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         MMaaiigg  ffeessttiiuu  ii  aaiigguuaa  aall  rriiuu    



 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS 
SERVEIS MUNICIPALS 

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

Consultori Mèdic                                                          973 792252 
Programació de visites de 8h a 12h 
Consulta infermeria i medicina de  8.30h a 15h 

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

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

Policia local 696 982734 

Llar d’infants Municipal    973 792319 

Atenció TDSNaTur                                                         973 796394 
Punt Informació Utxesa “La Fusteria”  
Dilluns a divendres (11 a 14h) / Dissabtes, diumenges i festius (9 - 13h) 

Instal·lacions Potabilitzadora 
Recollida residus fitosanitaris 

 
Dijous de 12h a 14h 

Recollida residus voluminosos 
                                Juny 2018  

Els porten el dia 14  
i els recullen el dia 18 

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

973 796496 

ALTRES SERVEIS 

Escola Carrassumada   973 796335 

CAP d'Alcarràs    973 795725 

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

                    i Dissabte: 9.30h a 13.30h) 
973 796084 

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

Mossos d’Esquadra    112 o 973 700050 
Bombers Lleida     112 o 973 030100 
Ambulàncies 112 o 902 252530 
Emergències mèdiques     061 
Emergències  112 

Atenció ciutadana Generalitat de Catalunya 012 
 

 ESPECIAL FESTA MAJOR DE MAIG  

 ACTIVITATS CULTURALS 
XXVI Concurs Pintura Ràpida; El pubillatge a Òdena, Ripoll, Tordera i Anglès; 

L’Escola Sardanista amb Ferma de Ponent; La Coral a St. Martí de Maldà 

 

 ACTIVITATS ESPORTIVES 
XXI Festa del Pescador; Concursos pesca: 2a Marató i 2n Social;  

Amistosos futbol sala base; Sortides Club BTT Pit Amunt; Campionats Karate; 
Refrigeri voluntaris V Volta Pantà Utxesa; Fi temporada campionats 

esportius; Dinar cloenda Baix Segrià; Nerea Martín, protagonista en rítmica 

 

 ACTIVITATS MEDI NATURAL I PROMOCIÓ  
Visita Grup Excursionista Sabadell; Visita jubilats del Maresme;  

Ultra Clean Marathon; Hotels d’insectes amb l’Escola Carrassumada; 
Fructicultura: l’aclariment; Visita alumnes IES Bajo Cinca 

 

 ALTRES ACTIVITATS 
Sortida Passió Esparreguera Associació Dones; Última conferència de l’A.E.U. 

Baix Segre; Activitats i sortides de la Llar de Jubilats; La Lanparty 2018; 
Jornades tecnològiques; Inscripcions a la revetlla d’Estiu d’Utxesa;  

La xocolatada; Els Llops de l’AE amb “Pallassos sense fronteres”;  
Activitats a la Residència; Pepita Ruestes premiada a Massoteres.   

 

 ACTUACIONS MES DE MARÇ  

 LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES 
La pedalada popular a Utxesa 

 

 L’ESPORTIU DE TORRES  

 SABIES QUÈ?  
Les escoles abans i després de la Guerra Civil 

 

 

PRESENTACIÓ 
 

L’estiu és a la cantonada però aquest mes 

de maig les pluges han estat de nou les 

protagonistes en bona part del territori i 

s’acomiada com va començar, amb precipitacions 

bastant generalitzades i temps primaveral. 

Tot i registrar inicialment temperatures força altes i 

ambient de xafogor, en els dies posteriors, la 

formació de tempestes de tarda, que no han 

produït danys als camps del nostre terme, amb la 

corresponent oscil·lació tèrmica i ruixats gairebé 

diaris han fet bona la dita que diu: “al maig cada 

dia un raig” carregant al màxim la capacitat dels 

embassaments i els cabals dels rius que han 

superat, amb escreix, el volum del mes passat. 

La collita de fruita al nostre territori que, a priori, 

es podria veure afavorida per aquests bons 

registres de precipitació acumulats des de març 

sembla que comença a patir l’efecte oposat amb 

els primers casos de clivellament del fruit per 

l’excés d’aigua.  

Aquesta inestabilitat meteorològica contrasta amb 

un repertori constant d’activitats que han omplert 

de dinamisme tot el mes de maig al nostre 

municipi amb les pròpies de la tradicional Festa 

Major de Maig en Honor al Sagrat Cor i Sant 

Guardià per damunt de la resta. 

A nivell cultural, una edició de nivell del Concurs 

de pintura ràpida i la representació del pubillatge 

local per diferents indrets del territori català; 

esportivament la Festa del Pescador i els darrers 

partits dels equips locals dins les competicions 

oficials i, a més, altres esdeveniments festius i 

populars com la pedalada popular a Utxesa amb 

una gran participació de gent així com sortides 

diverses de les entitats, la xocolatada de 

l’Associació de Dones i una reincorporada 

Lanparty al poliesportiu. 

 

Redacció: JOAN COMPANYS CABAU         Edició: Ajuntament de Torres de Segre        Contacte: revistaelpregonerdetorres@gmail.com 
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ESPECIAL FESTA MAJOR DE MAIG  

EN HONOR AL SAGRAT COR I SANT GUARDIÀ 

  
  

LLAA  TTRRAADDIICCIIOONNAALL  CCAANNTTAADDAA  DDEE  ““CCOOPPLLIILLLLEESS””,,  PPRREELLUUDDII  DDEE  LLAA  FFEESSTTAA  
 

La matinada del dia 9 de maig, una bona representació 

de cantaires locals, van cantar les tradicionals 

“coplilles” anunciant l’inici de la Festa Major. En aquest 

acte obert a tothom, propi de la nostra història 

municipal i que s’organitza des de la Coral La Lira, 

inicialment només cantaven els homes i va ser més 

tard quan s’incorporaren també les dones. 

En aquest cas, el campaner toca tres 

cops la campana per despertar als 

veïns i anunciar que comença la “Coplilla” i tres cops de campana a l’acabar, per 

anunciar que ja s’ha finalitzat. Aquesta figura actualment la representa, amb molt 

d’orgull, en Raül Esteve que és l’encarregat de marcar l’inici i la cloenda de la 

cantada amb la campana que fou trobada en algun indret de la vila de Torres i 

restaurada pel seu padrí, en Josep Esteve Biosca, ferrer de Torres que li va posar un 

ancoratge de ferro amb un mànec de fusta. 

Amb el temps les “coplilles”, que sempre es cantaren en castellà, s’han traduït i 

cantat a la llengua catalana i encara que s’han modificat alguns dels seus llocs 

d’actuació, encara es conserva la tradició de cantar-la a l’Ermita després de missa 

per Sant Guardià, a l’església i a les cantonades dels carrers per 

Pasqua i el Sagrat Cor i, des de fa anys, també és propi cantar-ne 

una davant de casa de l’alcalde del municipi. 

En tota “coplilla” hi ha també un altre personatge remarcat, el que fa 

el “sólo”, que des de fa molts anys el representa el Joan Boqué, a 

qui és just reconèixer-li públicament la seva bona tasca. 

Amb un bon grapat d’anècdotes i vivències per contar, els cantaires 

habituals que participen en aquesta activitat clàssica de Torres 

segueixen al peu del canó per no perdre aquest costum de saludar i 

donar la bona nit als veïns i veïnes que treuen el cap per la finestra 

per escoltar-los. 

Des d’aquí volem ressaltar a tota la comitiva, bàsicament de la 

nostra estimada Coral, la seva dedicació, estima i esforç per 

mantenir viva aquesta part de la història municipal. 

  

MMIISSSSAA  CCAANNTTAADDAA  EENN  HHOONNOORR  AALL  SSAAGGRRAATT  CCOORR  
 

El mateix dimecres 

9 de maig es va 

celebrar la 

tradicional missa 

cantada en honor al 

Sagrat Cor i Sant 

Guardià. Aquesta 

cerimònia va 

complementar-se 

amb el cant dels membres de la Coral La Lira que 

van interpretar l’himne popular del Sagrat Cor.  

Els hereuets i pubilletes, seguint la tradició, van ser els encarregats de fer l’habitual ofrena floral. 

Aquest any, no es va realitzar la processó posterior pels carrers de la vila que s’acostumava a fer. 

ACTES REALITZATS AL MAIG 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 
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CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓ  DDEE  LLAA  PPRRIIMMEERRAA  CCOOMMUUNNIIÓÓ  
 

El dissabte 12 de maig es va celebrar a l’església de 

Torres de Segre la cerimònia de la primera comunió 

dels nens i nenes de 8 a 10 anys en un acte totalment 

familiar i festiu.  

