES A LA LLAR D’INFANTS
Per una altra banda, el dimecres 25 d’abril, l’alumnat de la Llar van realitzar un taller de plantada
d’hortalisses diverses tals com pastanagues, enciams, maduixeres, raves i cebes tendres a l’espai que
tenen d’hort dins el mateix recinte d’esbarjo.
En aquesta activitat, que s’inicià el curs passat, els més menuts van conèixer de primera mà tot allò
que cal saber per trasplantar i fer créixer les plantes.
A partir d’ara, caldrà tenir-ne cura diàriament tot fent un seguiment del seu creixement i observant com
van canviant en aquest procés.

ACTIVITATS VARIADES A LA RESIDÈNCIA “SANT GUARDIÀ”
L’arribada de la primavera i, amb ella, del bon temps ha omplert de vitalitat l’espai de la Residència al
llarg d’aquest mes d’abril.
Primer la visita d’un divertit “mariachi” va animar als residents tot fent-los participar i ballar al ritme de
les seves cançons mexicanes.
A partir de mig mes, les tardes assolellades van afavorir l’inici de les activitats al jardí així com la
celebració de la Diada de Sant Jordi amb tallers diversos i, com no, roses.
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SETMANA CULTURAL A L’ESCOLA CARRASSUMADA
Per
primer
cop,
l’Escola
Carrassumada ha dut a terme, del
20 al 27 d’abril, una setmana
cultural aprofitant la Diada de Sant
Jordi amb diversitat d’activitats i
propostes
relacionades
i
encaminades a tot l’alumnat des
d’educació infantil fins a primària.
S’inicià el divendres 20 amb una jornada d’animació lectora a càrrec d’un “contacontes”.
Dilluns 23 d’abril, dia de Sant
Jordi, l’Escola aprofità l’avinentesa
per celebrar-ho amb activitats
durant tot el dia. Pel matí un taller
de curtmetratges a càrrec de la
Federació Catalana de Cineclub i,
per la tarda, un seguit de danses
tradicionals catalanes, amb la
col·laboració de l’Escola Sardanista de Torres, amb un galop i ballada de sardanes dels alumnes de
quart així com un ball de bastons que realitzà l’alumnat de sisè curs. La jornada va acabar amb una
ballada de sardanes conjunta de tota l’Escola per donar pas al berenar que els va preparar l’AMPA.
L’endemà pel matí, els infants del centre acompanyats dels seus professors i professores es van
desplaçar fins a la Sala d’Actes per gaudir d’una sessió de cinema amb el visionat de les pel·lícules
Wonder, els més grans, i Canta, els petits.
Dimecres 25 i dijous 26 d’abril, una parella de
Mossos d’Esquadra van visitar les instal·lacions
escolars per realitzar diferents xerrades per cicles
sobre temàtiques diferents. Per una banda, l’alumnat
d’educació infantil, cicle inicial i mitjà, van poder
conèixer i aprendre instruccions per una “Mobilitat
Segura”. Els més grans de l’Escola, en canvi, van
assistir a la xerrada “Internet Segura” en la que els
agents els van advertir de tots els perills que es
poden trobar per la xarxa així com tot allò que cal evitar quan s’està utilitzant internet. També es va fer
una xerrada posterior sobre aquest tema adreçada als pares i mares d’aquests mateixos alumnes.
Divendres 27 d’abril, com a cloenda a una setmana
diferent però plena de propostes molt interessants,
l’alumnat de cicle inicial i mitjà van visitar l’actual
biblioteca municipal amb la finalitat de conèixer els
serveis que ofereix aquesta instal·lació així com tots
els seus recursos. Allí, la nostra bibliotecària, la Jose
Bosch, els va explicar uns contes i els va regalar un
punt de llibre que havia preparat personalment. Els
més petits del centre, des de P3 a P5, també van
poder gaudir d’aquesta visita el dia anterior.
AVÍS D’UNS VEÏNS DAVANT UN CIGNE MALFERIT
Dos veïns del municipi es van trobar un exemplar adult de cigne ferit en una
de les seves finques prop de les comportes del 19 pel costat de l’ermita.
Després d’observar que l’animal presentava ferides evidents a l’ala i pota
esquerra van trucar, ràpidament, als agents rurals que van ser els
encarregats de dur l’ocell al Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent
a Lleida per practicar-li les cures necessàries i mirar de recuperar-lo.
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CRESCUDA CONSIDERABLE DEL RIU SEGRE A CAUSA DE LES PLUGES I EL DESGLAÇ

