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Juliol 2018

A punt per a un nou estiu

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST

TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS
SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament de Torres de Segre

PRESENTACIÓ

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
Llar d’infants Municipal

696 982734
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
Juliol 2018

Els porten el dia 12
i els recullen el dia 16

Llar de jubilats Sant Guardià

973 796496

Obert tots els dies de 16h a 20h

ALTRES SERVEIS
Escola Carrassumada
CAP d'Alcarràs
Farmàcia (Dll - Div. 9h a 14h i 17 a 20.30h

973 796335
973 795725
973 796084

i Dissabte: 9.30h a 13.30h)

Farmàcies de guàrdia de Lleida

973 249898

www.coflleida.cat/cat/farmacies/farmacies.asp

Mossos d’Esquadra
112 o 973 700050
Bombers Lleida
112 o 973 030100
Ambulàncies
112 o 902 252530
Emergències mèdiques
061
Emergències
112
Atenció ciutadana Generalitat de Catalunya
012
ACTIVITATS CULTURALS
Acte comiat i proclamació comarcal a Alguaire; Concert Fi de curs Coral;
Exposició pintura Ramon Vallés; XV Concert Bandes

ACTIVITATS ESPORTIVES
Concurs pesca: 3r social; Sortida BTT Via Verda i nocturnes; Festivals cloenda
gimnàstica rítmica i federada; Fi classes Karate i canvi cinturó;
Andotrans Tema Torrentó; Inici cursets natació; I Concurs Nocturn Pesca

ACTIVITATS MEDI NATURAL I PROMOCIÓ
Neix nou cavall de la Camarga; Activitat a l’Escola Dia Mundial Medi
Ambient; Rescates de fauna; Alumnes l’IES Alcarràs fan pràctiques a Utxesa;
la Veleta de l’Utxi a les Escoles Velles
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ALTRES ACTIVITATS
Sortida fi curs de l’Escola a “Cal Petit”; primera trobada Pla local Joventut;
sopar cloenda AE Turribus; Festa cloenda curs Escola i Llar d’Infants;
Inici temporada de piscines; visita de l’alumnat de P4 al Consultori i la
farmàcia; Sortides de camp i activitats sensorials a la Llar Infants;
Agraïment padrins col·laboradors activitat hort i bitlles; Representació final
teatre; Viatge promocional Cambrils; Audició final de música;
Nit revetlla Sant Joan; Ancesa Jove 2018; L’estiu a la Residència; Finalitzen
cursos de lq Llar Jubilats; Música a la fresca; Col·laboracions Torres Energia;
Nou sistema illes contenidors

ACTUACIONS MES DE JUNY
LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES
VIII Aplec Sardanista / XXV Trobada Sardanistes Terres de Lleida

SABIES QUÈ?
La construcció de l’actual Escola

Redacció: JOAN COMPANYS CABAU
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Amb l’arribada oficial de l’estiu, el juny s’ha
presentat amb les seves credencials que
habitualment
el
defineixen.
Un
canvi
meteorològic sobtat ha deixat de banda les
precipitacions abundants dels mesos anteriors
per donar pas a un període de temperatures
elevades de fins als 38 graus i una forta xafogor
coincidint, pràcticament, amb l’inici de la
temporada de bany a les piscines.
Deixem enrere doncs una primavera que ha
acumulat bons registres de precipitacions, fins i
tot atípics, per endinsar-nos en un període més
sec i de calor propi del que és l’habitual en
aquestes dates.
El pas d’algun front de tempesta poc significant
ha suposat que, aquest any i de moment, no hi
hagi hagut afectacions per calamarsa sobre els
camps de fruiters del terme que es troben en
plena producció amb la incertesa de saber si els
preus de mercat faran justícia a la tasca i l’esforç
dedicat, durant tot l’any, dels pagesos productors
locals.
L’inici de l’estació estival, la finalització d’un nou
curs escolar, la cloenda de moltes activitats i
cursos lúdics i esportius per donar pas al
descans per vacances i l’activació del Casal
d’Estiu així com de la temporada a les piscines i
dels cursets de natació fan que el juny sigui un
mes d’activitat elevada i dinamisme gegant.
A més, durant aquests dies, s’han dut a terme
també actes força rellevants a nivell cultural i
lúdic com el concert de fi de curs de la Coral, el
concert de bandes, l’Aplec de la Sardana amb
més simbolisme que mai i la revetlla de Sant
Joan.
A nivell esportiu és un període que dona moltes
opcions tal és el cas de la sortida del grup de
BTT a la Via Verda o els diferents concursos de
pesca.
En aquesta edició el “Sabies Que” fa referència
a la construcció de l’Escola actual aprofitant la
coincidència que aquest mes el fi de curs és
noticia i lligant-ho amb l’anterior revista que
també parlava de les Escoles anteriors al
municipi.
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Edició: Ajuntament de Torres de Segre

Contacte: revistaelpregonerdetorres@gmail.com

ACTES REALITZATS AL JUNY
ACTES CULTURALS
REALITZATS
DURANTDEL
EL MES
DE JULIOL
I AGOST
ACTE DE COMIAT IACTES
PROCLAMACIÓ
COMARCAL
SEGRIÀ
A ALGUAIRE
El passat dia 2 de juny una bona representació local entre
pubillatge, familiars i autoritats van acompanyar al Pau
Torrelles en el dia que tancava un cicle com a Cabaler del
Segrià dins l’acte de comiat i proclamació del Comarcal del
Segrià celebrat a Alguaire.
A més, la comitiva torressenca també va anar a recolzar a
la seva Pubilla i al seu Hereu que es presentaven com a
candidats en aquest acte amb un resultat d’allò més
satisfactori ja que la Clàudia Solé Molins fou elegida 1ª
Dama d'Honor del Segrià, i el Jordi Escolà Huguet 1er
Cabaler del Segrià, amb l'afegit que qui l'hi va passar la faixa de relleu fou el mateix Pau Torrelles,
Cabaler sortint i anterior Hereu de Torres.
Des d’aquí volem agrair i reconèixer la bona tasca duta a terme pel Pau així com felicitar als dos nous
escollits que, de ben segur, duran el nom de Torres amb orgull per bona part del territori català.