Els/les protagonistes del dia, Clàudia Boqué Ariza, Biel 

Cases Romero, Jana Florensa Trullàs, Armand March 

Marsellés, Dídac March Marsellés, Roc Prim 

Companys, Carla Serra Vilanova i Naiara Sánchez 

Miró, van rebre la primera comunió i van viure una gran 

experiència personal tot lluint vestits per l’ocasió i molt 

ben acompanyats pels seus familiars, amics i veïns del 

poble que no s’ho van voler perdre. 

 

AAPPLLEECC  DDEE  LL’’EERRMMIITTAA  II  DDIINNAARR  PPOOPPUULLAARR  
 

L’endemà diumenge 13, com a cloenda dels actes 

d’aquesta Festa Major de maig, es va celebrar l’Aplec de 

l’Ermita que aquest any es decidí fer-lo en diumenge per 

afavorir que tots els veïns i veïnes que treballen o viuen 

fora poguessin venir, com així va ser. 

En una jornada ventosa però assolellada, un bon nombre 

de vilatans van desplaçar-se al nostre màgic i estimat 

turó seguint la tradició habitual. 

El dia s’inicià amb la preparació d’un esmorzar de brasa 

a càrrec dels amics del centre Casa Nostra de Sudanell, 

encarregats de dur voluntàriament una part del 

manteniment dels voltants de l'Ermita durant l’any.  

Pels volts de les 11 hores, mossèn Xavier Batiste va fer 

la missa a l’aire lliure i, al finalitzar, primer els diferents 

nens i nenes que van celebrar la comunió van fer l'ofrena 

floral a la Mare de Déu de Carrassumada i, tot seguit, ho 

van fer la Pubilla, Pubilletes, Hereus i Hereuets així com 

tots els nens i nenes del poble presents la majoria amb el 

tradicional vestit de catalanets i catalanetes.  

Davant de l'Ermita, la Coral “La Lira” de Torres de Segre, 

va cantar les clàssiques “Coplilles” populars del Sagrat 

Cor i la de Sant Guardià amb tots els veïns i veïnes que 

els acompanyaren. 

Per cloure la diada, es va fer un sorteig de regals i es 

van vendre una sèrie de detalls.  

Des d’aquest espai, 

l’Associació d’Amics 

de la Mare de Déu 

de Carrassumada, 

volen mostrar el seu 

agraïment a tots els 

que van poder pujar 

i contribuir en aquest acte festiu, tot reafirmant la seva voluntat de 

continuar dedicant esforços amb el propòsit de seguir ressaltant la 

importància de l’espai del turó de Carrassumada per a tots els vilatans 

del poble i de la contrada. 

La jornada es va donar per acabada amb l’habitual dinar popular al 

poliesportiu i la posterior sessió de ball.  
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XXVI CONCURS DE PINTURA RÀPIDA “TERRAFERMA” 
 

Durant el matí del diumenge 6 de 

maig, l’Art es va apoderar dels 

indrets més representatius del 

nostre municipi en motiu del XXVIè 

Concurs de Pintura Ràpida 

“Terraferma”.  

Diferents pintors vinguts d’arreu 

van iniciar la seva participació ben 

d’hora després de segellar les 

seves teles i triar quin lloc seria el 

motiu de la seva inspiració. Distribuïts per tot el municipi, al llarg del matí, 

els artistes van ser el focus d’admiració dels diferents veïns i veïnes que 

contemplaren l’Art, amb majúscules, de representar un paisatge sobre un quadre en un període fixat de 

temps. 

Igual que en les darreres edicions, el requisit obligatori era pintar sobre la tela “in situ” un lloc del nostre 

poble a escollir lliurement en les tres modalitats permeses; l’aquarel·la, l’oli o la pintura acrílica. 

Arribada l’hora, els autors 

dels quadres van anar a 

entregar les obres per 

iniciar el procés de 

selecció a càrrec del 

jurat. El veredicte final i 

l’entrega de premis es va 

fer al finalitzar el dinar de 

cloenda del Concurs 

celebrat al pavelló.  

Totes les obres d’art han estat exposades uns dies a la Sala d’Exposicions registrant un gran nombre 

de visites.  
 

1r Premi: Albert Giménez 2n Premi: Josep Millas 3r Premi: Aida Mauri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premi Infantil: Andrea Quilez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premi infantil Joana Prunera 

ACTES CULTURALS 
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EL PUBILLATGE LOCAL A ÒDENA, RIPOLL, TORDERA I ANGLÈS 
 

El recorregut del pubillatge local segueix ferm i actiu per diferents indrets del territori català.  

El dia 1 de maig, la pubilleta Xènia Curcó, la damisel·la Mariola Claveria i la pubilla Clàudia Solé van 

anar fins a Òdena per representar al nostre poble en el 40è certament del pubillatge d’aquest municipi 

de la comarca de l’Anoia.  

Per un altra banda, el diumenge 20 de maig una gran part del pubillatge torressenc es va desplaçar 

fins a Ripoll per assistir a la 52ª Festa de la Llana i Casament a Pagès, una de les celebracions 

tradicionals més conegudes dins el territori en la que s’exhibeix la tradició dels pastors amb el seu 

element més singular: la recreació de les noces camperoles. Més de 300 persones van fer gala dels 

vestits tradicionals catalans, amb danses i ball dels gegants, concurs d’esquilar ovelles, etc. 

Finalment, el cap de setmana del 26 i 27 de maig, en Pau Torrelles i la Clàudia Solé van anar a 

Tordera i Anglès. Dissabte assistiren a la proclamació del pubillatge comarcal del Maresme i 

l’endemà diumenge es van desplaçar fins al poble d’Anglès, on es va celebrar el Comarcal de Selva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA I LA FESTA MAJOR DE MAIG 
 

A més de les habituals sortides representatives, el nostre pubillatge 

local també ha participat en diferents actes organitzats al nostre 

municipi durant aquest mes tals com el XXVI Concurs de Pintura 

Ràpida “Terraferma” en el que visitaren els pintors pels carrers del 

poble i entregaren part dels premis als escollits durant el dinar i, dies 

després, van estar en els diversos actes programats per la Festa 

Major de Maig en honor al Sagrat Cor i Sant Guardià. 
 

MEMBRES DE L’ESCOLA SARDANISTA DE TORRES AMB LA FERMA DE PONENT 
 

Un grup de membres de l’Escola 

Sardanista de Torres de Segre van 

anar a ballar sardanes amb la 

“Ferma de Ponent”, amb la que hi 

actuen i col·laboren des de fa 25 

anys, tot participant en la celebració 

d’un 25è aniversari de boda al 

restaurant “la Boscana” de Bellvís.  

Amb un bon repertori de sardanes molt ben executades, el grup 

sardanista va fer gaudir als presents d’una magnífica actuació 

en un entorn condicionat i guarnit al detall per l’ocasió. 
 

LA CORAL LA LIRA A SANT MARTÍ DE MALDÀ 
 

 

El dissabte 26 de maig, el grup coral municipal va anar fins a 

Sant Martí de Maldà per participar al concert “Primavera Coral” 

junt amb la Coral L’Arc de Sant Martí i la Coral l’Estel de 

Lleida. La Coral La Lira va mostrar el seu talent tot interpretant 

una sèrie de cançons abans de cloure l’esdeveniment amb el 

cant comú entre les tres agrupacions de cantaires . 
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XXI FESTA DEL PESCADOR  

 

El primer dia de 

maig, des de fa 21 

anys, és sinònim de 

pesca al nostre poble 

amb la celebració de 

la Festa del 

Pescador, una de les 

proves amb més 

participació i interès d’entre les que s’organitzen des del 

Club Esportiu de Pesca de Torres de Segre. 

Tal i com és habitual en els darrers anys, l’escenari va ser Utxesa, més concretament la zona dels 

“espigons” i tots els llocs del seu davant. 

Els 44 pescadors participants, entre infantils i sèniors, van poder gaudir d’un bon 

matí de pesca pel que fa al temps però molt negatiu i avorrit en quan a captures 

ja que només va aconseguir pescar la Nerea Martín amb 4 alburns, en una de 

les “porres” més multitudinàries i històriques de les que es recorden des de que 

es celebra aquesta Festa. Segons els més experimentats, molts poden ser els 

factors que poden explicar la inactivitat dels peixos durant aquesta jornada, 

entre altres, la temperatura de l’aigua, els dies anteriors amb inestabilitat o la coincidència amb la 

temporada de posta dels ous dels peixos. 