A causa dels episodis de pluges fortes i continues
registrades, sobretot, durant la segona setmana d’abril i
l’inici del desglaç, els rius catalans van veure
augmentat considerablement el seu cabal. Tal va ser el
cas del riu Segre que, al seu pas per Torres de Segre,
va deixar clara evidència d’aquesta important crescuda
inundant zones on habitualment l’aigua no hi arriba.
El moment més àlgid enregistrat fou durant la matinada
del 28 d’abril quan el riu Segre va assolir els 350,4
m3/s, segons dades d’Endesa i la CHE (Confederación
Hidrogràfica del Ebro) enregistrades a la sortida de
l’aigua a les comportes de Pardinyes a Lleida, la qual
cosa suposà multiplicar per 70 la seva capacitat
habitual. En una situació d’excepcionalitat es va
demanar que es tanquessin accessos i que s’evités
aproximar-se a la llera del riu.
D’aquesta manera, al llarg de tot el mes, el riu Segre ha
mantingut una mitjana de cabal per sobre dels 200
m3/s, fet poc habitual ja que bona part de la seva aigua
es desvia al canal de Seròs que aquest cop també anava al límit de la seva capacitat igual que els
embassaments que es troben en el curs més alt del mateix riu. Aquests darrers dies, el volum d’aigua
ha començat a remetre lleugerament.
ES BUSCA INTERESSATS PER PORTAR EL SERVEI DE BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS
L’empresa Gestiona Actividades Lúdico Deportivas SL, encarregada de
gestionar el bar i la neteja de les piscines municipals, està buscant
autònoms que vulguin portar el servei de bar i la neteja de les
instal·lacions des de finals de juny fins a principis de setembre, període
corresponent a la temporada d’estiu en aquest recinte municipal.
Tots els que tinguin interès en aquesta oferta de treball s’han d’apuntar
a les oficines de l’Ajuntament fins el divendres 4 de maig i serà
l’empresa la que farà, finalment, la selecció d’entre els presentats.
TORNA LA TORRES LAN PARTY!
La JAEC, amb l'ajut dels organitzadors d'algunes de les “party's” dels voltants i el suport
de l'Ajuntament, dins la regidoria de Joventut, ha tornat impulsar un esdeveniment
informàtic que es deixà de celebrar al poble i que va arribar a tenir força èxit anys enrere.
La TLP tindrà lloc al pavelló municipal de Torres de Segre, els dies 18, 19 i 20 de Maig.
Aquesta edició tindrà un format similar a la última “party” que es va fer amb torneigs pels inscrits,
premis diversos pels guanyadors, zona de barra amb menjar i beure i la zona de consoles. En breu
s’actualitzarà la informació més en detall amb una circular informativa i a través de les xarxes socials.
Des d’aquí desitgem un gran èxit de convocatòria i de participació.
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ACTUACIONS REALITZADES A L’ABRIL
REPARACIONS DE DESPERFECTES A L’ESCOLA
La forta ventada del passat dissabte 31 de març va provocar
MES
diversos danys lleus ACTES
tant enREALITZATS
la vegetació DURANT
del camí EL
verd
i DE JULIOL I AGOST
rodalies del poble com en alguna instal·lació tal com l’Escola
on es va trencar algun vidre a causa dels forts cops i es van
desprendre alguns dels totxos de la última fila del sostre
d’una de les façanes principals. Després de fer les fotografies
a les zones afectades i tramitar el corresponent informe de
danys a la companyia asseguradora, aquest mes s’han
reparat els esmentats desperfectes.
TAPAR FORATS A LA CARRETERA DEL PONT DE RIBES I DE L’ERMITA
Al llarg d’aquests dies s’han tapat clots sobre el ferm
de la carretera que duu a l’Ermita així com també al
tram asfaltat dins el terme municipal a l’altura del
“pont de Ribes”.
En tots dos casos s’ha fet una mesura provisional per
rectificar el dany sobre l’asfalt davant el continu pas
de vehicles, tenint en compte que, properament, es
faran les reparacions dels camins amb la maquinària
adient que es contracta per l’Ajuntament.
NETEJA DELS HORTS ESCOLARS I DE L’ESBARJO DE LA LLAR D’INFANTS
S’han netejat diferents espais de l’Escola i de la
Llar d’Infants, en concret la zona on els
alumnes fan l’hort escolar així com també
l’espai de l’esbarjo i de l’hort ubicat a la Llar
d’Infants. L’actuació ha estat enretirar les males
herbes d’aquestes dues zones així com
d’adobar la terra i deixar-ho llest perquè els
nens i nenes puguin gaudir d’aquesta proposta
educativa amb les condicions més adequades.
COL·LABORACIÓ AMB LA 44ª OLIMPÍADA ESCOLA D’ALCARRÀS
L’Ajuntament de Torres de Segre ha col·laborat amb l’edició d’aquest any de
les Olimpíades Escolars d’Alcarràs. Coincidint que era el primer cop que
alumnes del nostre municipi participaven en aquesta jornada esportiva
consolidada des de fa molts anys, el Consistori va decidir aportar 25 pitralls
reflectants i serigrafiats per a l’organització de l’esdeveniment el dia de la
prova d’entre els quals hi havia mares i pares d’alumnes del poble, membres
de l’AMPA de l’IES d’Alcarràs. La idea és donar suport i recolzament en futures
edicions a fi d’afavorir la incorporació dels nens i nenes de Torres de Segre en
aquesta prova esportiva i establir vincles de cooperació amb els pobles veïns.
COL·LOCACIÓ D’UN DISPENSADOR D’AIGUA AL CONSULTORI MÈDIC
S’ha instal·lat un dispensador d’aigua a la sala d’espera del Consultori Mèdic
