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         33  aannyyss  ddeell  ““PPrreeggoonneerr””      



 

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 
                               Agost 2018  

Els porten el dia 13  
i els recullen el dia 16 

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 
 

 ACTIVITATS CULTURALS 
Inici XIV Sardanes a la fresca a Torrefarrera; Recepció pubillatge català al 

Parlament; Trobada amb els representants comarcals;  
El pubillatge a Gandesa i Vilatenim;  L’Escola Sardanista en diverses ballades 

 

 ACTIVITATS ESPORTIVES 
Preparatius 3r descens en piragua i èxit de participació;  

Tirades de precisió a Madrid i Osona; Concurs de pesca 4rt Social;  
Finalitza el 1r torn dels Cursets de Natació 

 

 ACTIVITATS MEDI NATURAL I PROMOCIÓ  
Reunió amb Departament de Territori i Sostenibilitat; Visita  Museu Evolució; 
Alumnes en pràctiques a la Fusteria; 2a fumigació per la mosca negra al riu; 

Reconeixement flora a l’Espai Natural d’Utxesa 

 

 ALTRES ACTIVITATS 
Berenar Revetlla de la Llar de Jubilats; Revetlla d’Estiu Vall d’Utxesa 2018; 

25è Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple; 2a trobada Pla Local Joventut;  
Concerts a la fresca a les piscines; Delegació d’alcaldes i regidors a Brusel·les; 

El sopar groc; Activitats Juliol al Casal d’Estiu;  
Torres Energia sortejarà 2 places pel descens de piragua  

 

 ACTUACIONS MES DE JULIOL  

 LES NOTÍCIES MÉS DESTACADES DEL MES 
Forta tempesta d’aigua / L’eclipsi de Lluna / El Festorres 2018 

 

 SABIES QUÈ?  
Les Revistes municipals informatives de Torres 

 

 

PRESENTACIÓ 
 

 

Un juliol força típic en quan a temperatures 

elevades i calor moderat ha marcat l’inici oficial 

de l’estiu amb el permís d’algunes tempestes de 

tarda que han creuat el municipi sense més 

incidències que l’ennuvolat del cel i la pròpia 

activitat elèctrica en forma de llamps i trons. No 

obstant, una d’elles si que deixà certa empremta 

en el nostre municipi i rodalies amb un fort aiguat 

en poc temps que provocà alguna inundació tot i 

que sense danys per calamarsa als camps de 

fruita torressencs en plena producció i amb 

preus de mercat més “raonables” que en collites 

anteriors. 

Ha estat un mes viu en quan a esdeveniments i 

actes culturals, en el que es destaca l’inici d’una 

nova edició de Sardanes a la fresca així com el 

reconeixement del pubillatge català arreu del 

territori, més en concret, dels nostres 

representants locals escollits a nivell comarcal i 

al Parlament de Catalunya. 

Les activitats esportives, lligades als escenaris 

més frescos en aquestes dates, han esdevingut 

exitoses ressaltant una nova edició del Mulla’t 

més solidària i participativa que mai així com els 

intensos preparatius pel proper i esperat 

descens en piragua des de Torres a Seròs. 

La finalització del primer torn de cursets de 

natació i del Casal d’Estiu, la Revetlla de Sant 

Joan dels jubilats i la Revetlla d’Estiu de la Vall 

d’Utxesa, un sopar groc reivindicatiu i els 

concerts a la fresca de les piscines han donat 

pas, finalment, a la celebració d’un nou 

Festorres que ha omplert de propostes i gresca 

la darrera setmana d’un mes bastant complert. 

Una nova edició de juliol significa un nou 

aniversari de “El Pregoner de Torres” assolint ja 

els 3 anys des de la seva primera publicació tot 

mantenint-se fidel a la idea inicial d’informar 

sobre allò que es fa a la vila.  

És per aquest motiu que, el present número 36 

de la revista dins l’apartat SABIES QUÈ?, vol 

retre un petit homenatge a l’esforç i dedicació de 

tots els impulsors i col·laboradors de les 

diferents publicacions locals que, en algun 

moment de la història, han sortit a la llum i han 

transmès als torressencs l’essència del municipi 

en format paper.  