CONCERT DE FI DE CURS DE LA CORAL LA LIRA
Diumenge 3 de juny va resultar el dia escollit pels
Cor de Cambra Joliu (Lleida)
membres de la Coral La Lira per celebrar el concert de
cloenda del present curs al poble. L’escenari no podia ser
cap altre que la Parròquia Mare de Déu Assumpta de
Torres de Segre. Amb la presència d’un nombrós públic, la
Coral La Lira junt amb les agrupacions invitades del Cor
de Cambra Joliu de Lleida i la Coral Cants i Rialles de
l’àrea de la dona de Cap Pont van posar de rellevància la Coral Cants i Rialles àrea de la dona de Cap Pont (Lleida)
màgia del Cant Coral fent gaudir al públic present d'unes
magnífiques interpretacions. Primer cada grup coral per
separat van cantar les seves peces amb varietat de
registres des d’havaneres, gòspel, cançons tradicionals
catalanes i angleses així com versions de pel·lícules.
Finalment els tres grups van realitzar el cant conjunt
interpretant “El rossinyol”, “Muntanyes del Canigó” i “Els
Segadors”, deixant palesa l’excel·lent acústica de
l'església i l'entrega dels seus components i públic que
aconseguiren fusionar-se en un sol cos amb la veu en la
seva màxima expressió. L’acte va acabar amb l’entrega
d’obsequis als participants a càrrec del nostre Pubillatge
local.
Només queda felicitar a tots i totes pel gran concert i agrair
als membres de la nostra Coral La Lira la seva estima per la música i per mantenir viva la tradició
històrica de cant lligada al nostre municipi des del dia del seu inici ara farà 90 anys.
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EXPOSICIÓ DE PINTURA “POBLES DEL SEGRIÀ” DE RAMON VALLÉS
Durant els dies 9,
10, 16 i 17 de juny
la Sala Exposicions
del carrer Església
va acollir l’Exposició
del pintor natural
d’Almatret, en Ramon Vallés Vallés,
sota el títol "Visions dels pobles de la
comarca del Segrià", una mirada pictòrica del patrimoni de la comarca en la que s’hi mostren els
indrets més característics i significatius de diversos municipis veïns.
XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE BANDES DE MÚSICA DE LLEIDA “FEM BANDA”
El dissabte 16 de juny, per la tarda, l’agrupació francesa
"Banda de les Sans Soucis de Bordeus" va dur a
terme un magnífic recital de música emmarcat dins del
“Fem Banda”, el Festival Internacional de Bandes de
Música de Lleida que aquest any celebrava la seva
quinzena edició d’una iniciativa d’aquelles que omplen
d’autèntica cultura musical els municipis on es fan els
concerts.
El grup de músics professionals i estudiants que formen
la banda de Bordeus Les Sans Soucis, reconeguda a
França com la millor banda d’animació popular, van
demostrar la seva categoria en conjunt interpretant
diferents peces musicals amb un bon repertori
d’instruments de vent i de percussió tot oferint als
presents un concert d’autèntic luxe amb moments també
per a l’humor.
S’inicià l’actuació del conjunt amb una cercavila pels
carrers del poble fins arribar a l’Església Mare de Déu de
l’Assumpció on es va desenvolupar una primera part del
concert amb cançons més clàssiques. A continuació, la
banda francesa va voler completar la seva actuació amb
una segona part del repertori a la Plaça Catalunya amb
un canvi de registre pel que fa a les peces interpretades,
molt més modernes i actuals amb moviment dels músics i
tocs d’humor i d’interacció del grup musical amb el públic
present.
El resultat final no podia ser més satisfactori per l’acústica de l’església i la diversió de l’actuació a
l’aire lliure. Finalment, els membres del pubillatge van ser els encarregats d’entregar diferents
obsequis de record de la nostra vila als representants d’aquesta meravellosa orquestra.
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ACTIVITATS ESPORTIVES
CONCURS DE PESCA: 3R SOCIAL
El diumenge 3 de juny va tenir lloc a Utxesa el tercer concurs
social que, inicialment, s’havia de dur a terme al riu però degut
al gran cabal que portava es decidí canviar la ubicació del
mateix. La prova en sí no va resultar massa productiva en quan
a captures, de fet, només tres pescadors van poder puntuar: en
Javier Martín amb una carpa de 5,500 kg va obtenir el primer
lloc seguit de l’Eduard Escolà amb 4,940 kg de pes i del
Januario amb 3,800 kg.
SORTIDA A LA “VIA VERDA” AMB BTT I PRIMERES SORTIDES NOCTURNES
El passat 10 de juny una bona
representació torressenca encapçalada
per membres del Club BTT Pit Amunt van
realitzar una sortida en bicicleta cap a
terres tarragonines, més en concret, a fer
la denominada “Via Verda de l’Ebre” en
una magnífica proposta lúdic – esportiva i
familiar.
La jornada s’inicià ben d’hora sortint amb
l’autobús que els havia de portar fins a
Horta de Sant Joan, punt de partida de
l’activitat. Un cop descarregades les bicicletes del maleter del vehicle
i, després de fer les darreres revisions tècniques, la comitiva ciclista
va emprendre un recorregut de 32 quilòmetres que es caracteritza per
ser molt pla sense, pràcticament, desnivell.
Envoltats de natura i d’un magnífic paratge
propi de la ribera d’Ebre es van anar fent
aturades per poder-lo contemplar passant
per un seguit de túnels i indrets força
interessants tals com l’antiga via que
portava el carbó des d’Aragó fins a
Tarragona. Amb la premissa d’anar plegats
i gaudir d’una bona ruta, després d’unes
hores, arribaren finalment a Xerta on els
esperava un merescut dinar en família
abans de carregar les bicis a l’autobús i
tornar cap al poble.
Felicitar als organitzadors l’execució
d’aquesta iniciativa encertant la ruta pel que fa a l’adaptació de la mateixa
que ha estat apta per a tots els nivells.
Per una altra banda, amb l’arribada
del bon temps i les caloroses nits
d’estiu, els membres del Club BTT Pit
Amunt han iniciat el conjunt de
sortides nocturnes amb rutes
assequibles per l’entorn del nostre
terme municipal i, des d’aquí, volen
engrescar als seus socis i sòcies així
com als veïns i veïnes interessats a
participar-hi per gaudir d’una proposta
diferent de practicar esport durant les hores més agradables del dia en aquesta època de l’any.
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FESTIVAL DE CLOENDA DE L’ACTIVITAT DE GIMNÀSTICA RÍTMICA
Coincidint amb l’últim
dia d’entrenament de
la temporada, el
dimarts 19 de juny,
es va realitzar el
festival de cloenda
del
curs
de
gimnàstica rítmica al
pavelló.
Les nenes que han
participat al llarg de l’any en aquesta activitat esportiva extraescolar es van acomiadar del present curs
tot fent una exhibició davant els seus pares, mares i familiars que no es van voler perdre l’ocasió de
veure-les actuar.
Al finalitzar l’exhibició es va fer entrega d’uns diplomes a cada una de les gimnastes participants,
gentilesa de l’Ajuntament, com a record del grup en aquest curs.
FINALITZEN LES CLASSES DE KARATE AMB EL CANVI DE CINTURÓ
El dijous 21 de juny va resultar el darrer dia d’entrenament de l’activitat de karate d’aquest any. Tal i
com és habitual, l’últim dia del curs és el moment de demostrar, a través d’una prova o examen, si
s’han adquirit els coneixements bàsics ensenyats sobre aquest art marcial i poder aconseguir un nou
color de cinturó. En general els cinturons són set, i es comença amb el blanc per als principiants. Amb
l'aprenentatge progressiu de les tècniques es va pujant de nivell i va canviant el color del cinturó.
Normalment, després del blanc el segueixen (de menor a major), el groc, el taronja, el verd, el blau, el
marró i finalment el negre. No obstant algunes modalitats de karate també tenen el vermell i el morat.
La jornada va resultar satisfactòria per a tots i totes aconseguint el canvi de color i un merescut
diploma de reconeixement al seu esforç.