municipal amb la finalitat d’oferir un millor servei als veïns i veïnes que s’esperen
per ser atesos i pal·liar aquelles situacions incòmodes com la tos seca, entre
altres. Aquest aparell és una font d’aigua, connectada a la corrent, que ofereix a
l’usuari l’opció de servir-la freda o calenta ja que disposa de dos dipòsits
independents. Presenta un sistema de seguretat per a nens en l’aixeta d’aigua
calenta obligant a fer un doble moviment perquè caigui l’aigua al vas.
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MANTENIMENT DEL CAMÍ VERD, PREPARATIUS PER CASSOLES I FESTA DEL PESCADOR
A principis de mes, membres de la
brigada municipal van segar la llera del
riu des de la presa fins a la zona on es
troben els cavalls de la camarga. A
més, s’aprofità per deixar neta
l’explanada del costat del camp de
futbol, la zona de pícnic propera i la
resta del camí verd que s’emmarca dins
d’aquesta zona de passeig habitual.
El dia anterior de la festivitat de les cassoles
es van col·locar les taules a l’espai designat
per les colles participants, així com marcar les
zones delimitades i netejar l’espai en general
tot posant també contenidors repartits en
diferents llocs. A més es van instal·lar
diversos punts de llum i la carpa de grans
dimensions llogada a la Diputació de Lleida.
Per una altra banda, a final de mes, es van segar i netejar
els llocs de pesca d’Utxesa coneguts com a “espigons” així
com la resta per deixar-los en les condicions més òptimes
de cara a acollir, el primer dia de maig, una nova edició de
la Festa del Pescador.
Aquesta actuació es va haver de fer amb el tractor gran de
l’Ajuntament que duu el braç hidràulic i que permet realitzar
treballs d’accés més difícil amb pendent i espais reduïts.
En els propers dies s’aniran efectuant neteges de vegetació tant en camins com en els diferents espais
naturals propers al nostre municipi per mantenir-los nets i reduir el perill d’incendis de cara a l’arribada
de l’estiu.
REPARACIÓ EN EL SISTEMA DE CLAVEGUERAM AL CARRER SIGNOGUES
Es va haver d’actuar d’urgència en una averia que va
afectar al sistema de clavegueram del carrer Sinogues
afectant a diversos veïns i veïnes del mateix.
En concret es va foradar la zona on s’havia detectat el
problema per poder accedir a la canonada principal i
desembussar la part obstruïda per, posteriorment,
reparar la claveguera de nou i tapar el forat deixant
aquesta part del carrer llesta per la circulació habitual.
INSTAL·LACIÓ D’UNA MARQUESINA A LA PARADA D’AUTOCAR
Amb la finalitat de millorar els serveis en aquest
cas de l’espai de la parada d’autocar ubicada a la
Plaça dels Països Catalans, del costat del
poliesportiu, s’ha instal·lat una marquesina que
permetrà refugiar-se del sol o de la pluja als
usuaris que s’esperin per agafar qualsevol dels
autocars que hi paren.
Correspon a una estructura metàl·lica que s’ha
fixat al terra amb fonament de formigó i que està
envoltada amb unes parets transparents d’un
metacrilat gruixut i un sostre translúcid.
En els propers dies també s’instal·larà un seient a mida per completar l’estructura definitiva.
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ACTUACIONS DAVANT L’INCIVISME
Aquests dies s’han hagut d’efectuar una sèrie
d’actuacions a causa d’actes incívics en el mobiliari
urbà.
Les tres fotografies que adjuntem són alguns dels
exemples que s’han detectat o bé ens han fet
arribar diversos veïns i veïnes del poble en les que
s’observa la desconsideració que alguns/-nes
irresponsables tenen envers els diferents espais del
nostre municipi.
En aquests tres casos es van haver d’enretirar les
deixalles tirades pel terra així com netejar, amb
productes especials, les zones que s’havien
embrutat per deixar-ho en les condicions que
realment es mereix qualsevol racó del nostre poble.
Des de l’Ajuntament s’està treballant per solucionar
aquesta problemàtica que ens afecta a tots amb
l’aplicació de sancions econòmiques als infractors a
fi d’evitar, en la mesura del possible, que tornin a
produir-se fets d’aquesta índole. Per això, en breu,
la nostra policia local realitzarà un nou torn de
vigilància en horari de 9:00 a 14:00h pel matí i de
18:30 a 21:00h per la tarda – vespre amb el telèfon
disponible 696 98 27 34 per qualsevol atenció.
També es pretén reactivar el servei de neteja dels
carrers amb una persona durant els propers
mesos. Esperem que aquestes lamentables
notícies serveixin, almenys, per a fer reflexionar a
qui pertoqui.
FORMACIÓ DEL MONITORATGE I DOTACIÓ DE MATERIAL PEL PROGRAMA FUTBOLNET
Per poder desenvolupar durant els propers mesos el programa
“Futbolnet” de la Fundació F.C. Barcelona, membres especialitzats
de l’esmentada Fundació han dut a terme, a Alcoletge, unes
sessions de formació per a tots els monitors encarregats d’instruir
als nens i nenes dins d’aquest programa en els quatre pobles
escollits, d’entre ells Torres de Segre. En el nostre cas seran dos
monitors torressencs els triats per dur-ho a terme.
A part, se’ns ha enviat material esportiu, tals com pitralls, pilotes i
cons, que servirà per desenvolupar aquesta iniciativa esportiva d’aprenentatge de valors que us hem
detallat en l’apartat d’activitats esportives. Tot aquest material d’entrenament es lliura gratuïtament al