Malgrat aquesta curiosa circumstància, la cinquantena 

d’afeccionats a aquest esport van acabar la jornada amb 

un dinar de germanor al poliesportiu en el que es van 

haver de sortejar tots els obsequis que donen els diferents 

col·laboradors a l’acte gràcies, en bona part, a la gran 

tasca dels membres de l’actual junta del Club que són els 

responsables que no es perdi una de les cites més 

esperades pels amants de la canya. 

 

CONCURSOS DE PESCA: 2ª MARATÓ I 2N SOCIAL A UTXESA 

 

A més de la citada Festa del Pescador, aquest mes, s’han realitzat dues proves més de pesca 

previstes al llarg del calendari d’aquesta temporada.  

En primer lloc la segona marató de pesca durant tres dies, 

del divendres 4 al diumenge 6 de maig, que va reunir 22 

pescadors. En aquest concurs acumulable a les altres 

maratons que es realitzen de tres dies, la majoria dels 

participants van obtenir captures malgrat haver-hi les 

habituals excepcions amb les maleïdes “porres” que 

deixaren el còmput de 9 pescadors a zero. 

El guanyador de la prova va ser en Lluís Vilafranca Duran 

amb 7 peces i un total de 30,800 kg. de pes, seguit de l’Enric 

Valls amb un pes de 19,300 kg. en 5 captures i de l’Antonio 

Alférez amb 2 peces que pesaren 12,460 kg. 
 

En darrer lloc, el segon concurs social del passat 

diumenge 20 de maig que es va fer també a la zona dels 

espigons d’Utxesa amb la peculiaritat que s’aconseguí, 

solament, una sola captura entre tots els participants.  

L’afortunat pescador va ser en Roger Martín que va obtenir 

la victòria d’aquesta segona prova acumulable amb una 

carpa comú més petita del que es sol pescar habitualment a 

l’embassament, d’1,900 quilograms de pes. 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
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PARTITS AMISTOSOS DELS EQUIPS BASE DE FUTBOL SALA 
 

El passat cap de setmana del 5 i 6 de maig, els 

nostres equips de la base de futbol sala van 

jugar diferents partits amistosos a Torres i 

Alcarràs amb la finalitat d’habituar-se a jugar 

encontres amb nens i nenes de la seva edat en 

categories on no hi ha competició al llarg del 

curs, com és el cas dels més menuts. 

Per un costat, el dissabte i al Pavelló 

Poliesportiu Municipal, l’equip Prebenjamí i el 

Benjamí es van enfrontar amb els respectius 

equips de l’Aitona amb uns resultats de 5 a 1 i 0 

a 1, respectivament, tot mostrant molt bones 

maneres i una excel·lent actitud. 

Per la seva part, l’equip Aleví - Infantil va 

disputar un torneig el diumenge al matí al 

pavelló d’Alcarràs.  

La fase de grups d’aquest prova la completava 

amb dos derrotes i una victòria. Malauradament, 

els verds, van caure eliminats a la ronda de 

quarts de final. 

Més enllà dels resultats, el més destacable va 

ser la motivació que van mostrar els jugadors i el 

bon nivell de joc, fent vistós l’aprenentatge que 

hi hagut des de l’inici de la temporada 

completant un magnífic primer any de futbol sala 

base al que li desitgem llarga vida i molts èxits 

esportius en un futur. 
 

 

SORTIDES DIVERSES DEL CLUB DE BTT “PIT AMUNT”  
 

La nova temporada 

de sortides 

organitzades des 

del Club de BTT 

“Pit Amunt” 

continua plantejant 

propostes diferents 

de rutes amb 

bicicleta en 

diferents indrets de 

la contrada i nivells 

de dificultat 

diversos però 

sempre pensades 

perquè hi puguin 

participar la gran 

majoria amb la 

finalitat de gaudir d’aquesta activitat esportiva en comunió i companyonia. 

Al llarg de tot el mes s’han realitzat escapades en indrets propers del terme i localitats veïnes tals com 

Llardecans (a l’Arc d’Adà) o a Montmaneu, pujant en aquest cas a un dels cims més visibles i elevats 

del Segrià de 494,6 metres d’alçada des d’on es poden observar boniques i extenses vistes. 

Des d’aquest espai volem engrescar a tots els socis i sòcies del Club, així com als aficionats a la 

bicicleta en general, a participar en les noves sortides que s’aniran fent des d’aquesta agrupació. 

Equip Prebenjamí 

Equip Benjamí 

Equip Aleví - Infantil 
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CAMPIONATS DE KARATE A ALGUAIRE I TORREFARRERA  

 

El Pavelló Municipal d’Alguaire va acollir, el passat dissabte 5 de maig, el primer campionat de Karate  

de la vila d’Alguaire, organitzat pel club de Karate de la mateixa població, en el que hi van participar 

diferents clubs de poblacions veïnes tals com Almacelles, Albesa, Alpicat, Torrefarrera, Lleida, Fraga i, 

com no, una representació d’alumnes del nostre Club Karate-Do Torres de Segre. 

Els 10 karateques torressencs, entre nens i nenes, van competir en les diferents categories de la prova 

amb una molt bona actuació en general. Davant un gran nombre de participants i un nivell de karate 

força elevat, els nens i nenes de Torres van obtenir fins a 4 copes:  

• 1 copa d’or (categoria kumite  infantil masculí – Iker Mimbrera) 

• 1 copa de plata (categoria Kata Benjamí Femení – Cèlia Florensa) 

• 1 copa de bronze (categoria Kata Benjamí Femení – Iona Prim) 

• 1 copa de bronze (categoria Kata Aleví Masculí – Roc Prim) 
 

 

Torrefarrera fou l’escenari que acollí, el passat dissabte 26 de maig, un altre campionat d’aquest art 

marcial. En aquest cas va ser el 12è Torneig vila de Torrefarrera en el que hi participaren, a part del 

Club Karate-Do Torres de Segre, clubs d’Alguaire, d’Almenar, d’Albesa, de Torrefarrera, de Lleida, de 

Fraga, de Castellserà, de Saragossa i d’Alpicat. 

Del grup torressenc actuaren 13 nens i nenes que aconseguiren 4 medalles: 3 de les quals de tercers 

llocs per a la Iona Prim, la Cèlia Florensa i l’Aleix Florensa i 1 de segona posició en Kata aleví masculí 

per en Dídac March. 

Les dues competicions van resultar tot un èxit de participació i d’exhibició de les tècniques i valors 

propis d’aquesta disciplina esportiva fent una menció especial a l’entrega dels nostres esportistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFRIGERI D’AGRAÏMENT ALS VOLUNTARIS DE LA 5ª VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA 
 

El divendres 11 de maig es 

va fer un sopar amb bona 

part dels voluntaris i 

voluntàries que van 

col·laborar en les diferents 

tasques d’organització i 

funcionament de la 5a 

edició de la Volta al Pantà 

d’Utxesa celebrada a finals 

de febrer del present any. 

Amb aquest refrigeri, els membres de l’organització van voler agrair al voluntariat, majoritàriament de 

Torres de Segre, la seva tasca imprescindible per a poder cobrir les diferents zones que conformen 

l’estructura d’aquesta prova atlètica de gran format totalment consolidada dins el panorama de les 

curses esportives de Ponent. 

Es tanca d’aquesta manera la carpeta de la cinquena edició ja pensant en la propera tot cercant noves 

idees i propostes per aconseguir sempre millorar en tots els aspectes possibles i créixer com a 

esdeveniment esportiu dins el nostre territori, això si, amb l’ajuda imprescindible dels esmentats 

voluntaris sense els quals no seria possible. 
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FI DE LA TEMPORADA DELS DIFERENTS CAMPIONATS ESPORTIUS 
 

Al llarg d’aquest mes de maig s’han disputat els darrers encontres de les fases regulars dels diferents 

campionats de bàsquet, futbol sala i futbol camp en els que hi participen equips del municipi amb 

trajectòries i dinàmiques diferents però en tots els casos aconseguint mantenir la categoria. 
 

Per una banda, el Club Bàsquet Torres de Segre – Events Catalunya acaba la temporada 

ocupant el 12è lloc a la classificació 

dins d’una lliga molt disputada i 

d’elevat nivell. En una temporada 

irregular, el conjunt local ha anat de 

més a menys arribant molt debilitat en 

la fase final. Tot i començar fort, 

aconseguint bons resultats en els 

primers encontres, la dinàmica positiva 

del grup ha anat canviant fruit dels 

canvis en la plantilla, arbitratges polèmics i els mals resultats dels últims partits disputats. Aquest fet 

junt amb la marxa del Club de diferents jugadors veterans ha portat al conjunt de bàsquet i a la seva 

Junta directiva a prendre la decisió de no continuar competint la temporada vinent i desfer 

definitivament el grup després de nou anys consecutius jugant.  