FESTIVAL DE CLOENDA DE L’ACTIVITAT DE GIMNÀSTICA FEDERADA
Divendres 22 de juny va ser el torn del festival de
cloenda de l’activitat de Gimnàstica Federada que
s’ha desenvolupat al pavelló durant aquest curs a
càrrec de l’Anna Esteve. L’acte va aplegar, a més
de les gimnastes participants, un grup
d’esportistes del Club de Lleida per completar el
darrer dels entrenaments abans de l’aturada per
les vacances d’estiu.
Ressaltar les bones actuacions que han mostrat
la Tània Prim i la Nerea Martín al llarg d’aquests
mesos confirmant un bon paper en els diferents
campionats que han participat.
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L’EQUIP ANDOTRANS TEAM TORRENTÓ BRILLA AL CAMPIONAT D’ESPANYA DE VELOCITAT
Aquest mes és just destacar el gran paper que
està duent a terme aquesta temporada l’equip
de motociclisme Andotrans Team Torrentó
dins el Campionat d’Espanya de Velocitat amb
el seu pilot Marc Alcoba al capdavant. Un
equip en el que en Ferran Torrentó, natural
de Torres de Segre, expilot de motociclisme
amb una trajectòria de 10 anys participant
activament en diferents campionats, hi juga un
paper fonamental quan decideix constituir
l'empresa Torrentó Racing, S.L.U. l'any 2015
enfocant tota l'activitat de l'equip de competició
i activitats relaciones de la mateixa així com la venta de recanvis i material exclusiu de curses.
La participació de l’equip dins l’alta competició ha anat en augment en els darrers anys aconseguint
bons resultats amb pilots diferents fruit, en bona part, a la tasca en equip desenvolupada per un grup
sòlid i a l’esforç i sacrifici que implica el treball del dia a dia. Aquesta filosofia ha estat la que ha
permès créixer l’equip del Ferran consolidant-se dins del panorama estatal de motociclisme.
Aquesta temporada, el grup competeix amb tres pilots dins la mateixa categoria, l'estatal de velocitat
STK600, on el Marc Alcoba de 17 anys, que córrer simultàniament a l'Europeu de Moto2 amb l'equip
Dynavolt Junior Team, es consolida com una promesa en ferm després d’aconseguir la temporada
passada el 3r lloc del campionat d'Espanya en el seu debut a la
categoria i amb opcions de guanyar, aquest any, el campionat
estatal.
Comparteixen club amb ell els altres dos companys, en Pedro
Castaño de Murcia i 18 anys i en Heng Su, xinès de 21 anys.
En aquest sentit, el passat cap de setmana del 23 i 24 de juny, el
circuit de Navarra va ser testimoni d’una nova exhibició del jove
pilot de l’equip Andotrans Team Torrentó, en Marc Alcoba.
Corresponent a la tercera prova de la temporada del Campionat
d’Espanya de Velocitat (CEV), el pilot de tan sols 17 anys,
natural d’Alcanar, es va proclamar campió, per segon cop
consecutiu, en SuperStock / Open600 després de sortir des de la
tercera posició de la graella i mostrar una lluita aferrissada sobre
la moto amb Maria Herrera.
Aquest triomf situa l’equip Andotrans Team Torrentó al
capdavant de les classificacions provisionals amb 2 curses
guanyades, tenint en compte que la primera no la van poder
córrer per lesió.
INICI DELS CURSETS DE NATACIÓ
Dilluns 25 de juny van iniciar-se els cursets de
natació a les piscines municipals amb un bon
nombre d’inscrits en les diferents franges d’edat.
Al llarg d’aquests dos mesos d’estiu podran
aprendre a nedar, perfeccionar el seu estil i, en
definitiva, gaudir d’aquesta disciplina esportiva
que tant bé de gust en aquestes dates.
D’aquesta manera s’han iniciat doncs els cursets
d’entrenament específic de 15:30 a 16:15h, els
grups de nens i d’adults d’iniciació i
perfeccionament d’entre les 15:30 i les 17:00
hores i un grup de nit a les 21:00h on es combina la natació i l’Aquagym.
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PRIMER CONCURS NOCTURN DE PESCA
Una de les proves més esperades al
llarg de l’any dins el calendari que
organitza el Club Esportiu de Pesca de
Torres de Segre són els concursos
nocturns que es duen a terme durant
els mesos d’estiu. Aquestes proves
resulten un atractiu diferent ja que
permeten pescar durant la nit, fet poc
habitual entre la resta de propostes que es
fan al llarg de l’any.
El primer d’aquesta temporada fou el que
es va celebrar el passat dissabte 30 de
juny a la zona dels espigons on els 28 pescadors inscrits, preparats per
l’ocasió amb tot tipus d’utensilis per a fer front les hores nocturnes, van
poder viure un cap de setmana de pesca amb unes bones condicions
meteorològiques però escasses captures. En aquest sentit, cal destacar la
captura d’un exemplar adult de silur de 2,30 metres i uns 80 quilograms
de pes, pescat per l’Antonio Alferez, que va resultar el gran atractiu del
concurs malgrat no computar com a pes ja que les bases de l’esmentada
prova no accepta aquesta espècie com a vàlida per puntuar.
Els guanyadors de la jornada foren, en
categoria sènior, l’Eduard Escolà amb una
carpa comú de 4,460 kg i, en infantils, en
Marc Quilez amb una carpa de 3,480 kg.
La competició s’inicià a les 19:00 hores de
la tarda del dissabte i finalitzà l’endemà
diumenge a les 8:00 hores amb l’entrega
dels premis als guanyadors dins el Refugi
de Pescadors.

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.

NEIX UN NOU CAVALL DE LA CAMARGA AL CAMÍ VERD
Des de principis de mes, el grup dels cavalls
de la Camarga que pasturen a l’espai habilitat
del camí verd del riu té un nou exemplar.
Es tracta d’un mascle, el tercer poltre nascut
al nostre poble des de l’arribada dels dos
exemplars adults provinents de Delta de
l’Ebre, que ha nascut amb el color
característic del seu pelatge en aquesta raça
en els primers dies de vida i mostrant un
perfecte estat de salut que l’ha permès, poc a poc, anar habituant-se a la
resta de cavalls del grup que completen 5 adults i 2 joves més.

6

ACTIVITAT A L’ESCOLA EN EL DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT
El 5 de juny, en motiu
del Dia Mundial del
Medi Ambient, des de
TDSNaTur i l'Escola de
Carrassumada
de
Torres de Segre, es va
fer
una
activitat
emmarcada dins de la
proposta de la Setmana
Natura organitzada pel
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
L'activitat va consistir en la construcció de dos “estima-ocells”; una idea innovadora que surt del
concepte "espanta-ocells" però que es converteix en el seu antònim. Els estima-ocells proporcionen
refugi i menjar als ocells al temps que ajuden a evitar plagues al nostre hort ecològic.
Ha estat una feina conjunta en la que han participat tots els alumnes de l’Escola esdevenint, alhora,
una proposta divertida, interessant i un motiu més per tenir cura, conjuntament, del medi ambient.
RESCATES DE FAUNA
Aquest més s’han dut a terme dos rescates de fauna importants ja que es troben en perill d’extinció.
El primer d’ells el d’una Emys orbicularis (tortuga d'estany) salvada pel Jordi Torrentó i família a
l’embassament Utxesa que la van trobar prop del pont estret dins la
Reserva Natural de Fauna Salvatge d'Utxesa. L’exemplar de rèptil el van
poder rescatar de la carretera, on sembla que ja havia patit un cop, però
que van poder alliberar fora de la zona de perill. En aquest sentit, cal fer
esment i recordar que aquesta espècie surt fora de l'aigua a fer les seves
postes i després retorna, novament. És per aquest motiu que no resulta
estrany trobar-les durant la nit i/o matinades creuant camins i carreteres i
cal tenir molta cura tot apartant-les de la zona de perill i no us les
emporteu lluny perquè puguin completar el seu cicle.
El segon cas de salvament va resultar el d’una Tyto alba (òliba) que la va
poder rescatar d’una masia en Josep Ramon Branzuela, després que un
veí donés l’avís. Tot i que estava una mica prima, es trobava en perfectes
condicions i va ser retornada a la llibertat sana i estalvi. Les òlibes són
espècies que estan patint una forta regressió a causa, principalment, de la
transformació de cultius i a la rehabilitació d’antics masos on trobaven lloc
per reproduir-se.
En aquest cas, recordem que a la Reserva Natural tenim en marxa un
projecte de reintroducció d’aquesta espècie mitjançant la tècnica del
Hacking (criança de poll en pseudollibertat), concretament, d’una parella
que esperem que l’any vinent donin els seus primers fruits.
ELS ALUMNES DE L’IES D’ALCARRÀS JA FAN PRÀCTIQUES A UTXESA
Doncs ja és una realitat, ja pots fer les teves pràctiques a la RNFS i Zona
humida d’Utxesa, a l’Oficina tècnica per la Gestió, Millora i Dinamització dels
ENP a Torres de Segre. Aquest mes de juny comptem amb dos alumnes
l’Aina i el Robert, que durant 50 hores cadascun realitzaran tasques de
suport a l’oficina i de camp, juntament els dos tècnics adscrits a la mateixa.
L’Aina, treballarà les bases de dades per a l’educació ambiental i farà un
anàlisi de les dades obtingudes al Punt d’informació relacionades amb les
diferents visites i activitats relacionades. El Robert està treballant en preparar una revista que ens
ajudarà a interpretar millor l’Exposició de Fauna que podeu visitar al Centre d’Interpretació ubicat a La
Fusteria de l’antic campament de FECSA – Utxesa.

7

JA TENIM LA VELETA A LES ANTIGUES ESCOLES
Com no podia ser d’una altra manera, l’Utxi ha
volgut estar present a la teulada de les
antigues escoles, per orientar-nos a trobar el
camí correcte, el del Camí Natural. Com ja
sabeu l’Utxi és la mascota de la Reserva
Natural de Fauna Salvatge i Zona humida
d'Utxesa i, alhora, l'ambaixador del patrimoni
natural de Torres de Segre, figura que ens
aproxima a la natura i qui ens ensenya a
descobrir noves formes d’estimar-la i cuidar-la.
Jordi Balasch, artista que creà ja fa uns anys el dibuix del nostre
mussolet Utxi, va venir “in situ” per veure la impressionant obra de la veleta del Mussolet d'Utxesa feta
de ferro colat pels germans Mesalles, experts en forja i que han estat els qui han donat forma a
l’esmentat aparell meteorològic, amb el detall d’uns engranatges per poder girar sense resistència.