Redacció: JOAN COMPANYS CABAU         Edició: Ajuntament de Torres de Segre        Contacte: revistaelpregonerdetorres@gmail.com 
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INICI DE LES XIV SARDANES A LA FRESCA AMB L’ESCOLA SARDANISTA I EL PUBILLATGE 
 

 

El passat divendres 6 de juliol, la plaça l'Amistat de Torrefarrera va ser l'escenari de la inauguració de 

les XIV Sardanes a la Fresca, Volta Comarcal de Sardanes del Segrià que engloba diversos pobles de 

la comarca durant els mesos de juliol i d’agost, organitzada pel Consell Comarcal del Segrià, Segrià 

Cultura, amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, l'Institut d'Estudis Ilerdencs i els ajuntaments de 

la comarca. Van presidir l’acte la presidenta del Consell Comarcal, Maria José Invernón, i l’alcalde de 

Torrefarrera, Jordi Latorre, acompanyats dels regidors de l’Ajuntament i el pubillatge de la localitat.  

A la ballada, van participar també, entre altres, els membres de l’Escola Sardanista de Torres de Segre 

així com els dos representants comarcals del nostre pubillatge, la Clàudia Solé i el Jordi Escolà, que 

s’estrenaven en el seu primer acte oficial després de ser escollits, el passat mes, 1ª Dama d’Honor i 1er 

Cabaler del Segrià, respectivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECEPCIÓ DEL PUBILLATGE CATALÀ AL PARLAMENT DE CATALUNYA  
 

El divendres 13 de juliol, el president Roger Torrent va rebre 

a més d'un centenar d'hereus, pubilles, dames i fadrins de tot 

Catalunya al saló de sessions en una trobada anual que es 

celebra des de fa anys per donar suport al pubillatge. 

Dins de la representació torressenca hi havia en Guillem 

Companys (hereuet), en Gerard Méndez (1er Fadrinet) la 

Xènia Pérez (pubilleta), l’Èlia Serra (1ª Damisel·la) 

acompanyats de la Clàudia Solé i d’en Jordi Escolà.  

En l’acte, el President va posar els representants del pubillatge 

com a exemple "d'esperança en el futur divers i plural però 

d'arrels profundes" pel qual treballa el Parlament, i els va 

esperonar a ser crítics i a 

mantenir les tradicions perquè 

la cultura continuï actuant com 

a element integrador en la 

"societat rica i diversa que és 

Catalunya".  

El president de Foment de les Tradicions Catalanes, entitat que 

impulsa el pubillatge, va agrair la rebuda del Parlament, dient que 

suposa "una injecció de vitalitat i força per seguir fent la nostra feina i 

representant la cultura del país", de la qual, afegí, "el pubillatge és 

un tresor". Per cloure, la pubilla de Catalunya va llegir una carta del 

col·lectiu adreçada a l'expresidenta Carme Forcadell, a Oriol 

Junqueras, a Dolors Bassa, a Jordi Sánchez, a Jordi Cuixart, a Jordi 

Turull, a Josep Rull, a Joaquim Forn, a Raül Romeva, a Carles 

Puigdemont, a Marta Rovira, a Anna Gabriel, a Toni Comín, a 

Meritxell Serret, a Lluís Puig i a Clara Ponsatí. 

ACTES CULTURALS 

ACTES REALITZATS AL JULIOL 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

https://www.facebook.com/SegriaCultura/?fref=mentions
https://www.facebook.com/SegriaCultura/?fref=mentions
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TROBADA AMB ELS REPRESENTANTS COMARCALS 
 

Els nous representants comarcals escollits el 

passat mes a Alguaire, d’entre ells la Clàudia i 

el Jordi, van ser rebuts, el dijous 12 de juliol, 

per la presidenta del Consell Comarcal del 

Segrià, Mª José Invernón, així com per la 

tècnica de cultura amb la finalitat d’explicar-los 

els diferents actes que hauran d’acompanyar 

al llarg del seu mandat i tots els detalls en 

quan a protocol i aspectes diversos de 

representació. 

La trobada va cloure amb les fotografies de 

rigor i l’entrega de la insígnia del Consell que 

ja llueixen a la seva banda i la faixa. 

 

EL PUBILLATGE TAMBÉ PRESENT A GANDESA I VILATENIM 
 

Tal i com es pot apreciar en aquesta edició de la revista, els 

membres del pubillatge local han realitzat, durant el mes de juliol, un 

extens recorregut participant en actes culturals diversos arreu del 

país.  

En aquest sentit, a part dels citats anteriorment, els representants 

torressencs s’han desplaçat a d’altres municipis catalans com 

Gandesa, el dissabte 14 de juliol, a l’Acte de proclamació de la 

Pubilla de la Terra Alta 2018. 

Un altre desplaçament fou al municipi gironí de Vilatenim el cap de 

setmana del 21 

i 22 de juliol. 