Des d’aquí volem agrair la seva tasca realitzada durant 

aquestes temporades essent uns bons ambaixadors del 

nostre poble allí on han anat a jugar i aconseguint fites que 

quedaran per la història del Club com la consecució de la 

Copa Federació, el campionat regular i de Catalunya amb 

l’ascens de categoria el darrer any. 
 

L’equip sènior del Club Atlètic 

Torres de Segre de Futbol Sala també 

finalitza la competició en un meritori 8è 

lloc a la taula després d’alts i baixos 

emmarcats per bons moments futbolístics 

però també per dificultats lògiques i 

pròpies d’una temporada exigent. Amb 

un balanç de 10 victòries, 4 empats i 10 

derrotes. Els verds han anotat 96 gols a favor i n’han encaixat 113 amb l’Albert Pedrós com a màxim 

golejador amb 19 gols. 
 

El primer any de l’equip juvenil de futbol sala es pot considerar 

satisfactori a nivell general, tancant el campionat en 7è lloc i 13 punts,  

tenint en compte que tot inici comporta dificultats diverses. L’equip 

entrenat per Siddhartha ha necessitat un període de temps per 

adaptar-se a la competició amb resultats variables davant d’equips 

molt més rodats i experimentats. Aquesta temporada ha significat, 

sense cap mena de dubte, un bagatge profitós de cara a la propera 

que esperem sigui bona en tots els aspectes. 
 

Per últim, el conjunt del Club Esportiu Torres de Segre de veterans, de futbol camp, ha 

aconseguit marcar un bon rendiment en una categoria superior respecte al curs passat. Esportivament 

parlant el conjunt torressenc ha obtingut bons 

resultats en camps i rivals difícils però també ha 

deixat escapar ocasions i partits més 

assequibles sobretot, per manca d’efectius a 

l’hora d’afrontar alguns dels partits. No obstant, 

el 9è lloc a la classificació en el primer any a 

primera divisió no deixa de significar que la 

temporada ha estat exitosa i el rendiment general del grup força notable. 
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DINAR DE CLOENDA DE TEMPORADA DE L’ESCOLA DE FUTBOL BAIX SEGRIÀ 
 

Aquest passat diumenge dia 20 de maig es va celebrar el 

dinar de cloenda de la temporada 2017/2018 de l’Escola de 

futbol Baix Segrià al pavelló poliesportiu d’Alcarràs. Un acte 

on més de 300 persones van poder escoltar els parlaments 

del president de l’Escola de futbol, l’Albert Sans i de 

l’alcalde d’Alcarràs Miquel Serra, acompanyats dels 

alcaldes i regidors dels pobles de Torres de Segre, Soses i 

Sudanell. Acte seguit es va donar pas als protagonistes del 

dia, on els 17 equips de l’Escola de futbol van pujar a 

l’escenari per a la realització de l’entrega de diplomes a tots els jugadors i jugadores, juntament amb 

l’entrega de dues plaques als jugadors juvenils en agraïment a la seva trajectòria dins l’Escola tot 

desitjant-los una bona carrera en el futbol amateur. 

 

FI DE BONA PART DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

Les diferents activitats esportives, organitzades per aquesta temporada des de la Regidoria d’Esports 

de l’Ajuntament, han finalitzat les seves sessions aquest mes de maig amb una bona participació de 

veïns i veïnes que han gaudit de l’esport i s’han posat en forma durant els 8 mesos que s’han 

desenvolupat. 

D’aquesta manera, les classes d’spinning, zumba, crossfit, pilates, gimnàstica terapèutica i els 

entrenaments del futbol sala de base per als més petits i joves han posat el punt i final al curs amb les 

darreres sessions tot aconseguint finalitzar amb un bon nombre d’inscrits per donar una treva durant 

els propers mesos de calor i afrontar una nova temporada amb les piles ben carregades i amb noves 

propostes esportives amb les que ja s’estan treballant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NEREA MARTÍN, PROTAGONISTA DESTACADA EN RÍTMICA 
 

En el seu primer any a la gimnàstica rítmica federada i 

amb tant sol uns mesos d’entrenament dins d’aquest 

esport, la Nerea Martín ja ha aconseguit debutar en 

campionats de Catalunya de nivell escolar quedant 

sempre entre les 5 primeres de la seva categoria, 

obtenint uns resultats d’allò més sorprenents si es té en 

compte el poc temps que practica aquesta disciplina. 

Des d’aquí l’encoratgem a seguir lluitant i gaudint de 

l’esport desitjant-li molts èxits en endavant. 
 

CROSSFIT ZUMBA 

SPINNING 

GIMNÀSTICA TERAPÈUTICA FUTBOL SALA BASE 
PILATES 
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VISITA DEL GRUP EXCURSIONISTA DE SABADELL 
 

El dia diumenge 6 de maig, vam rebre la visita del G.E.S 

(Grup excursionista de Sabadell) a Torres de Segre. Des de 

TDSNaTur se'ls hi va fer un itinerari guiat al llarg de l'espai 

Natural d'Utxesa i al museu de la evolució, on van gaudir de 

les explicacions fetes sobre el nostre patrimoni natural i la 

nostra història. A més, es van quedar a dinar en un dels 

restaurants del poble i a visitar l'exposició del 26è concurs de 

pintura de Torres de Segre. 
 

VISITA DELS JUBILATS DEL MARESME 
 

El diumenge 13 de maig va venir un grup de 55 persones del 

Maresme interessades en conèixer el nostre Territori. Des de 

TDSNaTur, Regidoria de Medi Natural i  Promoció del territori, se’ls va 

fer una sortida guiada per la vora de tot l’embassament d’Utxesa, on 

es va explicar sobre el patrimoni cultural que tenim a Torres de Segre, 

la nostra història i, a més, es va fer una observació ornitològica.   
  

ULTRA CLEAN MARATHON - CLEAN UP  

El 16 de maig es va dur a terme una activitat programada a l’Espai Natural d'Utxesa en col·laboració 

amb la setmana Europea de Prevenció de residus. Es tracta de l’etapa 4 de la Ultra Clean Marathon, 

un repte Esportiu d’Albert Bosch i Nicole Ribera, 2 esportistes compromesos amb el medi ambient, que 

van córrer 7 maratons amb l'objectiu de recollir el màxim de residus i descobrir els paisatges naturals 

de gran valor del nostre territori. El punt de trobada va ser l'observatori elevat del 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

HOTELS D’INSECTES FETS PER L’ESCOLA DE CARRASSUMADA  
 

El divendres 18 de maig, des de l’Escola 

Carrassumada, es va fer una pedalada amb 

els alumnes de cinquè i sisè curs que va 

arribar fins a “La Fusteria”.  

Els tècnics de TDSNaTur, van desenvolupar 

dues activitats amb els alumnes que van 

consistir en la construcció d’un hotel 

d’insectes (refugi de fauna auxiliar benèfica) 

i una passejada de descobriment de fauna a 

la vora de l’espai Natural d’Utxesa.  

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. 
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FRUCTICULTURA – L’ACLARIMENT DELS FRUITERS  
 

El diumenge 20 de maig 

es va fer una passejada 

guiada amb la 

col·laboració d’un pagès 

de la zona, l’Albert Filella, 

qui ens va explicar el que 

és l’aclariment dels arbres 

fruiters i la importància 

que aquest fenomen té a 

l’hora de produir fruites de 

qualitat.  

A més, l’activitat va concloure amb un recorregut fet per la zona i un concert en viu del grup 

“Thinkin’wild” que va amenitzar l’estona.  

 

VISITA D’ALUMNES DE L’IES BAJO CINCA  
 

El divendres 25 de maig a 

Utxesa es va dur a terme 

una sessió d’anellament 

d’ocells a la que hi van 

participar els alumnes de 

primer i segon de la ESO 

de l’Institut de Fraga IES 

Bajo Cinca.  

A més també van construir 

dos “hotels” d’insectes, complementant els que una setmana abans havien fet els alumnes de l’Escola 

de Carrassumada, deixant així un total de quatre hotels d’insectes a l’espai Natural d’Utxesa.  

 
 

 
 

SORTIDA A LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES 
 

Aprofitant la festivitat de l’1 

de maig, dia internacional 

dels Treballadors, una bona 

representació de sòcies de 

l’Associació de Dones Santa 

Àgata de Torres de Segre 

van realitzar una interessant 

sortida al municipi 

d’Esparreguera a veure “la 

Passió”, una coneguda 

representació de la Passió 

de Crist amb escenografies 

teatrals i un bon nombre 

d’intèrprets diversos.  