ALTRES ACTIVITATS
SORTIDA DE FINAL DE CURS DE L’ESCOLA A “CAL PETIT”
El passat 4 de juny tots els alumnes i mestres de l’Escola Carrassumada van realitzar la sortida de
final de curs a “Cal Petit”, una casa de colònies del municipi de Vilanova de Meià envoltat de natura.
En una magnífica jornada de convivència entre tota la comunitat educativa del centre es va poder
gaudir d’un dia esplèndid i molt especial per als nens i nenes amb la realització d’un seguit d’activitats
molt divertides i variades.
Els més menuts van fer activitats d’orientació i d’aventures
amb la visita dels personatges de la pel·lícula “Charlie i la
fàbrica de xocolata”, en Willy Wonka i Umpa Lumpa en la
recerca de la “targeta dorada”.
Els més grans van poder practicar les seves habilitats
pujant per un rocòdrom i pista americana així com mostrar
la seva orientació amb unes activitats amb brúixoles.

PRIMERA TROBADA AMB EL JOVENT DINS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT
S'han començat a fer els primers contactes amb els joves per
tractar el “Pla Local de Joventut” d'aquest any impulsat des de la
Direcció General de Joventut de la Generalitat. De la trobada en
van derivar moltes propostes interessants que el grup de joves
assistents van sol·licitar poder fer a Torres tant de caire cultural,
de formació o, simplement, de temes que interessen al jovent
d'avui al nostre poble. Tots aquests plantejaments es van
comentar amb el tècnic del Consell Comarcal del Segrià amb el
que hi ha establert un conveni municipal per desenvolupar les polítiques de joventut, quedant a
l’espera que es madurin en una propera trobada i es puguin dur a terme en la seva totalitat.
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SOPAR DE CLOENDA DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA TURRIBUS
Amb la celebració d’un sopar de germanor, el divendres 8
de juny, els membres de l’A.E. Turribus van donar per
finalitzat el present curs escolar ple de bons moments i de
molts aprenentatges i vivències conjuntes.
Abans del sopar, els assistents van poder gaudir d'en
Jordi Baiget, membre de l'ONG Pallassos Sense
Fronteres, que va realitzar un petit espectacle alhora que
explicà el contingut dels seus projectes actuals. Finalment
es va donar lloc al sopar amb les diferents famílies i amics que hi assistiren i un posterior visionat d’un
fotomuntatge de diferents moments de tot el curs per acabar amb una mica de música amb Dj. TOMI.
FESTES DE CLOENDA DEL CURS ESCOLAR A L’ESCOLA I A LA LLAR D’INFANTS
Aquest any, per raons de calendari, l’Escola Carrassumada va avançar la Festa de Fi de curs al
dissabte 9 de juny. Tal i com és habitual, per la tarda i al poliesportiu, es dugué a terme una de les
festes més esperades per als alumnes degut a la proximitat de les vacances d’estiu.
Familiars, amics, membres de la comunitat educativa i veïns van poder acompanyar als nens i nenes
en aquest acte marcat, sobretot, per les coreografies musicals i per aquells moments més emotius
com resulten l’entrega de les orles als alumnes que acabaven l’etapa d’infantil i primària així com els
acomiadaments i agraïment de l’alumnat envers els que han estat els seus professors i professores.
La Festa continuà amb l’actuació del grup d’animació Sac Espectacles que va satisfer als més menuts
amb l’obra “Pell de gallina”, un recorregut per les emocions al ritme de la música.
La jornada va finalitzar amb un berenar organitzat pels membres de l’actual AMPA de l’Escola.

Finalment, el passat divendres 22 de juny a l’Escola es va celebrar la cloenda del curs escolar, a nivell
intern, amb activitats divertides, jocs i cucanyes.
Tal i com és habitual, coincidint amb el darrer dia del curs escolar
2017/18, es va realitzar la Festa de final de curs a la Llar d’infants. La
zona de l’esbarjo de la mateixa instal·lació, condicionada i preparada
per pal·liar els efectes de la calor, va resultar l’escenari que acollí la
celebració de cloenda.
Després d’interpretar unes cançons i rebre les bandes de promoció del
curs, l’alumnat dels diferents cursos es van fer les
corresponents fotos de record amb les seves
professores que van rebre uns obsequis per part dels
pares i mares com a reconeixement a la seva tasca i
paciència al llarg de l’any. L’acte continuà amb l’entrega
de les orles als alumnes que a partir de setembre
cursaran P3 a l’Escola. Per cloure es va fer un berenar
organitzat pels membres de l’AMPA de la Llar d’Infants
que també van fer obsequi d’un detall per a cada infant
així com d’un tractor i remolc de joguina per a compartir entre tots i totes a la zona del pati.
Acabat el present curs escolar, tant a l’Escola com a la Llar d’Infants, s’ha donat inici als tallers d’estiu i
al Casal que, durant els matins dels mesos de juliol i agost, oferiran als nens i nenes diferents activitats
i propostes manipulatives, lúdiques, esportives i educatives amb la finalitat de gaudir de les
merescudes vacances d’estiu de la millor manera.
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INICI DE LA TEMPORADA DE LES PISCINES
El diumenge 17 de juny es va
donar per inaugurada una nova
temporada de piscines amb
l’obertura de les instal·lacions als
primers banyistes impacients que
desitjaven gaudir de l’aigua i
refrescar-se
davant
una
temperatura ambient de ple estiu
que deixava enrere un mes de precipitacions i temperatures més baixes de l’habitual. Amb l’estiu a
sobre i la recuperació tèrmica, les piscines sempre són una bona proposta per afrontar la calor i
refrescar-se amb família i amics.
Des de la Regidoria d’Esports i de Festes s’han preparat un seguit d’activitats lúdiques, culturals i
esportives amb el propòsit de generar diversió i satisfacció a tots els seus usuaris i usuàries. A més,
durant els mesos de juliol i agost es durà a terme de nou la “bibliopiscina”, els dimarts i dijous.
VISITA DE L’ALUMNAT DE P4 AL CONSULTORI MÈDIC I A LA FARMÀCIA DEL MUNICIPI
L’alumnat de P4 de l’Escola Carrassumada van anar a fer una visita al Consultori mèdic del poble per
ampliar la tasca del projecte que estan desenvolupant a l’aula sobre els Hospitals. Allí, la Mercè, el
nostre metge de capçalera, en Sergi Gòdia i la infermera Marina els van rebre amb els braços oberts
per explicar-los un bon grapat de coses com els estris que utilitzen per atendre i curar els pacients, el
funcionament del centre sanitari i d’altres aspectes força interessants per al seu aprenentatge.
Per completar l’activitat vivencial del mateix projecte, un altre dia, els mateixos alumnes de P4 van
anar a visitar la farmàcia del poble on van poder conèixer de primera mà el seu funcionament, com és
per dins i quina funció fa dins del municipi, fins i tot, els van pesar i mesurar a tots.