Aquest cop va 

ser la Clàudia 

Solé la que hi va acudir en representació 

torressenca a l’Acte de Proclamació del 

pubillatge 2018 d’aquest bonic indret de l’Alt 

Empordà. 

 

L’ESCOLA SARDANISTA PARTICIPA EN DIVERSES BALLADES  
 

Aquest mes, l’Escola Sardanista de Torres de 

Segre ha assistit en un seguit de ballades en 

diferents localitats properes.  

A més de l’esmentada ballada de Torrefarrera el 

divendres 6 de juliol, també n’han participat en 

d’altres com les efectuades a Artesa de Lleida el 

13 de juliol, a Alguaire el 20 de juliol en una ballada 

passada per aigua i, finalment, a Aspa el passat 27 

de juliol.  
 

 

Des de l’Associació Escola Sardanista de 

Torres de Segre us encoratgem a assistir 

en aquestes trobades de la reconeguda 

dansa més bella de totes les danses que es 

fan i es desfan. Una bonica manera de 

retrobar-se amb els amics, foragitar millor 

la calor i, sobretot, de gaudir d’aquest ball 

català en un ambient d’autèntica germanor. 
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PREPARATIUS PEL 3R DESCENS EN PIRAGUA AMB UN NOU ÈXIT DE PARTICIPACIÓ 
 

Tal i com és habitual, al llarg de tot el mes anterior 

a la baixada popular en piragua pel riu, membres 

de l’Organització i de la Comissió Esportiva de 

l’Ajuntament de Torres de Segre, han estat 

realitzant un seguit de descensos de 

reconeixement dins el tram de riu que es recorrerà 

el dia de la “piraguada” amb el propòsit de conèixer 

l’estat del mateix i valorar totes aquelles actuacions 

necessàries per garantir que l’activitat sigui 

divertida i, alhora, segura per a tots els inscrits. 

Després d’una primera baixada a principis de juliol, es va fer una valoració detallada de tots els 

obstacles a tenir en compte per enretirar així com dels canvis que el curs del riu havia experimentat. 

Posteriorment, s’han realitzat 

altres baixades, que es 

continuaran durant l’agost, tot 

aprofitant per actuar sobre el 

terreny i resoldre tots els 

entrebancs detectats netejant 

vegetació caiguda, senyalitzant, 

fent fotografies i enregistrant les 

zones a tenir més en compte per explicar als participants el dia de la reunió informativa prèvia. 

En aquests últims dies s’han intensificat els preparatius més directes i obligatoris per a poder fer el 

descens, des de les sol·licituds de navegació i de cabal d’aigua navegable, els permisos corresponents 

als diferents departaments i òrgans policials que tenen vincle amb l’activitat al riu i rodalies fins al 

repartiment i numeració de la flota d’embarcacions disponibles, etc. 

Un dels fets més rellevants que ens hem trobat aquest any, en 

aquestes baixades de prova, ha estat la sorpresa de trobar 

molts canvis dins el riu en quan al seu curs o recorregut 

habitual modificat, bàsicament, per la gran quantitat de 

precipitació i acumulació d’aigua que va generar un gran cabal 

d’aigua constant des de principis d’any fins ben entrada la 

primavera arribant a enregistrar mitjanes continuades per sobre 

dels 100 m3/s i assolint màxims de prop dels 400 m3/s.  

Un any més l’expectació i l’interès, tant a les xarxes socials, premsa escrita com entre els veïns i veïnes 

dels quatre pobles implicats en la baixada, ha estat molt gran. En el cas de Torres de Segre, per tercer 

any seguit i en menys d’una hora, es van exhaurir el més del centenar de places disponibles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aquesta 3ª edició comptarà amb una flota d’unes 250 embarcacions, superior en nombre a la de l’any 

passat, que aportaran diferents empreses de l’Ebre i d’altres indrets del territori amb una participació 

d’unes 400 persones entre l’activitat de l’aigua i la ruta amb bicicleta que l’acompanyarà. 

Últims detalls per acollir de nou una de les activitats d’estiu més exitoses del Segrià en quan a diversió i 

comunió entre diferents localitats veïnes fet que ha despertat de nou la curiositat dels diferents mitjans 

de premsa escrita i de televisió que s’han tornat a interessar per fer-ne un seguiment en directe. 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
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TIRADES DE PRECISIÓ A MADRID I OSONA 
 

Cinc associats del Club de Tir de Torres de Segre van participar en dues competicions amb fusell a 

Madrid i Osona que reuniren participants d’arreu de l’Estat. Les proves, dins la modalitat nova de PRS, 

es van fer amb fusell i visor telescòpic en les que s’havien d’efectuar diferents tirades en posicions 

diverses tot complicant la forma de disparar amb obstacles i barreres que dificultaven la forma natural 

de tir. L’actual president del Club, en Jordi Ribes, va aconseguir la victòria a l’esmentada competició 

d’Osona quedant en primer lloc dins el rànquing nacional.  