Aquest espectacle teatral de gran magnitud, realitzat amb unes condicions tècniques excepcionals i 

extraordinàriament efectistes, és una de les “passions” més importants de Catalunya juntament amb la 

d’Olesa fins al punt d’estar considerada d’Interès Turístic Nacional i condecorada amb la Creu de Sant 

Jordi. 

La sortida fou un tot un èxit per la comitiva torressenca que va gaudir d’una magnífica jornada en 

aquesta població de la comarca del Baix Llobregat. 

 

ALTRES ACTIVITATS 
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ÚLTIMA CONFERÈNCIA DE L’AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAIX SEGRE  
 

 

El dijous 3 de maig la Sala d’Actes de la Plaça Catalunya va 

resultar l’escenari escollit per dur a terme la última del conjunt 

de conferències que s’han desenvolupat en els darrers mesos 

als municipis d’Aitona, Soses i Torres de Segre.  

Aquest programa de conferències de l’Aula d’Extensió 

Universitària del Baix Segre, format per un total de vuit 

xerrades de temàtiques diverses, ha anat alternant la seva seu 

entre els tres pobles anteriorment esmentats amb el propòsit 

de promoure la formació i capacitació de la gent gran mitjançant 

xerrades realitzades per persones rellevants en el seu àmbit de 

coneixement.  

La darrera sessió es va desenvolupar al nostre poble amb el títol 

“Conceptes Fonamentals de la successió: el Testament”,  a càrrec 

del ponent Carles Florensa, en la que es tractaren punts rellevants 

sobre tot el que cal 

fer i saber d’aquest 

tema.  
 

Al finalitzar la dissertació, les autoritats presents dels 

tres pobles i el secretari local de l’Aula, l’Àngel Bustos, 

van fer entrega d’unes caixes de fruita com a obsequi i 

agraïment als ponents, Vice-Rector de la UDL, en Joan 

Biscarri i al coordinador de les Aules d’Extensió 

Universitària, en Marius Bernardó. 

 

ACTIVITATS DE LA LLAR DE JUBILATS PER SANT GUARDIÀ  
 

El dimecres 10 de maig, la Junta de la Llar de Jubilats de Torres de 

Segre, van organitzar pels seus associats i associades un conjunt 

d’actes amb la finalitat de no perdre les tradicions populars i gaudir 

plegats del dia del seu patró, Sant Guardià.  

Des de sempre la tradició marcava que el 10 de maig era el dia que 

es pujava a l’Ermita però aquest any amb el propòsit de facilitar que 

hi pogués anar més gent ja que darrerament s’esqueia en laborable 

es va proposar de passar-ho al següent diumenge.  

Per no perdre la tradició 

d’aquest dia tan significatiu i 

rellevant del poble i ésser fidels 

a la data de sempre, una 

representació d’amics de la Llar 

van organitzar igualment una 

sortida al turó de Carrassumada 

i, entre altres, van cantar la 

“coplilla” en honor a Sant Guardià. 
 

 

Per la tarda, completant una bona jornada 

de Festa Major, es va realitzar una sessió 

de cinefòrum a la Sala d’Actes de la Plaça 

Catalunya amb una nombrosa presència de 

gent. 

Al finalitzar, un petit refrigeri a base de 

dolços i refrescos va acabar amb la cantada 

conjunta, novament, de la “coplilla” de Sant 

Guardià a la seu de la Llar. 
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SORTIDES A GIRONA I MONTBLANC DES DE LA LLAR DE JUBILATS 
 

Al llarg d’aquest mes s’han dut a terme dues 

sortides plantejades a la Llar de Jubilats. 

Primer, el dissabte 12 de maig, un grup de 

socis i sòcies van desplaçar-se fins a Girona 

aprofitant l’esdeveniment Girona, temps de 

flors que converteix la capital catalana en el 

certamen floral més important d’Europa 

engalanant carrers, edificis i indrets diversos 

de la ciutat amb la flor com a element 

característic. 
 

Posteriorment, el divendres 18 de maig, 

va ser la data escollida per efectuar una 

sortida promocional a Montblanc.  

Amb una bona participació de membres 

de la Llar, la representació torressenca 

va passar una bona jornada en comunió 

tot visitant primer el municipi de El Morell 

on van gaudir d’un bon esmorzar de 

pagès i una xerrada. Tot seguit es 

desplaçaren fins a Montblanc on van 

dinar i, posteriorment, van passejar-se per alguns dels indrets més bonics d’aquesta magnífica 

població tarragonina per cloure el viatge a la fàbrica de galetes “Rifacli” abans de tornar cap al poble. 

 

LA LANPARTY 2018 
 

Del divendres 18 al diumenge 20 de maig el pavelló 

poliesportiu va ser testimoni d’una nova Lanparty 

després d’uns anys que s’havia deixat de fer. El nom 

“LAN” prové de la forma en què s'interconnecten els 

ordinadors: mitjançant una xarxa local, que permet 

intercanviar dades a altes velocitats i rendiment.  

La voluntat dels membres organitzadors locals de 

reactivar de nou a Torres una trobada LAN 

d’aquesta índole, revivint passades i exitoses 

edicions, van fer possible que més de 80 participants 

de diferents edats, amb els seus ordinadors, es 

reunissin i gaudissin de tres dies d’autèntica passió 

per tot el que suposa la informàtica i les noves 

tecnologies en general en una jornada de 

convivència i diversió on es va jugar a videojocs 

connectats en xarxa, s’intercanviaren fitxers a gran 

velocitat i es compartiren coneixements informàtics 

diversos entre els participants. 

 

JORNADES TECNOLÒGIQUES 
 

Des de la regidoria de Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Torres de Segre, es va plantejar per 

primer cop el fet d’acollir un cicle de conferències adreçades a tots els públics amb la tecnologia i el 

seu ús com a tema principal. Durant la setmana del 21 al 25 de maig, l’Ester Barqué, Community 

Manager / Dinamitzadora i formadora en el món de les xarxes socials, va desenvolupar quatre 

xerrades en les que es tractà l’ús de les xarxes socials més conegudes (Facebook, Twitter, Pineterest, 

Linkedin, Instagram) des dels diferents àmbits i la seva influència en les diferents edats de la persona. 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/LAN
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El dilluns 21 de maig va obrir-se el cicle amb el tractament de les xarxes 

socials encaminades als usuaris més joves, talment més actius, exposant 

tots els perills i consideracions que cal tenir en compte a l’hora d’interactuar 

per la xarxa i el paper fonamental que han d’adoptar els pares a l’hora 

d’encaminar-los a que en facin un ús responsable i adequat per protegir-los 

dels elements tòxics i ajudar-los de cara al seu futur professional.  
 

L’endemà, dimarts 22 de maig, era el torn de tractar el tema de 

les xarxes socials amb la gent més adulta que, la gran majoria, 

es troben en fase d’inici o d’integració dins d’aquest món totalment 

desconegut. En aquest col·loqui es va donar a conèixer totes les 

possibilitats que poden oferir les xarxes socials en una franja 

d’edat més avançada sempre tenint en compte una sèrie de 

consideracions per evitar aquells elements negatius que porten 

implícits i que poden afectar a la seguretat i privacitat. 
 

La tercera de les ponències va desenvolupar-se el dimecres 23 de maig tractant la temàtica de 

xarxes per a la gent jove / adolescent. En aquest sentit, l’Ester va exposar consells i bons hàbits d’ús 

per afavorir un cert control i seguretat en la població que més domina aquest món cibernauta fent-los 

veure que no estan exempts de perill i que cal estar alerta en tot el que es publica i com es fa.  
 

Per últim, la darrera xerrada va realitzar-se el divendres 

25 de maig per parlar sobre LinkedIn, una xarxa social 

orientada als professionals i els negocis. En aquest cas es 

va donar molta importància a potenciar aquesta eina 

professional, a tots els joves i gent de franges diverses, per 

ajudar en el seu futur professional ja que a través 

d’aquesta xarxa moltes empreses busquen candidats per a 

treballar o contactar amb clients. 

 

INSCRIPCIONS OBERTES PER A LA REVETLLA D’ESTIU A UTXESA 
 

Un any més, i seguint amb la tradició des de finals dels anys 

setanta, l'Associació de propietaris de la Vall d'Utxesa, 

organitza la festa d'estiu, pel dissabte 7 de juliol, on es 

desenvoluparan nombroses activitats lúdiques. 