SORTIDES DE CAMP I ACTIVITATS SENSORIALS A LA LLAR D’INFANTS
El darrer tram del curs ha estat d’allò més intens pels nens i nenes de la Llar d’Infants fent activitats
diverses i molt vivencials que han propiciat l’experimentació i la descoberta de nous aprenentatges.
D’entre les propostes que han realitzat destaquem la visita d’un grup de residents d’ASPROS que van
desplaçar-se fins a les instal·lacions municipals per a fer gaudir als més petits d’una divertida activitat
sensorial a través d’un taller d’elaboració de bombolles de sabó de totes mides.
Per una altra banda, aprofitant el bon temps dels matins, els infants junt amb les mestres van dur a
terme una sortida de camp a l’espai del camí verd per anar a conèixer aquest indret de l’entorn local i
visitar el grup de cavalls de la camarga amb l’afegit de veure el poltre recent nascut.
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ACTE D’AGRAÏMENT DE L’ALUMNAT I PROFESSORAT ALS PADRINS COL·LABORADORS
Els nens i nenes d’educació
infantil i primària de l’Escola
Carrassumada, acompanyats
del personal docent del centre,
van voler retre un merescut
homenatge als cinc padrins
que aquest curs han col·laborat
amb l’Escola alhora de dur a
terme l’activitat de l’hort escolar
i de les bitlles. Amb l’entrega
d’una planta i un record en
forma de pergamí la comunitat
educativa va voler donar les
gràcies a la seva gran tasca d’ensenyament. De manera totalment altruista, el Marcelino Molins i el
Rosendo Borràs, membres de l’actual Club Bitlles de Torres de Segre, van ser els encarregats
d’ensenyar, durant dos dies sencers, les normes bàsiques del joc de les bitlles a tots els alumnes de
primària com a model de joc tradicional i popular.
Per una altra banda, el mateix Marcelino, el Mariano Aranda, el Joan Boqué i l’Antonio Longan van
ser els responsables d’ensenyar, des dels petits fins als grans, l’activitat de l’hort que es desenvolupa,
des de fa uns cursos, tot exposant els aspectes importants a l’hora de plantar i tenir-ne cura.
REPRESENTACIÓ FINAL DE TEATRE DELS ALUMNES DE L’ESCOLA
L’alumnat de l’Escola Carrassumada que han
realitzat l’activitat extraescolar de teatre durant
el curs, van ser els encarregats de
representar, el dimecres 20 de juny, l’obra
“Després del final” a la Sala d’Actes de la
Plaça Catalunya davant un bon nombre de
públic.
Aquesta obra, fruit del treball constant de tot el
curs, mostrava una història futurista on es
veien les aventures d’unes científiques que
explicaren el seu passat tot ensenyant les mil i una peripècies que van haver de fer per tirar endavant
després de la fi del món.
Molt ben representada, l’esmentada obra teatral ha esdevingut el fruit de la dedicació i la tasca
desenvolupada en aquesta activitat extraescolar encaminada a fer perdre la vergonya, millorar la
connectivitat i els vincles entre alumnes amb l’expressió com a eina principal.
VIATGE PROMOCIONAL A CAMBRILS
El passat dimecres 20 de juny, una
representació d’associats i associades de
la Llar de Jubilats Sant Guardià va anar de
viatge a Cambrils, seguint la dinàmica dels
darrers mesos, en una nova sortida
guiada de caire promocional que els va
permetre visitar el municipi del Baix Camp.
Després d’un bon esmorzar i una xerrada,
el grup de viatgers van gaudir d’una
estona de temps per passejar per la vora
de la mar. Un cop dinats i a sobre d’un
trenet turístic, van realitzar una ruta d’una hora per poder conèixer el casc antic de Cambrils i observar
l’evolució del mateix municipi abans de retornar cap a Torres.
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AUDICIÓ FINAL DE L’ACTIVITAT DE MÚSICA
L’endemà, dijous 21 de juny, novament la Sala d’Actes
va acollir un altre acte de cloenda. En aquest cas,
l’audició de final de curs de l’Escola de Música
l’Intèrpret. Talment com en el cas de l’activitat de
teatre, la de música també es desenvolupa com a
extraescolar des del principi de curs i també es fa a
l’Escola.
Tot l’alumnat junt va cantar cançons i va actuar
individualment i en grup amb els diferents instruments
treballats durant l’any demostrant bons aprenentatges en l’art instrumental.
NIT DE REVETLLA DE SANT JOAN
El dissabte 23 de juny es va realitzar la nit de
revetlla de Sant Joan, aquest any, a l’espai de
la plaça dels Països Catalans aprofitant el bon
temps que ens ha deparat el mes de juny.
La vetllada va consistir en un sopar a la fresca
amenitzat per un grup musical que va oferir
una bona selecció de cançons per a fer més
amena la sessió de ball.
ANCESA JOVE 2018
El mateix 23 de juny, coincidint amb la revetlla de Sant
Joan, es va realitzar la quarta edició de l’Ancesa Jove, en
aquest cas a Aitona. Aquesta celebració, organitzada i
representada pels joves de 12 pobles del Baix Segre en
la que hi col·laboren els respectius ajuntaments i el
Consell Comarcal del Segrià, va resultar una bona
jornada d’activitats i propostes on la gresca i la festa van
ser les autèntiques protagonistes.
Encara que l’acte central va tenir lloc el dia 23, Aitona va
donar el tret de sortida a la festa el diumenge dia 17 amb una jornada que va tenir com a convidada la
lleidatana Lily Brik, que al matí dissenyà una pintura mural inspirada en el fruiturisme. El colofó el va
posar una festa “holi”, que va omplir de música i color la zona esportiva. Tanmateix, el dia gran va
arribar amb l’encesa de la foguera de Sant Joan i els concerts de la nit de la revetlla a càrrec de
Kapritxo, DJ Queralet; Tapeo Sound System i La Fuga.
L’ESTIU TAMBÉ ARRIBA A LA RESIDÈNCIA D’AVIS I ÀVIES
A la residència Sant Guardià l’arribada de l’estiu no s’ha fet esperar amb tot tipus d’activitats i tallers
refrescants i molt dinàmics per afrontar els dos mesos de més calor de l’any. En aquest sentit destacar
els tallers de manualitats d’elements de l’estiu, el de cuina d’elaboració de pinxos de fruita i els
vermuts a la fresca que es duen a terme al migdia on la tertúlia i el bon ambient generen moments
únics i plens d’alegria.
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FINALITZEN BONA PART DELS CURSOS ENGEGATS DES DE LA LLAR DE JUBILATS
És ben sabut que l’activitat a la Llar de Jubilats durant els darrers mesos
ha estat frenètica i plena de propostes variades, pensades i
encaminades, exclusivament, a l’enriquiment personal i a la salut dels
seus socis i sòcies.
El mes que deixem enrere ha significat la cloenda de bona part dels
cursets desenvolupats amb la plena satisfacció d’haver estat productius i
molt interessants pels que s’han animat a participar-hi.
Primer va ser el torn de la finalització del taller d’Habilitats Socials,
programa de voluntariat i participació social.
Després l’acabament dels campionats de botifarra i billar que s’han dut
a terme a la sala de la Llar i que es celebrà amb un berenar – sopar amb
tots els participants que han passat molt bones i amistoses estones.
Un altre que ha finalitzat, ha estat el taller de pintura que
s’estrenava dins el programa d’activitats per aquest curs i
es va poder reactivar gràcies a la insistència d’alguns
socis i sòcies i, sobretot, al suport de Torres Energia. La
bona acceptació entre els socis/es aficionats a pintar que
hi han format part ha estat excel·lent gràcies, en part, a
diferents classes de pintors així com als aprenentatges
del que ha estat el mestre en Robert Martí. Des de la
Junta, ja s’està planificant per poder donar cabuda a més
gent quan el curs torni a iniciar-se al proper semestre ja
que aquest cop l’espai ha limitat el nombre d’inscrits.
Al igual que la resta anteriorment citats, el curs
d’informàtica també va finalitzar a principis de juny
amb la darrera classe i una festa d’agraïment a l’Àlex,
el que ha estat professor durant aquests mesos i que
ha ensenyat als alumnes les nocions bàsiques
referents als equips informàtics i una introducció sobre
l’ús d’internet i, en concret, les xarxes socials. Fruit
d’això, la Llar de Jubilats, en la figura sobretot de la
Rosa Forcat, ha aconseguit anar informant als seus
associats i veïns/es de tot allò que anaven fent a través
d’un perfil propi de Facebook que ha estat actualitzat al
moment així com amb grups de whatsapp de tots els tallers i que s’han gestionat sense problema.
D’entre tots, un dels cursets que ha generat més
èxit, satisfacció i valoració ha estat el dels Amics
Lectors pel seu contingut i pel bon ambient que s’ha
generat entre tots els que hi han participat amb
debats interessants a partir de lectures de llibres.
El darrer dia abans de les merescudes vacances
d’estiu, els alumnes van poder gaudir de la
presència de l’Anna Colom, coordinadora de les
terres de Lleida de l’Obra Social la Caixa, la Judit
Casals monitora i dinamitzadora del taller i l’escriptora Paz Legua Yus amb les que gaudiren d’una
tarda molt interessant on la lectura i la reflexió d’ella van resultar la tònica dominant. Ressaltar les
intervencions d’en Francesc Ruestes amb un dels seus contes poètics i d’en Josep Marsellés amb el
seu do d’explicar savis relats i tertúlies de gran valor.
Durant els mesos de juliol i agost no es farà cap més taller des de la Llar de Jubilats, no obstant, des
d’aquest espai es fa la crida a tots els seus socis i sòcies a que visitin la cafeteria i vinguin a passar les
llargues estones d’estiu al local on s’hi està fresc i hi trobaran espais de lectura, billar, jocs de taula i,
sobretot, bona companyia.
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MÚSICA A LA FRESCA A LES PISCINES DURANT LES NITS D’ESTIU
Des de la Comissió de Festes de l’Ajuntament, s’han organitzat quatre
concerts de música en directe per dur-los a terme durant la nit a les
piscines municipals.
D’aquesta manera, tal i com indica el cartell adjunt, els dies 7 i 14 de juliol
tindrem dues propostes diferents de música, Dixiland i Jazz. Mentre que al
llarg de l’agost, el 4 i l’11, està previst un concert amb Hollywood Stars i un
altre exclusiu de música Soul. L’entrada al recinte serà gratuïta a partir de
les 22:00 hores de la nit amb l’opció de bany nocturn.
COL·LABORACIÓ TORRES ENERGIA AMB ACTIVITATS ESPORTIVES, CULTURALS I SOCIALS
Durant aquest mes i l’anterior, l’Empresa local Comercialitzadora Torres
Energia SL ha continuat amb l’habitual dinàmica de col·laboracions i
patrocini amb activitats esportives, culturals i/o socials del poble:
✓ PATROCINI I SUPORT A L’EQUIP TORRENTÓ RACING, SL.
Al capdavant de l’equip de motociclisme Torrentó Racing,
SL hi ha un jove veí de Torres de Segre, en Ferran
Torrentó Miró, que ja fa uns anys dirigeix uns dels equips
punters del “Campionat d’Espanya Cetelem de
velocitat”. Aquesta temporada, el seu equip ja ha guanyat
dues de les tres proves del campionat.
En aquest sentit, l’empresa Torres Energia ha signat un
acord de col·laboració amb Torrentó Racing, SL. per contribuir en el desenvolupament d’iniciatives
emprenedores locals.
✓ COL·LABORACIÓ AMB LA LLAR DE JUBILATS SANT GUARDIÀ, PEL CURS DE PINTURA.
El passat 15 de maig, es va signar també un conveni per
col·laborar en el desenvolupament del curs de pintura que
organitza la Llar de jubilats Sant Guardià.
D’aquesta manera, la societat Torres Energia facilita el material
propi del curs, com ara les teles i les pintures.
✓ PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA “TERRAFERMA”
Amb la voluntat de donar suport a totes les activitats culturals i socials del
municipi, Torres Energia SL, va participar en el XXVIè Concurs de Pintura
Ràpida “Terraferma” amb el 3er premi.
Segons el criteri del jurat, la guanyadora d’aquesta distinció fou la Sra. Aida
Mauri, una jove pintora amb molt talent, que ja fa anys que participa en
l’esmentat concurs de pintura municipal.
✓ SUPORT I PATROCINI A LA PEDALADA D’UTXESA
Un any més, l’Empresa Comercialitzadora va donar un suport
significatiu a la Pedalada esdevenint un dels patrocinadors més
rellevants d’aquesta proposta esportiva popular que acull ciclistes
dels tres pobles que conformen l’embassament d’Utxesa: Sarroca,
Aitona i Torres de Segre.
✓ PARTICIPACIÓ EN LA LANPARTY 2018
Finalment, destacar també la col·laboració
en l’edició de la Lanparty celebrada el
passat mes al pavelló poliesportiu on
l’Empresa va tenir un paper molt important
perquè aquesta fos una realitat i un èxit en
quan a instal·lació i muntatge.
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TOT LLEST PEL DESPLEGAMENT DEL NOU SERVEI D’ILLES COMPLERTES DE CONTENEDORS