Pels volts de setembre o octubre està previst que es faci una tirada d’aquest tipus a les instal·lacions 

del camp de tir de Torres de Segre. 

 
 

CONCURS DE PESCA 4RT SOCIAL 
 

El diumenge 15 de juliol es va realitzar a Utxesa la quarta prova 

puntuable dels concursos socials fets durant aquesta temporada. 

En una jornada assolellada i poc productiva en quan a captures i 

picades, només tres dels pescadors participants van aconseguir 

pescar. Amb una carpa cadascú, la diferència entre els tres 

primers va resultar per grams de pes. D’aquesta manera, va 

encapçalar la prova el veterà expert Manolo Martín amb una 

peça de 3,400 quilograms, seguit del seu fill en Xavier Martín 

amb una de 3,300 i l’Eduard Escolà amb una carpa de 2,560 

quilos. A falta d’un darrer concurs social a Utxesa la classificació 

general l’encapçala, de moment, en Xavier Martín amb 8,800 quilograms. 

 

ACABA EL PRIMER TORN DELS CURSETS DE NATACIÓ 
 

El passat 20 de juliol 

va finalitzar el primer 

torn dels cursets de 

natació que s’han dut 

a terme des del 25 de 

juny amb una elevada 

participació tant en el 

grup d’adults com en 

el d’infants.  

Durant aquests dies 

s’han dut a terme 

sessions diverses en 

horari de tarda i nit on 

els inscrits han pogut 

aprendre i/o 

perfeccionar el seu 

estil tot gaudint d’aquest esport que resulta el més agradable en aquesta època de l’any on la 

temperatura exterior calenta d’allò més. 

Al finalitzar la darrera sessió, els i les monitors/es van fer entrega, als petits nadadors, d’una fotografia 

del grup amb el nom de cadascú i una bossa de llaminadures. 
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REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 

 

El divendres 13 de juliol, a la Fusteria, Punt d’informació i 

Centre d’Interpretació d’Utxesa, vam rebre la visita del Director 

General de polítiques ambientals, senyor Ferran Miralles, la cap 

de Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat de Lleida, 

senyora Dolors tella, i Xavier Marco, tècnic del Departament, 

amb els que vam tenir una reunió informativa sobre la línia de 

projectes i actuacions que s’estan desenvolupant actualment des de l’Ajuntament de Torres de Segre 

en pro d’una millora, dinamització i gestió adequada de l’Espai Natural d’Utxesa. A la reunió, es va 

avançar força amb les converses per tal de facilitar la comunicació i la gestió de documentació a l’hora 

de reflectir les nostres actuacions junt amb el recolzament del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 

VISITA GUIADA AL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ  
 

El passat divendres 6 de juliol, vam rebre la visita d’un 

grup de 14 persones interessades en descobrir el 

patrimoni cultural de Torres de Segre. Es tractava dels 

integrants del curs anomenat “El patrimoni bèl·lic del Baix 

Segre” que ofereix el servei d’arqueologia de la Diputació 

de Lleida en conveni amb la UDL (Universitat de Lleida) 

des d’on es va triar el nostre poble com un referent per a 

conèixer. Durant la seva visita, van passar per diferents 

llocs del poble i, a més, van poder gaudir del recorregut 

fet pels tècnics de TDSNaTur, al Museu de l’Evolució observant la gran col·lecció d’elements 

representatius del nostre poble des de l’època de la guerra que acull aquest edifici.  

L’interès i les visites de gent de fora pel nostre patrimoni és una bona noticia que cal vetllar perquè 

sigui una constant durant tot l’any. 

 
ALUMNES DE PRÀCTIQUES A LA FUSTERIA 
 

El mateix divendres, els alumnes Aina Companys i Robert 

Colpos de l’Institut d’Educació Secundària d’Alcarràs van 

acabar les 70 hores de pràctiques corresponents a l’assignatura 

“Estada de l’empresa”, desenvolupades en tot el seu conjunt, al 

Punt d’informació i Centre d’interpretació d’Utxesa.  