S'iniciarà al matí amb jocs i animació infantil. A la tarda hi 

haurà un espectacle de l'Orquestra Blau per a tots els públics 

però, en especial, per als més petits. A partir de llavors es 

recolliran els pastissos casolans del concurs.  

Sobre les 21:30h. el càtering Can Moreno d'Alcarràs servirà el 

sopar (una amanida d'arròs, seguida de la llonganissa amb 

escalivada i per finalitzar el gelat). Tot això anirà acompanyat 

de sangria per sopar, cava a les postres i cafès. I no oblidem 

els concursants que podran recollir els seus pastissos per 

assaborir-los amb els seus amics o familiars. L'Orquestra Blau 

amenitzarà el ball fins que el cos aguanti. A la mitja part 

d’aquest, es celebrarà el lliurament de premis als guanyadors 

dels pastissos casolans i el típic sorteig dels 4 pernils amb 

servei de bar durant tota la vetllada. 

Des de l’esmentada Associació volen aprofitar aquest espai per convidar a tothom a participar i gaudir 

d'aquesta gran revetlla amb la intenció de passar-ho bé dins d’un ambient de germanor i cordialitat.  
 

Els tiquets (preu de 10 euros) estaran a la venda al bar Sabrina fins el dia 1 de juliol, però també 

els podeu adquirir al local de l'Associació de veïns el dissabte 30 de juny i el diumenge 1 de juliol.  
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LA XOCOLATADA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES SANTA ÀGATA 
 

L’associació de dones MdC Santa Àgata va organitzar, el passat dissabte 26 de maig, la xocolatada 

anual per a totes les seves sòcies amb una plena assistència i magnífic ambient.  

En aquesta trobada es van exposar les manualitats i labors que part de les seves associades han fet 

durant tot el curs i, a més, es van dur a terme una sèrie de sorteigs i bingos que ompliren la tarda de 

moments d’allò més distrets i divertits tot gaudint de la bona companyia present a la pista. 

Per una altra banda, en motiu de la recent defunció de la sra. Elvira Duaigües, una de les sòcies 

fundadores i Presidenta durant molts anys, l’Associació va encomanar un ram de flors pel seu sepeli, 

com a mostra del condol per tant sentida pèrdua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELS LLOPS COL·LABORANT AMB EL PROJECTE “PALLASSOS SENSE FRONTERES” 
 

La unitat de Llops de l’Agrupament Escolta Turribus 

va realitzar, el passat dissabte 26 de maig, la 

darrera de les diferents activitats solidàries que han 

dut a terme aquests últims dies amb la finalitat de 

recaptar fons per Pallassos sense Fronteres. Amb 

la venta de manualitats realitzades per ells pels 

carrers del municipi, juntament amb els diners ja 

recaptats, van poder reunir un total de 750 € que 

aniran, íntegrament, cap a l’esmentada organització 

catalana de pallassos per ajudar a que es continuï 

desenvolupant la magnífica tasca solidària que 

estan duent a terme des del 1993 a fi de millorar la 

situació psicològica a les poblacions refugiades i zones de conflictes i guerra, així com sensibilitzar la 

societat i promoure actituds solidàries.  

Celebrem, un cop més, l’encert d’aquest tipus d’iniciatives solidàries i felicitem la bona tasca 

desenvolupada pel monitoratge de l’Agrupament Escolta així com la de tots els nois i noies torressencs 

que en formen part. 
 

TALLERS I ACTIVITATS A LA RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ  
 

 

 

L’activitat a la Residència Sant Guardià no s’atura i 

sempre s’intenta omplir de noves i dinàmiques 

propostes que permeten una millor estada i de qualitat 

en el dia a dia de les persones residents.  

En aquest cas, aquests dies, s’han realitzat tallers de 

manualitats amb el propòsit d’afavorir la capacitat de 

concentració, estimular la capacitat viso-manual i 

treballar la psicomotricitat fina dels usuaris/àries, així 

com, potenciar el treball en grup i la creativitat que, 

alhora, els ha servit per guarnir els diferents racons del 

centre. Aquest mes també han pogut gaudir de temps 

per a la reflexió i la pregària amb la celebració “in situ” 

de la missa del diumenge ja que a l’església s’estava 

fumigant i restava tancada al públic. 
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PEPITA RUESTES GALARDONADA EN EL 8è CONCURS BUSCATALENTS DE MASSOTERES 
 

El municipi de Massoteres, dins la comarca de la Segarra, es va convertir el 

passat diumenge 27 de maig en el referent de la creativitat artística, celebrant la 

vuitena edició del Concurs amateur de teatre i monòlegs Buscatalents que 

pretén donar relleu i cabuda a tots aquells grups teatrals i monologuistes 

amateurs de Catalunya que hi volen actuar. 

D’entre els participants, ressaltem l’actuació de la nostra artista local, la Pepita 

Ruestes, que va representar “De passada” una tragicomèdia en forma de 

monòleg que oscil·la entre la realitat i la ficció i que relata una història que passa 

dins d’un estudi de ràdio on el moment meravellós de les 12 campanades 

provoca màgia dins la ràdio 

amb la presentadora que 

explica 12 històries de dones 

de poble.  

Una bona representació de 

l’obra sobre l’escenari amb 

l’expressivitat del seu talent 

davant el públic present van 

fer que el Jurat del concurs 

adjudiqués el 2n premi en obra de teatre a la Pepita a la que li desitgem, des d’aquest espai, una llarga 

vida i grans èxits en el món artístic, font de la seva passió des de ben petita. 
 

 
 

 
 

 

 

 
   

Tal com es segueix fent de forma periòdica, aquest mes s’ha realitzat la 

neteja del primer dipòsit d’aigua de la potabilitzadora.  

Aquest dipòsit és el que rep l’aigua directa del canal, on es fa la primera 

decantació i després passa a la resta de dipòsits per fer les segones 

decantacions i posterior tractament abans que arribi a les nostres cases. Per 

aquest motiu, és molt important que aquests espais d’emmagatzematge 

d’aigua potable estiguin en les millors condicions possible en quan a neteja 

i, per això, cal realitzar, periòdicament, neteges de les seves parets i terra 

amb aigua a pressió. 

 
 

 

S’ha reparat la tanca metàl·lica trencada del solar de l’Ajuntament que hi ha al costat del pavelló 

poliesportiu i que, actualment, s’utilitza com a espai de joc de futbol per alguns nois i noies. Per poder 

dur a terme l’esmentada actuació s’han fixat amb formigó els pilars de ferro per poder col·locar la 

tanca sobre d’ells i, finalment, tensar-la.  

A més s’ha aprofitat l’avinentesa per restaurar la barana de fusta que estava totalment afluixada i 

tirada a causa d’aquests actes vandàlics com els que venim informant i denunciant en anteriors 

edicions d’aquesta revista. Per cloure, s’han netejat totes les deixalles i restes de vidre que hi havia 

per l’explanada deixant aquest espai lliure, net i en condicions per poder-hi jugar amb seguretat tot 

esperant que es pugui conservar així per molt temps. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACTUACIONS REALITZADES AL MAIG 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

NETEJA DEL DIPÒSIT DE LA POTABILITZADORA  

 

REPARACIÓ DE LA TANCA DEL SOLAR DEL COSTAT DEL POLIESPORTIU 

 

http://massoteres.ddl.net/
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Tal i com es fa habitualment, al llarg d’aquests dies s’han anat 

efectuant actuacions de manteniment al camp de futbol del 

municipi. Per un costat s’ha abonat i segat en vàries ocasions la 

gespa del terreny de joc aconseguint que recuperi un bon estat 

després de les gelades produïdes en els mesos anteriors. 

Aquesta tasca i la gran quantitat de pluja caiguda garanteix, en 

els propers dies, una bona qualitat de la mateixa. També s’han 

repassat les vores del mateix camp, netejant les herbes i aplicant producte per mantenir-les netes.  
 

 

 

 

 

 

A començament de mes es va haver de reparar 

una fuita important d’aigua que afectava en un dels 

habitatges i que fou produïda per un trencament en 

la canonada dins del carrer Josep Pla, prop de la 

Cooperativa Agrària Verge de Carrassumada. 

L’actuació va obligar a tancar la circulació per 

l’esmentat carrer ja que es va haver de realitzar 

una important rasa per substituir tot el material 

malmès i deteriorat per un de nou aprofitant l’obra 

per col·locar també un registre de subministrament abans de tirar el formigó i deixar-ho llest. 
 