A finals de juliol està previst que entri en funcionament
el nou model de recollida de deixalles per mitjà del
sistema d’illes de contenidors que va resultar l’opció
més votada pels torressencs en la consulta popular
organitzada per l’Ajuntament l’any 2016.
Aquest nou sistema de recollida consistirà en implantar
una sèrie d’illes de contenidors arreu del municipi que
substituiran els que hi ha fins ara. Cada illa estarà
formada per 5 contenidors d’igual mida: orgànica,
envasos, paper i cartró, vidre i resta.
Amb aquest canvi es preveu que es millorin les dades
actuals de reciclatge i de recollida selectiva alhora que
s’optimitza el servei que es presta al ciutadà i
s’afavoreix a reduir els abocaments il·legals de residus,
restes vegetals i voluminosos a la via pública.
En aquest sentit, durant tot el mes s’han dut a terme
reunions informatives al Consell Comarcal del Segrià i al
poble amb una trobada i una taula de treball per recollir propostes sobre el funcionament i
característiques d’aquest nou model que s’allargaran fins que la implantació sigui total.

ACTUACIONS REALITZADES AL JUNY
SUBSTITUCIÓ DELS PNEUMÀTICS POSTERIORS DE LA MÀQUINA ELEVADORA
S’han canviat les dues rodes massisses del darrere del “toro” propietat de
ACTES
REALITZATS
DURANT
EL MES DEdesgastades.
JULIOL I AGOST
l’Ajuntament
que estaven
excessivament
Aquest vehicle resulta un dels més utilitzats per a la brigada municipal i una
eina imprescindible per poder maniobrar i moure tot tipus de material de gran
tonatge, entre altres.
INSTAL·LACIÓ DEL SEIENT A LA MARQUESINA DE LA PARADA DE BUS
Aquest mes s’ha completat la instal·lació de la marquesina ubicada a la nova parada de bus del
poliesportiu amb la col·locació del banc o seient i la vitrina dins la qual hi ha l’horari i el recorregut
corresponent a la línia d’autocar Lleida – Torres de Segre i viceversa.
Amb aquests dos elements l’espai queda complert i equipat en benefici dels seus usuaris i amb el
propòsit d’oferir un millor servei, més còmode i adaptat possible.

INSTAL·LACIÓ D’UN BANC AL CARRER DE L’ESTATUT DE SAU
S’ha instal·lat un banc al marge esquerre del darrer tram
del carrer de l’Estatut de Sau amb la finalitat d’oferir un
altre punt de descans pels vianants que hi transiten en una
zona on no hi havia cap seient. La idea es valorar la
distribució actual al municipi per mirar de fer un repartiment
més equitatiu ampliant el seu nombre, si és necessari.
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SUBSTITUCIÓ DE LES DUES RESISTÈNCIES DE LA PLANXA DEL MENJADOR ESCOLAR
S’han hagut de substituir les dues resistències
de la planxa industrial del menjador escolar ja
que una havia deixat de funcionar i l’altra
estava sota mínims. Aquestes dues peces,
encarregades de transformar l’electricitat en
calor i així poder coure aliments, són els
elements imprescindibles pel funcionament de
l’esmentat aparell que, en el cas del nostre
menjador escolar, presenta un elevat ús degut a la gran quantitat de menús diaris que s’hi realitzen.
REPARACIÓ PROVISIONAL DE CLOTS SOBRE EL FERM DEL MUNICIPI
La brigada municipal ha hagut de reparar
alguns dels clots més molestos, sobretot
de dins el casc urbà, davant la demora en
l’inici de la reparació dels camins
municipals a càrrec de l’empresa
adjudicada que es preveu que comenci la
seva tasca el divendres 6 de juliol.
POSADA A PUNT I ACTUACIONS A LES PISCINES MUNICIPALS
Abans de l’inici de la temporada de les piscines, els membres de
la brigada municipal de l’Ajuntament han estat treballant i
dedicant-hi força temps en un seguit d’actuacions a les
instal·lacions de les piscines per garantir les millors condicions de
cara a la seva obertura al públic.
Entre les tasques que s’han realitzat estan les habituals i pròpies
de manteniment i de posada a punt com la neteja amb aigua a
pressió de les parets i reixes laterals de les dues piscines, la
reparació d’algun desperfecte en l’enrajolat ocasionat per la
dilatació del terreny i parets, la neteja i pintura de totes habitacions
i portes de les mateixes que acullen els vestidors, els sanitaris així
com tot el material divers, la restauració dels desperfectes en
parets i sostres malmesos per la humitat així com el la tasca de
polir i tractar la tarima de fusta de les dutxes exteriors centrals.
També s’ha instal·lat un terra de vinil a l’interior de la caseta del
bar i incorporat uns bancs a la zona enrajolada dels banyistes.
Cal fer esment també a les tasques realitzades de jardineria i de
manteniment que es continuaran fent durant l’estiu amb la finalitat
de mantenir la gespa i l’espai de jardí en les millors condicions.
Finalment, en quan al tractament de l’aigua i la seva distribució,
s’han dut a terme un seguit de controls inicials dels paràmetres de
ph i clor de l’aigua per estabilitzar-los dins la normativa i poder
garantir-los durant tota la temporada amb un seguiment diari de
l’estat de l’aigua de les dues piscines.
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PREPARATIUS PER A ESDEVENIMENTS DIVERSOS DURANT EL MES
Aquest mes, coincidint amb la realització i cloenda de moltes activitats, la brigada municipal ha anat
preparant els diferents espais per poder-les celebrar.
Fa un dies, es van preparar els dos escenaris que acollirien, el mateix dia, el concert de bandes a
l’església per un costat i l’Aplec Sardanista, per un altre. En el primer cas es va haver d’habilitar l’espai
de l’altar major enretirant part dels primers bancs per a deixar espai per a la nombrosa banda de
músics. Pel que fa als preparatius per a l’Aplec, com és habitual, es van col·locar les quatre senyeres
catalanes als extrems de la pista descoberta i es va instal·lar l’escenari des d’on les cobles farien el
seu concert.
Juny és sinònim de fi de curs escolar i, en
aquest sentit, es va netejar tot l’espai
d’esbarjo de la Llar d’infants i instal·lar un
petit escenari amb un envelat d’ombreig per
poder acollir la festa de Final de curs dels
alumnes juntament amb els seus familiars.
També s’ha preparat el pavelló poliesportiu per a poder realitzar els dos festivals de gimnàstica rítmica
i federada muntant l’equip de so i les moquetes fixades així com la Festa de Fi de curs de l’Escola amb
un seguit de taules ben col·locades per celebrar l’acabament de les classes amb un bon berenar.
Per últim, també es va preparar l’espai per a realitzar el sopar i el ball per a la revetlla de Sant Joan a
l’exterior de la Plaça del Països Catalans amb la neteja dels carrers i plaça així com el muntatge d’un
entarimat pel grup musical i la posterior decoració amb cintes de colors per a donar el toc festiu a la
jornada. A més, també es col·locaren les taules i cadires, al carrer paral·lel, per poder dur a terme el
berenar de revetlla organitzat per a la Llar de Jubilats.