municipi que acull l’activitat primer per desenvolupar-la i, després, per l’ús que se’n vulgui fer.
REPARACIONS DELS ENBORNALS DEL CARRER MOLÍ
Al llarg d’aquests dies, abans de l’inici de la campanya fructícola, s’han reparat
diferents embornals que hi ha al llarg del carrer Molí.
En concret s’han restaurat, amb morter especial, les bases de formigó on es
recolzen les diferents tapes de ferro d’aquests forats de desguàs del carrer
que estaven deteriorades i trencades, en bona part, pel pas continuat de
vehicles, sobretot, de gran tonatge ja que és un dels carrers del municipi que
es troba dins la circulació obligatòria de camions.
En els propers dies, es preveu repetir aquesta actuació en tots els carrers on
s’ha detectat aquest problema per garantir una bona circulació dels vehicles i
evitar qualsevol tipus d’accident.
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DESCATALOGACIÓ I ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER A LA NOVA BIBLIOTECA
A finals de mes, representants de la Central de Biblioteques
de Catalunya es van desplaçar fins al nostre municipi per
realitzar una tria significativa dels 9.950 llibres en total que
actualment estan registrats a la biblioteca del poble Guillem
de Cervera de cara al trasllat dels mateixos cap a la nova
biblioteca que acollirà els baixos de l’edifici en remodelació
de les antigues escoles.
Després de la revisió, es van descatalogar prop de 3.500
llibres vells de contingut caduc i estat deficient.
Als més de 6.000 llibres “bons” seleccionats que es
Els baixos de la part esquerra de l’edifici
acollirà la nova biblioteca municipal.
traslladaran a la nova biblioteca se n’hauran d’afegir un
miler que es dotaran des de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
(IEI) a través d’una subvenció atorgada, així com la
subscripció mensual i trimestral a 35 revistes i al diari Segre
pel nou espai del carrer Joan Miró que es preveu que tingui
una capacitat aproximada d’entre 10.000 i 12.000 llibres.
DOTACIÓ D’UNA TAULA DE PROJECCIÓ PER A LA LLAR D’INFANTS
Seguint amb la
idea i la voluntat
de
l’Ajuntament
d’invertir
en
l’ensenyament
dels més menuts,
la Llar d’Infants ha
rebut aquest mes
una taula de llum portàtil que s’ha comprat en benefici
dels seus nens i nenes.
Es tracta d’un panel que utilitza la tecnologia LED de baix consum per a proporcionar un fons lluminós
i que resulta ideal per a investigar, explorar i reconèixer formes, colors, opacitat i transparència.
D’aquesta manera, proporciona un recurs d’aprenentatge flexible, divertit i original per a totes les àrees
d’aprenentatge dels nens i nenes.
Aquesta taula, que presenta tres ajustaments d’intensitat per al nivell de llum projectat, ja ha estat
provada pels infants de la Llar durant aquests dies amb un resultat molt positiu.
MILLORES DE L’EMEETDS EN ELS SISTEMES DE MESURA I RECOLLIDA DE DADES
Dins de les constants mesures de millora i modernització
de les xarxes de distribució de l’EMEETDS, aquest mes
d’abril s’han instal·lat diferents amplificadors de senyal PLC
de la marca CIRCUTOR.
La seva funció és la de millorar les comunicacions entre els
diferents equips de mesura i els sistemes de recollida de
dades.
Fins ara, s’han col·locat un total de 4 aparells: un al carrer
Progrés, al carrer Raval de la barca, al carrer Princep
d’Astúries i al carrer Juan Carles I.
Per al seu funcionament més eficient, s’instal·len als
armaris de distribució existents i, es preveu en els propers
mesos, que tots els armaris de la companyia puguin
comptar amb aquest nou sistema de suport per a la
recepció de dades i comunicació dels equips.
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LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES D’ABRIL
LA FESTA DE LES CASSOLES 2018
Tot i que les previsions meteorològiques no eren gens bones i els
ACTES REALITZATS
DURANT
EL MES
DE JULIOL
AGOST la celebració de les
pronòstics
de pluja
estaven
gairebé Iassegurats,
Cassoles el passat diumenge 29 d’abril es va poder dur a terme,
això si, amb un temps canviant i propi de la primavera.
A primera hora del matí, els ruixats van ser els protagonistes
obligant als membres de l’organització a replantejar-se la distribució
exterior de les diferents taules dels grups inscrits. D’aquesta
manera, tal i com s’havia previst davant la possibilitat de pluja, es
va decidir incorporar totes les colles dins la gran carpa de la Diputació de Lleida amb capacitat per a
500 persones, tot notificant la decisió a través de les xarxes socials, “ebando” i pregons.
La Festa començava directament a l’explanada del costat del camp de futbol on estaven citats els més
de 450 inscrits. Allí, es va repartir xocolata calenta i coca pels més matiners així com el beure que
pertocava a cada grup.
A partir del migdia, un cop distribuïdes totes les taules dins la gran carpa, les diferents colles
començaren a elaborar les seves cassoles dins de la mateixa estructura a causa dels ruixats
intermitents que estaven caient. Amb una varietat de propostes gastronòmiques força interessants que
anaren des de l’habitual paella de peix o carn, fideuà, una cassola de tros que oferia el càtering de la
“colla Torreros”, exquisits caragols a la brutesca fins a uns treballats arrossos caldosos amb llamàntol.