Els seus treballs van consistir en la millora i complementació de 

les bases de dades d’educació ambiental, creació de protocols 

de feina pels anàlisis de les aigües, creació de vídeos de 

l’Espai Natural i una memòria feta amb la informació de 

l’exposició que tenim actualment dins l’edifici de la Fusteria. 

L’Ajuntament de Torres, des de TdsNatur, vol donar continuïtat al treball per fomentar que alumnes de 

l’Institut puguin realitzar les seves pràctiques a Utxesa així com també diferents entitats acadèmiques 

que ho sol·licitin en benefici del nostre Espai Natural. 

Des d’aquest espai, volem agrair la feina realitzada per l’Aina i el Robert i felicitar-los per la dedicació 

mostrada al llarg d’aquests dies. 

A més, si esteu interessats en tenir mes informació sobre en que consisteixen les pràctiques 

acadèmiques i voleu fer-les aquí, podeu contactar a través d’un email a utxesa@utxesa.org 

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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SEGONA FUMIGACIÓ PER COMBATRE LA MOSCA NEGRA 
 

 

Els tècnics del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de 

l’Ebre (COPATE) van efectuar el passat divendres 13 de juliol, la 

segona de les fumigacions previstes per aquest any per combatre la 

mosca negra al tram català del riu Cinca i Segre fins a la ciutat de 

Lleida. 

L’actuació, tal i com es ve fent habitualment, es va realitzar en 

helicòpter que va sobrevolar el tram del nostre riu durant bona part 

del matí. L’ús d’aquest mitjà aeri resulta el més efectiu per a fer el 

tractament directament sobre l’aigua, lloc de proliferació d’aquest 

molest insecte que, aquest any, sembla que estigui més controlat en 

detriment del denominat mosquit tigre. 

 
RECONEIXEMENT DE FLORA A L’ESPAI NATURAL D’UTXESA 
 

 

El dilluns 16 de juliol vam fer un recorregut per diferents punts de 

l’embassament d’Utxesa, més en concret de la vall del Secà amb el 

professor Josep Antoni Conesa, de la Universitat de Lleida (UDL) 

que, alhora, exerceix de Director científic de l'arboretum; qui ens va 

fer explicacions puntuals d’espècies de flora úniques a Catalunya 

que, actualment, les podem trobar en aquest espai natural. 

Evidentment, les aportacions de gent experta com és el cas d’en 

Josep, són molt importants i resulten prioritàries a l’hora de fer la 

gestió corresponent, executar actuacions e intervencions per 

protegir la nostra fauna autòctona i poder promoure el turisme a 

l’Espai Natural d’Utxesa. 
 

 

 
 

 

 

 

BERENAR DE REVETLLA DE LA LLAR DE JUBILATS 
 

El primer dia de juliol va esdevenir festiu i de celebració 

pels associats de la Llar de Jubilats Sant Guardià ja que 

es va celebrar el berenar ajornat corresponent a la 

revetlla de Sant Joan. 

El carrer Plaça del Països Catalans va resultar el lloc 

indicat per dur a terme una magnífica vetllada de tarda 

a l’aire lliure amb bona companyia, bon temps i música 

en directe a càrrec de “Duet Stylette” que va aportar la 

seva dosi d’humor tot fent ballar i cantar als presents 

amb la seva bona actuació que complementà, sens 

dubte, aquesta trobada de germanor. 

Una Festa molt ben organitzada i preparada per la 

Junta de la Llar de Jubilats amb la col·laboració de 

l’Ajuntament, en la que no hi va faltar la coca típica de 

Sant Joan a més d’un variat refrigeri de fruits secs, 

refrescos, gelat i cava. 

ALTRES ACTIVITATS 
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REVETLLA D’ESTIU DE LA VALL D’UTXESA 2018 
 

Un any més, l’arribada de l’estiu és sinònim de Festa 

a Utxesa. Aquest cop el dissabte 7 de juliol fou el dia 

escollit per dur a terme l’habitual Revetlla d’Estiu de 

la Vall d’Utxesa, una jornada festiva plena d’activitats 

i propostes per a totes les edats. 

Pel matí, ben d’hora, es va procedir a muntar-ho tot 

per part de la Junta i simpatitzants per a donar inici 

amb la matinal d’entreteniment adreçada als més 

petits on elaboraren el cartell de la Revetlla i 

gaudiren dels típics jocs aquàtics que van resultar de 

molt bona acceptació per a combatre la xafogor de 

les primeres hores del dia. 

A les sis de la tarda, dins del local social, l’Orquestra 

Blau, va dur a terme una sessió d’animació amb jocs 

per a nens i nenes però també per a pares i padrins.  