 
 

 

 

Dies abans de la Lanparty, es va realitzar tot un muntatge que 

assegurés un funcionament òptim durant els tres dies de durada 

d’aquesta festa LAN. A més de la col·locació de les diferents taules i 

cadires pels usuaris inscrits, es va posar una tanca per delimitar l’accés 

dels participants i els seus equips informàtics.  

Finalment, l’essencial instal·lació elèctrica amb un punt de corrent i de 

xarxa per a cada usuari, desplegant més de 3000 metres de cablejat de 

xarxa per garantir una connexió de 100mb simètriques. 
 

 

 
 

S’han col·locat noves peces de formigó 

al solar de l’Ajuntament ubicat a “Les 

Casetes” que limita amb els carrers 

Democràcia, Salvador Espriu, Pirineus 

i Antoni Gaudí. Aquestes tanques 

s’afegeixen a les ja existents amb la 

finalitat de delimitar exclusivament una 

zona d’aparcament pels vehicles dels residents propers i evitar que s’utilitzi la part interior de grava del 

mateix solar per a fer imprudents maniobres de derrapatge amb els cotxes amb el soroll i les molèsties 

que aquestes provocaven al veïnatge.  
 

 
 

 

 

 

 

Amb l’objectiu de tenir un tracte més directe amb la gent del 

municipi, l’alcalde de Torres de Segre, en Joan Carles Miró 

Puigvecino, ha obert una línia de whatsapp que permetrà 

als vilatans contactar directament amb l’alcaldia i fer-los 

partícips de la vida del poble. D’aquesta manera, a partir d’aquest més s’efectuarà la posada en marxa 

d’aquesta aplicació que permetrà que els veïns i veïnes puguin dirigir-se directament a l’alcalde per a 

plantejar els seus suggeriments, queixes i aportar o requerir informació de manera ràpida i directa. 
                                                

                                    El número de whatsapp habilitat és el 722 61 61 68 

PREPARATIUS PER A LA LANPARTY 2018 

 

REPARACIÓ D’UNA FUITA D’AIGUA AL CARRER JOSEP PLA 

MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL  

WHATSAPP D’ALCALDIA, NOU SERVEI A DISPOSICIÓ DEL CIUTADÀ 

ALCALDE 

COL·LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ AL SOLAR DE LES CASETES  
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El passat dimecres 30 de maig, per segon cop en dos mesos, es van precintar els accessos principals 

al riu Segre al seu pas pel nostre poble.  

Segons les dades actualitzades al moment del CECAT, des de la matinada anterior i a causa de les 

pluges intenses caigudes sobretot en zones de muntanya, es va haver de desembassar més aigua de 

la que es deixava anar de manera controlada des de les comportes d'Oliana que arribà al 100% de la 

seva capacitat i, en conseqüència, el riu Segre va augmentar considerablement el seu cabal establint 

nou record amb el que portem d’any assolint més de 370 m3/s.  
 

Davant d’aquesta crescuda important i la previsió de més precipitacions en els següents dies, es va 

demanar que s'evités l’apropament a la llera del riu i que es tingués precaució en les zones properes. 

Des del mes passat, la mitjana del cabal del riu no ha baixat del 150 m3/s, fet molt poc usual i que 

explica l’excepcional primavera que estem vivint aquest any en quan a registres de pluja acumulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17ª PEDALADA POPULAR  
 

 

El diumenge 27 de maig es va celebrar la 17a edició de la 

Pedalada Popular d’Utxesa, una activitat que ja forma part de 

l’essència del nostre poble i que, en aquest cas, va reunir 

unes 400 persones entre els inscrits de les tres localitats que 

organitzen l’activitat: Aitona, Sarroca i Torres de Segre. 

Les activitats desenvolupades van ser múltiples incloent, no 

només la volta dels ciclistes al pantà, sinó a més, un circuit 

d’agilitat, uns parcs inflables, un recorregut per als nens en 

cavalls, una exhibició de diferents rapinyaires, l’actuació del 

grup aitonenc de batucada, així com el dinar popular i els 

diferents sortejos com a cloenda de la jornada. 

El clima, l’organització de l’esdeveniment des de TDSNaTur 

dins la Regidoria del Medi Natural i la col·laboració d’un bon 

grapat de patrocinadors van fer d’una nova edició de la 

pedalada a Utxesa un èxit total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES DE MAIG 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

TANCAMENT DELS ACCESSOS AL RIU PER LA CRESCUDA DEL CABAL 
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CCLLUUBB  BBÀÀSSQQUUEETT  TTOORRRREESS  DDEE  SSEEGGRREE  ““EEVVEENNTTSS  CCAATTAALLUUNNYYAA””  
 Jornada 28 (05-05-2018) 

  

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

 C.B. 
TORRES 

 

 

72 

 

83 

S.V. CB 
SALLE REUS 

 

  

 Jornada 29 (12-05-2018)  

C.B. 
MOLLERUSSA 

 

87 

 

55 

C.B. 
TORRES 

 

 Jornada 30 (19-05-2018)  

C.B. 
TORRES 

 

63 

 

45 

C.B. 
VALLS T.J.I. 

 

               FI DE LA FASE REGULAR DEL CAMPIONAT 

     (12è classificat) 

 

 

  CCLLUUBB  AATTLLÈÈTTIICC  TTOORRRREESS  DDEE  SSEEGGRREE  ((FFUUTTBBOOLL  SSAALLAA))  
 

 

Jornada 24 (05-05-2018)  
 

 

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

C.A. TORRES 
 
 

5 5 RAJOLÍ D’OR 
LLARDECANS 

c    

 Jornada 25 (12-05-2018) 
 

C.A. TORRES 
 
 

4 2 ALMACELLES “A” 
 
 

 

Jornada 26 (19-05-2018) 
 

FS AGRAMUNT 
T.V. “B” 

 

5 
 

5 C.A. TORRES 
 
 

 

FI DEL CAMPIONAT 
(8è classificat) 

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

 
 

 

 
 
 Jornada 17 (12-05-2018) 

 

 

 

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2a Divisió Juvenil – Grup 5) 
BALAGUER 

VEDRUNA FS “A” 
 

5 3 CA TORRES JUV. 
 

 

 

 

 
 Jornada 18 (19-05-2018) 

 
 

CA TORRES JUV. 
 

1 2 FS SOLSONA 
E.G.SL “B” 

 

 

FI DEL CAMPIONAT 
(7è classificat) 

 

 

 

 

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS) 
 

 

 

 
 

 

 

 Jornada 28 (06-05-2018) 
 

 

 

 

 

 

 CLASSIFICACIÓ (Torneig telègrafs – 1ª Divisió) 

V. TAMARIT DE 
LLITERA 

1 0 V. TORRES 
 

 

 

 

 
 Jornada 29 (13-05-2018) 

 
 

V. TORRES 4 1 V. SOSES 
 

    Jornada 30 (20-05-2018) 
 

V. MONTOLIU 
 

5 1 V. TORRES 
 

FI DEL CAMPIONAT 
(9è classificat) 

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

 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 
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LES ESCOLES ABANS I DESPRÉS DE LA GUERRA CIVIL 

SABIES QUE ... 
Torres de Segre, durant el període de la Guerra Civil, va tenir fins a tres escoles en llocs diferents? 

 

 

Al llarg de la història, les Escoles al nostre municipi s’han anat ubicant en llocs diferents. Malgrat no 

haver-hi referències i documents molt anteriors en el temps, si que tenim constància de diversos 

espais que han acollit, en diferents èpoques, l’ensenyament i l’aprenentatge dels nostres 

avantpassats torressencs arribant a haver-hi fins a tres centres a la vegada durant els anys anteriors i 

posteriors a la Guerra Civil. 

Un primer exemple registrat el trobem al llibre de Panoràmica Històrica que indica que l’antic 

convent de les monges Dominiques (actualment Plaça del Bou) funcionà com a centre docent a 

partir del darrer quart del segle XIX. Posteriorment al mateix convent, l’any 1936, José Figuerol 

Boncompte, President de la societat civil “Mútua Escolar Guzman”, proposa establir-hi una Escola no 

oficial de “1ª Enseñanza” exclusiu de nenes amb classe especial per a adults i “aguardería”. Sota 

unes estrictes condicions i regit per una Directora, les nenes havien de presentar una sèrie de 

requisits per poder ser admeses com per exemple estar vacunades a partir dels 10 anys, que no 

tinguessin cap malaltia contagiosa ni presentessin un “aspecto repugnante o que revele el menor 

descuido con la higiene” i que els pares, tutors o encarregats paguessin la quota fixada. De 

l’esmentada Escola del carrer El Bou, hem pogut saber que l’ensenyament de les assignatures era 

bilingüe, l’horari escolar era de les 8:15 fins a les 11:15h i de les 14 a les 17 hores de dilluns fins a 

dissabte al matí(1), abans d’entrar a la classe es passava revisió una per una del seu aspecte físic en 

quan a higiene i, si aquest no era l’adequat, l’alumna no s’acollia a l’Escola, també que hi havia 

instal·lat al mateix centre una “escupidora” amb sulfat de coure per si havia la necessitat d’escopir ja 

que estava totalment prohibit fer-ho a terra. Després de la Guerra, el Bisbat cedí les instal·lacions de 

l’antic convent a l’Ajuntament per continuar fent classes aquest cop com a escola “mixta” amb mestres 

locals molt recordats com en Pere de Cal Calca, entre altres.  