Aquest any, el temps, va fer que la carpa de grans dimensions que l’Ajuntament va posar a disposició
de tothom que no tenia colla o bé no es volia complicar fent el menjar i muntant l’estructura,
esdevingués un espai comú com si d’una sola colla es tractés en un ambient magnífic de germanor i
convivència.
Al llarg del dia, a més, es va
poder gaudir d’una part del
conjunt d’activitats lúdiques
que hi havia preparades i
que van complimentar la
jornada tals com unes
divertides
estirades
de
corda entre les colles
participants, les tradicionals
curses de sacs i la pujada al pal de fusta
impregnat de sabó per aconseguir el pernil.
La pluja obligà a suspendre els castells d’inflables per als més menuts
així com la festa d’escuma de colors i els partidets de futbol.
D’aquesta manera, malgrat les amences del pas de tempestes, l’activitat
va resultar un èxit en la que la bona tasca organitzativa dels membres de
la Comissió de Festes de l’Ajuntament va fer possible la consolidació
d’una Festa tradicional popular, tot esperant que vagi a més en els
propers anys amb noves idees i propostes en les que ja s’està treballant.
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L’ESPORTIU DE TORRES
Classificacions i resultats esportius dels nostres equips

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE “EVENTS CATALUNYA”
Jornada 24 (07-04-2018)
C.B.
TORRES