Mentre es preparava el menú del sopar a càrrec de 

Can Moreno d’Alcarràs, es van recollir els pastissos 

pel concurs. Aquest cop el personal del mateix 

càtering van ser els que actuaren com a jutges 

encarregats d’establir el veredicte final. 

Pels volts de les 21:45h, sota un cel amenaçador de 

tempesta, es va començar el sopar de germanor amb 

prop de 140 comensals, per donar pas, a 

continuació, a l’actuació de l’Orquestra Blau que va 

fer moure l’esquelet a més d’un malgrat que, per un 

moment, es va haver d’aturar i semblava que el pas 

d’un núvol de tempesta passatger, que deixà quatre 

gotes, faria acabar la Festa però, al final, no va ser 

així i la celebració va poder seguir amb l’ajuda 

d’algun paraigua i, fins i tot, amb una temperatura 

ambient molt més agradable. Durant aquesta pausa, 

enmig d’unes inesperades gotes, es va aprofitar per 

a donar els premis dels pastissos als escollits que 

aporten diferents simpatitzants de la Revetlla de la 

Vall d’Utxesa així com també es va voler fer un 

reconeixement públic per acomiadar a la figura de 

l’ex-tresorer amb l’entrega d’un obsequi com 

agraïment a la seva gran tasca al capdavant durant 

aquests anys. A continuació el sorteig dels pernils amb les tires que es 

van vendre entre el públic present i les instantànies a l’original 

photocall que s’havia elaborat va deixar pas, novament, a la sessió de 

ball fins a altes hores de la nit. 

El President i la Junta de l’Associació volen donar les gràcies, a través 

d’aquest espai de la revista, a l’Ajuntament de Torres de Segre i a tots 

els col·laboradors del mateix poble, així com als d’Alcarràs, d’Utxesa, 

de Bilbao, de Lleida i de Santa Perpètua de la Mogoda que han ajudat 

en l’organització o bé han aportat obsequis diversos i, talment, a totes 

aquelles entitats i particulars, en general, que han aportat el seu gra de 

sorra per tirar endavant una nova Revetlla d’Estiu que l’actual Junta, 

sense cap ànim de lucre i dedicant-hi moltes hores i esforços, ha preparat amb tota la il·lusió i bona fe 

amb l’únic propòsit que tots els i les assistents poguessin gaudir de la vetllada d’estiu per excel·lència 

a la Vall d’Utxesa.  
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25è MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE 
 

El diumenge 8 de juliol, les piscines municipals, van acollir una 

nova jornada del “Mulla’t, per l’esclerosi múltiple”. L’edició 

d’aquest any va resultar especial ja que es complia 25 anys 

d’aquesta proposta solidària protagonista de l’estiu que 

s’impulsa des de la Fundació Esclerosi Múltiple i que es 

celebra, anualment i alhora, a gairebé totes les piscines. 

Des de l’Ajuntament de Torres de Segre, amb la importància 

que realment es mereix aquest tipus d’iniciatives, es va voler 

donar tot el suport a la tasca que duen a terme, des de fa anys, 

la Beatriu Mesalles i la Marisel Monné organitzant una sèrie 

d’activitats refrescants amb l’objectiu d’engrescar als veïns i 

veïnes a participar i col·laborar per aquesta bona causa. 

Gràcies a la col·laboració desinteressada dels companys de 

Terrablau Lleida i Dissalud Ajudes Tècniques, sobretot en la 

figura d’en Jordi Miró, aquest any es van plantejar dues 

activitats que van tenir molt d’èxit. Per un costat, una proposta 

amb kayaks de “rodeo” on els usuaris van aprendre a 

maniobrar i experimentar amb ells sobre l’aigua de la piscina 

gran així com també una intensa sessió d’aquazumba a la part 

menys profunda de la mateixa piscina. 

Com no podia ser d’una altra manera, a les 12 hores en punt 

del migdia i seguint la tradició de la campanya, bona part dels 

banyistes presents es van tirar a l’aigua alhora i van nedar com 

a símbol de col·laboració tal i com diu l’eslògan d’aquesta 

campanya. Al llarg de tot el dia, tothom que volia va anar fent 

aportacions en metres nedats que es reconeixien amb l’entrega 

d’un diploma certificat. 