ACTUACIONS DE NETEJA I MILLORES A LES CASETES
En els darrers dies, l’equip de la brigada municipal, ha estat
realitzant un seguit de tasques a la zona de les casetes que
encara no s’han finalitzat amb la idea de millorar-ne la imatge i
condicionar la zona.
D’entre les actuacions fetes destaquem la neteja
d’escombraries del parc infantil i l’anivellament del mateix amb
l’excavadora, la neteja també dels carrers de tota la
urbanització així com de la zona d’aparcament fixada amb les
peces de formigó que s’han aprofitat per pintar de groc per a
fer-les més visibles.
També s’ha iniciat la tasca de reforma
del mur que separa els habitatges
centrals de l’espai de joc amb
l’enderroc de la part més malmesa i
deteriorada de la paret per a iniciar, en
els propers dies, la reparació de la
mateixa tot arrebossant-la i pintant-la.
Finalment es sanejarà la frondosa
bardissa que envolta el parc
esporgant-la adequadament.
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DOTACIÓ DE DUES PISCINES PELS TALLERS D’ESTIU A LA LLAR D’INFANTS
L’Ajuntament ha comprat dues piscines noves per substituir les
existents a la Llar d’Infants de cara a poder realitzar amb
garanties les activitats aquàtiques previstes durant els tallers
d’estiu de juliol i agost. Es tracta de dues piscines idèntiques
d’estructura reforçada de pvc que es destinaran una als infants
de 0 a 1 any i l’altra pels de 1 a 2 anys.
SUBVENCIONS ATORGADES A L’AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE
En el que portem d’any, després de fer la sol·licitud presentant la documentació i els estudis
corresponents justificatius, s’han concedit una sèrie de subvencions concedides per diferents
estaments destinades a diferents àmbits del nostre municipi i que resulten molt importants i, alhora,
necessàries:
• SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DEL SISTEMA DE DEPURACIÓ DE L’AIGUA DE CONSUM
(DIPUTACIÓ DE LLEIDA). Dins del programa pla d'aigües s'ha concedit per a l'anualitat 2018
aquesta subvenció per millorar el sistema de depuració de l'aigua de consum. Les obres
consisteixen en millorar les instal·lacions de la planta potabilitzadora municipal per un import de
21.440,14€.
• SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE L’ANALITZADOR DE CLOR I PH DE LES PISCINES
MUNICIPALS (DIPUTACIÓ DE LLEIDA). També dins del programa pla d'aigües s'ha dotat, per a
l'anualitat 2019, aquesta subvenció per millorar el sistema d’anàlisi de l'aigua de les piscines
municipals en quan al clor i el ph de la mateixa per un import de 3.559,86€.
• SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA I “PEATONALITZACIÓ” DE L’ENTORN DE L’AJUNTAMENT I
L’ESGLÉSIA (DIPUTACIÓ DE LLEIDA). La Diputació de Lleida, dins del programa del Pla
extraordinari de reforç municipal, ha concedit a l'Ajuntament de Torres de Segre un import de
90.583,63€ per finançar les obres de millora i poder desenvolupar una zona de vianants a l'entorn
de l'Ajuntament i de l’església. Aquesta obra ja disposava d'una subvenció per import de 24.018,14€
inclosa dins del programa del Pla d'inversions locals 2016. Amb l'import de les dues subvencions
quedarà finançada pràcticament la totalitat de l'obra projectada.
• SUBVENCIÓ PER A LA PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D’UTXESA QUE VA AL TERME
MUNICIPAL DE SARROCA (DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT). S'ha
concedit, per part del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, la present
subvenció de 48.522,29€ per tal de finançar la realització de l'obra de pavimentació del camí
d'Utxesa que va al terme municipal de Sarroca. La llargada total d'aquest camí és de 2 km.
• SUBVENCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UN ITINERARI INTERPRETATIU A LA ZONA DE
L'EMBASSAMENT D'UTXESA (DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT). Aquesta
subvenció, per un import de 38.355,48€, finançarà en part els treballs de creació d'un itinerari
interpretatiu a la zona de l'embassament d'Utxesa. Aquest camí, s'iniciarà prop del punt d'informació
actual i tindrà una llargada aproximada d'un quilòmetre. El sender pretén permetre a l’usuari fer un
recorregut
interpretatiu
de
la
vall
fora
de
l’asfalt
i,
per
tant,
sense
haver d’estar preocupat pel tràfic rodat alhora que permetrà fer recorreguts de més llarga distància i
arribar a indrets com ara el Mirador dels Joquers, el Mirador de l’arpella i, si més no, poder tancar la
volta a l’embassament. Al mateix temps, s’aprofitarà aquesta actuació per a fer una retirada de
plantes al·lòctones que seran substituïdes per arbrat de baix port, com ara tamarius. També
s’habilitarà un observatori de fauna i un sistema d’illes flotants de petites dimensions, que ajudaran
a millorar i dinamitzar l’hàbitat actual.
A més d’aquestes aportacions concedides cal fer esment també de les sol·licituds de subvenció
tramitades que encara estan pendents de RESOLUCIÓ en ferm, com per exemple, la de
SOCORRISME 2018, PUBLICACIÓ DE LA REVISTA “EL PREGONER” i LES JORNADES
CULTURALS, entre altres que ja donarem a conèixer quan es facin efectives.
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LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES DE JUNY
VIII APLEC SARDANISTA / XXV TROBADA DE SARDANISTES ADULTS TERRES DE LLEIDA
El patiELdeMES
l’Escola
Carrassumada
va acollir el dissabte 16
ACTES REALITZATS DURANT
DE JULIOL
I AGOST
de juny una excel·lent jornada amb la sardana com a
autèntica protagonista.
Al vespre, amb l’habitual galop d’entrada i la benvinguda
als presents, s’iniciava el 8è Aplec de la Sardana i la 25ª
Trobada de Sardanistes Adults de les Terres de Lleida
“Saltem i Ballem” sota la batuta de la Cobla Vents de
Riella.
Els més d’un centenar de sardanistes, provinents de
diferents poblacions de la província, representaven a les
colles: 27 d’abril de Lleida, Amics de la Sardana
d’Almacelles, Alpicat, Grup Sardanista Balàfia, Santa
Maria de les Franqueses, Escola Sardanista de Torres de
Segre i Amics de la Sardana d’Alguaire que van iniciar el
ball amb una sardana de lluïment i, posteriorment, van
demostrar les seves habilitats amb els punts lliures.
Abans de finalitzar la trobada amb la sardana de
germanor, va tenir lloc el lliurament de regals i obsequis
per gentilesa de l’Ajuntament i l’Escola Sardanista de
Torres de Segre, l’organització del Saltem i Ballem i la Federació Sardanista de les Comarques de
Lleida. La Trobada va ser presidida per la Sra. M. José Invernón Mòdol, presidenta del Consell
Comarcal del Segrià, el Sr. Francesc Casals, regidor de cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre, El
Sr. Joaquim Rucabado, president de la Confederació Sardanista de Catalunya, el Sr. Carles Vall,
president de la Federació Sardanista de les
Comarques de Lleida, la Sr. Pilar Torrades,
presidenta del Saltem i Ballem i la Sra. Josefina
Puigvecino, presidenta de l’Escola Sardanista de
Torres de Segre.
Una segona part, aquest cop amb la Bellpuig
Cobla on es ballaren diverses sardanes destacant
l’exhibició de la colla Ferma de Ponent en motiu
del seu 25è aniversari en la que hi ballen
membres de l’Escola Sardanista del nostre poble.
Ben entrada la nit finalitzava doncs una gran vetllada al nostre municipi en un acte reivindicatiu de les
tradicions catalanes amb un merescut sopar de germanor al poliesportiu.
Per últim, voldríem posar èmfasi a la gran tasca desenvolupada per l’Escola Sardanista de Torres de
Segre tant en l’organització d’aquests aplecs com en la seva feina, any rere any, encaminada sempre
a difondre la nostra cultura i els valors que s’hi apleguen a través d’aquesta magnífica dansa.
Remarcar també que
l’organització
del
Saltem i Ballem estan
ultimant els últims
detalls dels pròxims
cursos del programa
d’ensenyament
sardanista, tant el de
les escoles com pels
adults, a implantar el
proper curs escolar
2018/19.
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LA CONSTRUCCIÓ DE L’ACTUAL ESCOLA