A més d’aquesta Escola, segons documentació i testimonis de diversos veïns, durant aquest mateix 

període d’abans i després de la Guerra Civil, Torres de Segre va tenir dues escoles més en les que 

s’impartien diferents graus d’ensenyament:  

Una estava ubicada a l’antic forn de la vila, a l’actual Carrer Forn, en concret on és ara “Cal 

Calsoné” i que tenia com a zona de pati la placeta de “Cal Paco del Cafè”. Tot i l’envestida de la 

Guerra, posteriorment, aquest espai va continuar acollint alumnes uns anys més(2).  

L’altra escola estava al primer pis de l’edifici de l’Ajuntament abans que aquest fou destruït i 

cremat junt amb l’església dos dies després de les primeres reaccions virulentes de l’alçament del 18 

de juliol de 1936 que donà peu a l’inici de l’esmentada Guerra Civil. L’Ajuntament, aleshores, acollia 

les oficines als baixos i les classes a la planta superior a les que s’accedia pel carrer davant (“Cal 

Panxito”) a través d’unes llargues escales.  

Passat el conflicte bèl·lic, quan tropes franquistes conqueriren Torres de Segre l’any 1939 amb un 

poble totalment desolat i destruït, la nova administració feixista va decidir, per sort, reparar les 

desfetes ocasionades per la seva presa de poder declarant el nostre municipi com “pueblo adoptado 

por el Caudillo”. Arribaren així, a principis de l’any 1941, les brigades de presoners republicans a 

treballar en la reconstrucció de Torres (Regiones Devastadas) que iniciaren un seguit d’obres molt 

importants per restablir el poble de la desfeta i passar pàgina del viscut anteriorment. D’entre 

aquestes, la inauguració del nou pont (1944), la reconstrucció de l’església, cases rectorals i 

l’Ajuntament. En una segona fase de reconstrucció molt més àmplia, es van dur a terme obres talment 

importants com la construcció del “Grupo Escolar”, unes noves escoles dirigides per l’arquitecte J. 

Mijares, que van esdevenir l’únic centre educatiu del municipi en els següents anys. Aquest edifici que 

actualment s’està remodelant, s’inaugurà l’any 1948 com a col·legi públic mixte finançat per 

“Regiones Devastadas” en el que hi treballaren ja gent del poble. Amb una superfície total de 1136,10 

m2 i un cost total de 22.592.044 ptes, es va construir en tres etapes essent la més gran la de l’any 

1947 (778,60m2) a la que la seguiren dues fases més l’any 1960 (228,68m2) i la darrera l’any 1983 

(128,82m2). Anomenat anys després Col·legi Públic Carrassumada va funcionar com a tal fins l’any 

2004 quan s’inaugurà l’actual edifici escolar CEIP Carrassumada ubicat al carrer Canal. 

 Informació i fotografies: Josep Marsellés, http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/, llibre Panoràmica 

històrica de Torres de Segre, Pepe Curcó, arxius Generalitat de Catalunya SSTT Lleida      

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/
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LLLEEESSS   EEESSSCCCOOOLLLEEESSS   AAA   TTTOOORRRRRREEESSS   DDDEEE   SSSEEEGGGRRREEE   (((111888999000   –––   111999444888)))   
  

LL’’EESSCCOOLLAA  AA  LL’’AANNTTIICC  CCOONNVVEENNTT  DDEE  MMOONNGGEESS,,  CC//BBOOUU  NNºº88  ((11993366))  

  

LL’’EESSCCOOLLAA  AA  LL’’AANNTTIICC  FFOORRNN  ((11993300  --  11994477))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

LL’’EESSCCOOLLAA  AA  LL’’AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  ((11993366))  

 

Imatge del primer pis de l’Ajuntament acabat de reformar després d’ésser 

destruït tot l’edifici l’any 1936. Abans, aquest espai va acollir una aula 

d’ensenyament on s’impartien classes de diferents nivells escolars. 

L’accés en aquesta “Escola” era a través d’una escala exterior, ubicada al 

carrer, que separava la zona de docència de les oficines del Consistori 

instal·lades a la planta baixa.  

Malauradament, no hem trobat cap fotografia d’aquest recinte anterior a la 

desfeta bèl·lica i, per tant, els testimonis de diferents veïns han permès 

obtenir aquesta informació. 
 

 

 

CCOOLL··LLEEGGII  PPÚÚBBLLIICC  CCAARRRRAASSSSUUMMAADDAA  ““GGRRUUPPOO  EESSCCOOLLAARR””  ((11994488))  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol del “Colegio de 1a Enseñanza” de nenes ubicat al carrer El 
Bou (antic convent de monges). Es pot apreciar dos grans aules 
que es dedicaven a les classes i un pati extens per a la zona 

d’esbarjo en el que hi havia uns quants arbres per fer ombra. 

Curs escolar any 1940. 
Nens nascuts entre 1930 i 
1934 que anaven a l’Escola 
ubicada a l’antic Forn del 
poble. 
La foto de la dreta és a la 
placeta de “Cal Paco del Cafè” 
que feia de pati. En aquesta 
també es poden observar, a la 
paret del fons, els impactes de 
les bales de la passada Guerra.  
El mestre era el senyor 
Antonio que fou aviador 
durant la Guerra Civil segons 
ens relata en Pepe Curcó 
posant just al costat d’ell. 

(1) 

(2) 

1969 

Obres acabades del “Grupo Escolar” amb l’entrada 
principal pel carrer Vall que, en la següent fase, es 
canvià al carrer Joan Miró perquè oferia més 

seguretat pels nens i nenes. 

1948 

En aquesta fotografia més recent es pot observar, 
comparant-la amb l’anterior, els canvis més 
rellevants que es van produir, sobretot, a la 

façana en les fases següents de construcció. 

Any 1969 al pati de l’Escola, alumnes amb el mestre Don José 
Ballesteros Olivares. Es pot observar els grans finestrals que 
tenien les aules que permetien l’entrada de molta llum. Al fons, 
la bandera espanyola símbol d’aquella època franquista. 
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DL L 1725-2015 
ACTIVITATS PREVISTES DEL MES DE JUNY 

Diumenge 3 de juny 

08:00h. Concurs de Pesca, 3r Social. Utxesa. 
18:00h. Concert Cloenda Fi de Curs Coral La Lira. Església. 
19:00h. Ball amb “New York”. Poliesportiu. 
 

Dissabte 9 de juny 

18:00h. Festa Fi de Curs Escola Carrassumada. Entrega d’orles / 
18:40h Sac Espectacles “Pell de Gallina” /  
20:00h Berenar. Organitza AMPA. Poliesportiu. 

 

Diumenge 10 de juny 

19:00h. Ball amb “Pep i Mª José”. Poliesportiu. 
 

 

Dissabte 16 de juny 

18:30h. Concert de Bandes amb “Les Sans Soucis de Bordeaux”. 
Plaça Països Catalans.  

20:00h. Aplec de la Sardana. Pati de l’Escola Carrassumada.  
 

Diumenge 17 de juny 

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

Dimarts 19 de juny 

16:30h. Festival Fi de Curs Gimnàstica Rítmica. Poliesportiu. 
 

Divendres 22 de juny  

20:00h. Festival Fi de Curs Gimnàstica Esportiva. Poliesportiu. 

Dissabte 30 de juny 

17:00h. Concurs Pesca, 1r Nocturn. Utxesa. 
 

REVETLLA D’ESTIU A UTXESA (dissabte 7 juliol) 

11:30h. Animació infantil. /18:00h. Espectacle per a petits i grans 
19:00h. Concurs de pastissos casolans. 
21:30h. Sopar i ball. 
Preu Menú = 10 euros. Venta tiquets al Bar Sabrina fins a l’1 de Juliol.  

Al local l’Associació (Utxesa): dissabte 30 juny i diumenge 1 juliol.  

•  

 

AJUNTAMENT  
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