En resum, un any més, es va aconseguir l’objectiu d’impulsar i 

donar relleu a l’activitat del Mulla’t amb una molt bona 

participació de la gent del poble que van col·laborar i aportar el 

seu gra de sorra en un acte de solidaritat significatiu en favor 

dels afectats per l’Esclerosi Múltiple aconseguint vendre tots 

els productes i així recaptar fons per destinar-los a la 

investigació per a la cura de la mateixa malaltia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEGONA TROBADA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 
 

El passat dilluns 9 de juliol es va dur a terme una segona trobada del 

Pla Local de Joventut en la que hi assistiren una representació de joves 

del poble amb el tècnic de joventut del Consell Comarcal del Segrià, en 

David Lesan i la regidora de l’Ajuntament, l’Olga Almacellas. En aquesta 

reunió s’acordaren les activitats que interessaven per subvencionar-les des del Pla Local 2018. Les 

resultants han estat: Un curs de Pre-Monitors, un curs ACTIC nivell mitjà, un taller de Rialloteràpia i de 

dinàmiques de grups i alguna activitat lúdica del FesTorres.  
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CONCERTS A LA FRESCA A LES PISCINES  
 

Seguint la proposta dels dos estius anteriors, 

durant el juliol, s’han dut a terme dos concerts a 

la fresca, de música en directe, a les piscines 

que s’allargaran durant el mes d’agost.  

La finalitat d’aquestes actuacions és la d’oferir 

una opció refrescant i agradable per combatre les 

caloroses nits d’estiu amb l’entrada gratuïta, 

servei de bar i la possibilitat de bany mentre dura 

el concert. El primer que es va fer va ser el 

dissabte 7 de juliol amb “Dixieland”, un estil de música Jazz amb predomini d’instruments de metall. 

Dos dissabtes després, el 14 de juliol, es va efectuar el segon concert amb “Jazz” en la seva modalitat 

més clàssica que va reunir un bon nombre de públic en una fantàstica i fresca vetllada musical. 

Tal i com hem exposat al principi, durant el present, es faran dues actuacions més: els dies 4 i 11 

d’agost amb “Hollywood Stars” i “Soul”, respectivament. 

 

UNA DELEGACIÓ D’ALCALDES I REGIDORS DE DIFERENTS MUNICIPIS VISITEN BRUSEL·LES 
 

Una delegació de 15 alcaldes, alcaldesses, 

regidors i regidores d'arreu de Catalunya van 

visitar, el passat 12 de juliol, diferents 

institucions europees a Brussel·les amb el 

propòsit que la Comissió segueixi apostant 

per les polítiques urbanes i regionals per a 

fomentar el municipalisme. 

La visita va resultar una gran oportunitat per a 

poder traslladar diferents projectes europeus i 

voluntats pels municipis representats primer a 

la Comissaria de Polítiques Regionals, Corina Crețu i, més tard, al Comitè de les Regions. Una reunió 

d'alt nivell i molt interès pels alcaldes, alcaldesses i regidors/es presents, d’entre ells en Josep Ramon 

Branzuela, actual regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torres de Segre. 

Al llarg del dia van visitar el Comitè de les Regions, seu central de l'organisme consultiu que 

representa les regions i ens locals d'Europa, on es van reunir per a conèixer les propostes i treball que 

s'està realitzant i poder traslladar la necessitat que els propers pressupostos continguin una ferma 

aposta per les polítiques regionals i urbanes. Una darrera visita al Parlament Europeu els va permetre 

conèixer, de manera més propera, les polítiques en les quals sestà treballant més activament.  
 

EL SOPAR GROC 
 

El 14 de juliol, des de CDR Torres de Segre, es 

va organitzar el denominat “sopar groc” a la 

Plaça dels Països Catalans. Aquesta iniciativa 

solidària, escampada per bona part dels 

municipis del territori català, té com a finalitat la 

de recaptar fons per a la Caixa de Solidaritat, 

creada pels familiars dels presos polítics i els 

exiliats amb l'objectiu de "fer front a les 

represàlies econòmiques que reben persones 

físiques com a conseqüència d'actuacions 

emmarcades en el procés cap a la 

independència per participar d'accions unitàries, 

cíviques, pacífiques i democràtiques". 

L’esdeveniment, que va reunir un bon nombre de veïns i veïnes del poble i d’altres municipis del 

voltant, va acollir un taller creatiu, l’actuació de cantaires de la Paeria, la lectura del manifest i 

l’actuació del grup de versions “Jam Band”. 



 

 

 10 

EL CASAL D’ESTIU S’OMPLE D’ACTIVITATS I TALLERS DURANT EL JULIOL 
 

El Casal d’Estiu 2018 completa una primera part 

amb un bon nombre d’activitats i tallers que han fet 

gaudir als més petits i que han omplert de 

propostes divertides i educatives els matins del 

mes de juliol. 