SABIES QUE ...
L’actual Escola fou construïda i inaugurada fa 14 anys?
L’any 1979, el nou equip de govern entrant a l’Ajuntament encapçalat per l’alcalde Antoni Francesc
Macià (“Tonet del Potecari”) es troba un projecte no aprovat que incloïa la construcció d’un pavelló
poliesportiu i unes futures noves escoles a la llera del riu Segre junt amb les piscines municipals. Una
proposta que es desestimà ràpidament davant els dubtes que generava la seva ubicació i la propietat
del terrenys que corresponien a la CHE, que no tenia constància d’aquest projecte i que es sumà a la
negativa del Consistori en donar-li viabilitat després d’una trobada a la seva seu a Saragossa.
Fou l’any 1980, amb el nou Pla d’urbanització “Normes subsidiàries de Torres de Segre”, dirigit pels
arquitectes Garcia Català i Armengol Menen, que s’inicià un nou projecte municipal amb l’Antoni al
capdavant i que continuà en Jose Luís Martín Val, el seu relleu precipitat a l’alcaldia després de la
seva mort sobtada. Aquest Pla significà la construcció d’un pavelló poliesportiu i, anys després, unes
noves escoles dins la mateixa zona.
Un cop finalitzada l’obra del pavelló i després de detectar poc espai d’esbarjo i problemes estructurals
a les bigues dels serveis del segon pis de les Escoles Velles mentre aquestes es pintaven, el
Consistori es planteja seriosament el trasllat i construcció d’un nou centre educatiu al poble. S’inicià
aleshores la tasca de buscar els terrenys que havien d’acollir el nou equipament escolar i que,
finalment, foren al costat del flamant pavelló després que l’Ajuntament adquirís els tres solars
necessaris per poder-hi completar l’obra. El primer i més gran d’aquests terrenys, de 6935 m2, es va
comprar per 9.000.000 ptes al senyor Antoni Miró Oró (Tonet del Nando) l’any 1985 que va mostrar,
des d’un principi, una gran voluntat i facilitat perquè la seva finca de pereres, planter de tabac i
hortalisses esdevingués en un futur les noves Escoles Municipals. Tres anys després, l’Ajuntament
aconsegueix comprar també els dos solars paral·lels, molt més petits, de 1232 m 2, al Jaume Franci
Pons i la senyora de “Cal Selva” que actualment ocupen la Llar d’Infants i els habitatges superiors.
Un cop adquirits els 3 terrenys, l’any 1988 l’Ajuntament els havia de cedir gratuïtament a la
Generalitat que, a canvi, es comprometia a assumir el cost i construcció del nou centre escolar. No
obstant, la proposta no avança i queda parada uns anys per motius burocràtics. Fou gràcies a les
gestions de l’aleshores Delegat del Govern, en Salvador Giner i de la insistència d’en Pasqual
Maragall que va veure “in situ” la necessitat d’un nou centre, després d’una visita electoral a Torres
de Segre per una trobada amb Unió de Pagesos, que s’aconsegueix, quatre anys després (2002),
l’activació definitiva del projecte d’aquesta obra arribant la qüestió, fins i tot, al Parlament de
Catalunya.
Mentrestant, l’any 2003 hi va haver eleccions municipals al poble que va guanyar l’Antoni Prim del
grup municipal de CiU i que agafà el relleu deixat per l’alcalde fins aleshores en Jose Luís Martín del
PSC que decidí no presentar-se a la reelecció després de molts anys exercint de batlle del Consistori i
que, junt amb el seu equip, van tenir un paper molt important per assentar les bases d’aquest projecte
de les noves Escoles.
S’iniciava, doncs, l’etapa de construcció de l’edifici que acolliria l’alumnat d’educació infantil i primària
ja amb el nou equip de govern encapçalat per l’Antoni Prim i la idea de crear un centre modern, ben
comunicat, adaptat als nous temps, amb zones verdes i molt d’espai obert i llum.
L’obra, que va durar més d’un any, es completà amb la inauguració oficial del centre escolar el 23 de
setembre del 2004, amb el nom de CEIP Carrassumada, a càrrec de Marta Cid, consellera
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en aquell temps, juntament amb el Delegat del Govern,
Jaume Gilabert i el Director dels Serveis Territorials de Lleida, en Carles Vega, entre altres.
Finalment les instal·lacions del nou centre educatiu van tenir un cost d’1,9 milions d’euros amb una
superfície construïda de 1951,45 m2 convertint-se en una de les escoles referents i més modernes de
la província.
Informació: Jose Luís Martín, Ramon Ruestes, sala de premsa i arxius de la Generalitat de Catalunya als SSTT
Fotografies: Sierra Rozas Arquitectes SCP, projecte d’obra
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ADQUISICIÓ DELS TERRENYS (1985 – 1988)

Solar de 6935 m² adquirit al sr. Antoni Miró l’any 1985 i que va resultar
clau pel desenvolupament de la nova Escola així com dels seus carrers i
accessos paral·lels.
Solars de 1232 m² cadascun, aproximats, que es compraren
posteriorment l’any 1988 i que corresponien al sr. Jaume Franci i a l’hort
de la sra. De “Cal Selva”.

LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU “CEIP CARRASSUMADA” (2002 - 2004)
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AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE

Foto contraportada: Joan Companys

•

FESTORRES (del dimecres 25 al diumenge 29 de juliol)
En breu es passarà el programa detallat amb tots els actes previstos
així com els horaris

Dissabte 14 de juliol
22:00h. Música a la fresca amb “Jazz”. Entrada gratuïta. Piscines
Municipals.

Diumenge 8 de juliol
11:00h. Mulla’t per l’esclerosi múltiple. Activitats durant tot el matí.
Piscines Municipals.

Dissabte 7 de juliol
Revetlla d’Estiu (Utxesa): 11:30h. Animació infantil. /18:00h. Espectacle
per a petits i grans / 19:00h. Concurs de pastissos casolans. / 21:30h.
Sopar i ball.
22:00h. Música a la fresca amb “Dixieland”. Entrada gratuïta. Piscines
Municipals.

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES DE JULIOL

DL L 1725-2015
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