23

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

REUSREALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
30 ACTES
DEPORTIU

Jornada 25 (14-04-2018)
C.B.
CALAFELL “A”

67

62

C.B.
TORRES

Jornada 26 (21-04-2018)
C.B.
TORRES

70

83

C.B.
MONTBLANC

Jornada 27 (29-04-2018)
C.B.
VILA-SECA

71

75

C.B.
TORRES

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
Jornada 20 (07-04-2018)

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

C.A. TORRES

5

14

ALPICAT FS
“A”

Jornada 21 (14-04-2018)
C.A. FRAGA FS
“A”

4

2

C.A. TORRES

Jornada 22 (21-04-2018)

5

C.A. TORRES

4

FS LINYOLA P.B.
“B”

Jornada 23 (28-04-2018)
G.A. CFS
TREMP “A”

5

6

C.A. TORRES

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA “JUVENIL”
Jornada 15 (14-04-2018)
CA TORRES JUV.

-

-

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2a Divisió Juvenil – Grup 5)

GUISSONA ACLE
“A”

Jornada 16 (21-04-2018)
PLA D’URGELL,
CE

0

1

CA TORRES JUV.

Jornada 17 (12-05-2018)
BALAGUER
VEDRUNA FS “A”

-

-

CA TORRES JUV.

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS)
Jornada 24 (08-04-2018)
V. CASTELLSERÀ

3

0

CLASSIFICACIÓ (Torneig telègrafs – 1ª Divisió)

V. TORRES

Jornada 25 (15-04-2018)
V. TORRES

1

3

V. BINÉFAR

Jornada 26 (22-04-2018)
V. BORDETA

8

3

V. TORRES

Jornada 27 (29-04-2018)
V. TORRES

2

3

V. FRAGA
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HISTÒRIA DE LA CORAL LA LIRA

SABIES QUE ...
La “Coral La Lira” és una de les associacions culturals més antigues del municipi?
Els inicis de la Coral La Lira es remunten al 1929, any de la seva fundació, com a Cor de Clavé del que
encara avui es conserva la “senyera” en una vitrina. Aquesta agrupació, exclusiva d’homes, fou fundada pel
capellà que exercia aleshores a Torres de Segre, el mossèn Francesc Peris en un moment d’escasses
formacions al poble. Veient la bona comunió del grup i les seves possibilitats, mossèn Peris, els va reptar a
formar un Cor de cantaires amb l’objectiu, bàsicament, de cantar les “Caramelles” per Pasqua, cançons
populars típiques catalanes que es canten per Pasqua per celebrar la bona nova de la resurrecció de Jesús.
Amb el Cor establert i definit van fer una primera sortida a la Basílica de Montserrat a fer una cantada on,
juntament amb altres corals, foren premiats per la seva bona actuació interpretant, entre altres, la “Puntaira” i
la sardana que duu el nom de la mateixa muntanya “Montserrat”.
Vingueren anys de joia i actuacions diverses consolidant el grup de cant amb una notòria participació i
devoció de la gent per veure’ls en directe fins la contesa de la Guerra Civil (1936) que suposà la desfeta
total de la formació en un dels moments de la història més difícils pel nostre municipi.
Després dels anys durs de l’esmentada batalla, es dóna un nou impuls en aquest àmbit, seguint l’estel dels
aires de reconstrucció presents a la vil·la. És doncs, gràcies al mestre de música, en Miquel de la “Nita del
Misto” que es formà l’Escola de Música de Torres que va contribuir, significativament, en l’aprenentatge
musical de molts joves torressencs assentant les bases de futurs nous cantaires. Fruit d’això, passats 14
anys de la seva desaparició, sobre l’any 1950 la Coral va ser iniciada de nou com a “Cor de Clavé” pel
mossèn d’aquells anys en Francesc Martí juntament amb el suport d’en Francesc Charles. Aquell any,
arribada la Pasqua, la refundada agrupació sortí a cantar per tot el poble les “Caramelles” que estaven
formades per un Valset, un Popurrí compost pel mateix director i una Sardana. Per sort, es va poder
recuperar el primer estendard o bandera de 1929 que restà amagada tot el temps que durà la repressió.
En el moment que mossèn Martí va haver de deixar la direcció del Cor anys després per motius eclesiàstics,
se’n feu càrrec en Francesc Charles que va esdevenir nou director durant molt de temps fins que també va
haver de renunciar-hi per qüestions laborals. Al no trobar-se un nou relleu al capdavant, l’agrupació va tornar
a desfer-se per segon cop a la seva història.
L’any 1957 va arribar una tercera oportunitat activant-se de nou el Cor local sota la direcció del mestre
Antoni Duaigües i agafant embranzida, fins i tot, volent recuperar una “Salve Regina” que havia estat
cantada pels nostres primers cantaires amb mossèn Peris de la que no hi havia partitura de música i que
s’aconseguí interpretar gràcies a l’ajuda d’alguns dels nostres avis que l’havien cantat i l’ensenyaren per veu
als membres del grup que la cantaren per primer cop a l’Ermita Carrassumada per Sant Guardià, en una de
les actuacions més emotives i sentides de la història que us expliquem. Malgrat aquests moments de
bonança, una actuació decebedora a les portes dels rics del poble va propiciar fortes crítiques de la gent i la
desfeta de nou de la Coral. Però el destí va decidir que es reactivés l’any següent ja com a coral mixta, fins
arribar a l’actualitat, agregant-hi les veus de les senyores Concepció Selva, Pilar Sentís, Pepita Prim, Pilar
Alférez i Pepita Domènec i oferint alguna actuació a nivell local guiada per Antoni Duaigües que passà la
direcció, anys més tard, a mossèn Domingo (rector de Soses) coincidint amb l’entrada de nous membres.
En els anys posteriors, del 1970 a 1990, van ser diversos els directors que anaren conduint la Coral essent
en Francesc Charles un dels més consolidats. L’any 1973 es formen els estatuts amb en Llorenç Miquel
com a president de l’agrupació. Aquest fou l’any amb més moguda de les corals a Catalunya i la celebració
de grans aplecs reivindicatius. Foren moments de plenitud de la “Coral La Lira” actuant en diferents indrets
tals com el país valencià, Aragó, Andorra o Barcelona, cantant en llocs importants com la TV de Sant Cugat
o al Camp Nou en el 75è aniversari del F.C.Barcelona inaugurant l’himne del Barça.
Un altre fet rellevant d’aquest moment dolç va ser la formació d’una coral infantil entre els anys 1970 i 80.
L’any 1987, la nostra Coral va organitzar per primer cop a Torres, l’Aplec de Corals de les Terres de Ponent
en el que hi participaren 12 corals amb Ramon Curcó dirigint el conjunt local en una gran festa popular.
Els anys posteriors, van suposar actuacions magnífiques per tots els indrets del país amb actes importants
com el celebrat l’any 2013 a la Sagrada Família a Barcelona on es va cantar a la missa del 3è aniversari
de la Consagració del Temple junt amb d’altres corals de Catalunya.
Des d’aleshores, han hagut noves incorporacions i força baixes de cantaires que, malauradament, avui ja
no hi són però que quedaran gravats per sempre en la història d’aquest relat. A tots ells moltes gràcies.
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Informació i fotografies: Francesc Ruestes, Lluïsa Molins, Raül Esteve, llibre Panoràmica històrica de Torres, Pepe Curcó

Al llarg de la seva història la Coral La Lira ha gaudit d’altres Directors/-res, a més dels esmentats, com
l’Asunción Florensa o la Gemma Naranjo així com de Presidents diversos: Llorens Morreres, Ignasi Gomà,
Armando Bissus, Miquel Drudes, Francesc Ruestes, Cecilio Falceto o Maribel Huguet.
Actualment, la bona tasca com a Director d’en Ramon Curcó, de la seva Junta encapçalada pel President en
Raül Esteve i de la veu dels 27 cantaires que la conformen fan que encara perduri la màgia d’aquesta
agrupació de cant coral 89 anys després de l’inici de la seva història i que ja està treballant per celebrar com
es mereix el 90è aniversari, l’any vinent.

L
LA
AC
CO
OR
RA
AL
L“
“L
LA
AL
LIIR
RA
A”
” ((1
19
92
29
9 –– 2
20
01
18
8))
1929

1930

El primer any, com a Cor de Clavé, una formació íntegrament masculina, que va resultar una oportunitat de “passatemps” per a tots els seus integrants, tot cantant per les tavernes i els carrers de
Torres en un època amb escasses formacions esportives, lúdiques i culturals. A la primera, es pot observar la cistella de fusta amb una barra que servia per recollir les donacions des dels balcons i
en la segona fotografia, es pot apreciar al fons l’estendard o senyera que encara es conserva, a dia d’avui, en una vitrina a la seu de l’actual Coral.

1950

1953

Anys després de la Guerra Civil es tornà a formar la desapareguda Coral com a Cor de Clavé, amb noves il·lusions, ganes de cantar i una gran expectació de la gent per veure’ls.

1966

1970

Un dels moments més àlgids de la Coral va ser la formació d’una Coral Infantil amb
bastants integrants amb els que actuaven conjuntament que durà fins l’any 2000.

2014

2018
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Foto contraportada: Quim Estadella

Dissabte 26 de maig
18:00h. La xocolatada. Organitza Associació Dones Santa Àgata. Poliesportiu.
Diumenge 27 de maig
10:00h. Pedalada popular. Sortida des del Poliesportiu fins a Utxesa.
19:00h. Ball amb “Rico Rico”. Poliesportiu.

Diumenge 20 de maig
07:00h. Concurs Pesca (2n Social). Utxesa.

Divendres 18 de maig
19:00h. Landparty. Del divendres 18 al diumenge 20 de maig. Poliesportiu.

Diumenge 13 de maig
11:30h. Missa a l’Ermita, ofrena floral a la Mare de Déu de Carrassumada. Cantada
de “Coplilles”. Ermita.
14:00h. Dinar de germanor. Tot seguit sessió de ball amb “Ostres ostres”.
Poliesportiu.

Dissabte 12 de maig
12:00h. Missa de les Comunions. Església parroquial.

FESTA MAJOR EN HONOR AL SAGRAT COR I SANT GUARDIÀ
Dimecres 9 de maig
12:00h. Missa de Festa Major. Cantada per la Coral La Lira. Església parroquial.
19:00h. Ball amb “Banda Sonora”. Poliesportiu.

19:00h. Ball amb “Cristal”. Poliesportiu.

Les obres s’exposaran: 6, 13 i 20 maig 17 a 20h. (Sala Exposicions).

Diumenge 6 de maig
08:00h. XXVI Concurs Pintura Ràpida “Terraferma”. De 8 a 13h. Al finalitzar dinar
cloenda participants i entrega de premis (Poliesportiu).

Dijous 3 de maig
18:00h. Conferència “Conceptes Fonamentals de la successió, el Testament”. Aula
•
d’Extensió Universitària Baix Segre. Sala d’Actes Plaça Catalunya.
•
Divendres 4 de maig
17:00h. Concurs Pesca (2ª Marató). Del divendres 4 al diumenge 6 de maig.
Utxesa.

Dimarts 1 de maig
08:00h. 21ª Festa pescador. Concurs de pesca (Utxesa). A continuació dinar •i
entrega premis. Poliesportiu.
09:00h. Sortida a la Passió d’Esparraguera. Associació de Dones St. Àgata.

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES DE MAIG
•

AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE

FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE
Diumenge 13 de maig: V. Torres – V. Soses (10:30h.)

C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
Dissabte 5 de maig: C.AT. Torres – R.O. Llardecans “A” (16:00 h.)
Dissabte 12 de maig: C.AT. Torres – G.B. Almacelles “A” (17:00 h.)

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE “EVENTS CATALUNYA”
Dissabte 5 de maig: C.B. Torres de Segre – C.B. Salle Reus (20:00 h.)

ACTES ESPORTIUS (MAIG)

DL L 1725-2015
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