 Al llarg d’aquest mes, l’excel·lent equip de monitors 

i monitores que guien aquest espai de lleure, han 

plantejat diferents propostes setmanals 

encaminades al voltant dels oficis, eix temàtic 

sobre el qual gira el Casal d’aquest estiu. 

Aprofitant l’avinentesa dels diferents oficis presents al 

municipi, el grup d’infants i monitors van realitzar una 

primera visita al forn de pa Comabella per conèixer de 

primera mà la feina de pastisser/a a càrrec d’en 

Jaume Comabella i l’Eric Monné, que hi treballà fa uns 

anys, i que ensenyaren què cal fer per elaborar pa. 

Després de la classe magistral, cada nen/a va poder 

elaborar el seu propi panet amb un molt bon resultat. 
 

 Els següents oficis que es 

treballaren van ser el de metges 

i metgesses i d’infermers i 

infermeres. En aquest cas, els 

alumnes van poder saber sobre 

els professionals de la medicina 

gràcies a la visita a la farmàcia 

del poble i de la monitora Raquel 

Alcázar, que actualment treballa 

d’infermera a l’Hospital Arnau de 

Vilanova de Lleida. D’entre les activitats que van dur a terme, destaquem el 

taller de primers auxilis i respiració cardiopulmonar que tots els nens i nenes van aprendre a fer amb el 

seu peluix o nina preferida com a pacient improvisat. 

Aprofitant el programa de Futbolnet que s’està 

desenvolupant al poble, els alumnes del Casal, un cop 

per setmana també han pogut participar-hi enllaçant-

ho amb l’ofici de futbolista i/o esportista a càrrec de 

l’Ester Pau i l’Aleix Aguilà, els dos formadors assignats 

que a través del joc i dels valors van ensenyar també 

a veure la part més educativa del món de l’esport i del 

joc no competitiu.  
 

Un altre dels oficis que s’han 

tractat ha estat el de granger 

aprofitant per fer una sortida a 

peu i anar a visitar la granja 

d’en Xavier Masgoret, molt 

adaptada a la tecnologia actual 

i que feia pocs dies que havia 

entrat porquets petits que, fins i 

tot, van poder tocar. D’aquesta 

manera, en Xavier acompanyat 

de l’Arnau, van exposar als 

nens del Casal quin és el 

funcionament d’una granja i què cal saber i fer perquè els animals creixin saludablement.  
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La darrera setmana del mes, va ser 

el torn de conèixer l’ofici de carter/a, 

en aquest cas, de la mà de la 

Maribel Huguet, la cartera del poble, 

que ensenyà als atents alumnes la 

tasca que desenvolupa des de 

primera hora a l’oficina fins al 

repartiment de la correspondència a 

les diferents cases del municipi. 
 

A totes aquestes vivències tant enriquidores i properes, cal afegir-hi les diferents sortides realitzades 

pel municipi, la visita a la Residència d’avis i àvies, les estones d’estudi i d’aprenentatge en anglès, les 

activitats a la piscina així com les celebracions de diferents aniversaris amb esmorzars dolços i salats 

però, sobretot, cal ressaltar, per sobre de totes, l’experiència d’una nova acampada nocturna que va 

permetre als infants viure una de les millors vivències en conjunt amb activitats i jocs de nit tot 

quedant-se a dormir dins d’un seguit de tendes ubicades a l’espai d’entrada de l’Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’activitat segueix al Casal durant el mes d’agost amb noves propostes i altres oficis a conèixer per 

complimentar el millor espai de lleure i aprenentatge durant el període de vacances d’estiu.  

 

TORRES ENERGIA SORTEJARÀ DUES PLACES INDIVIDUALS DEL 3R DESCENS EN PIRAGUA  
 

Torres Energia S.L. col·laborarà de nou amb el descens en piragua entre Torres 

de Segre i Seròs del proper diumenge 19 d’agost amb el sorteig de 2 places 

individuals, que resultaran un bé prou preuat donat que les places disponibles 

per aquesta edició també es van exhaurir en unes hores un cop obertes les 

inscripcions. El resultat del sorteig de la primera plaça es comunicarà el proper dimarts 7 d’agost i el 

de la segona el dimarts 14 d’agost. 
 

 
 

QUÈ CAL FER PER PARTICIPAR AL SORTEIG?  Molt fàcil:  

1- Entreu al perfil Comercialitzadora Torres Energia, SL del Facebook. 

2- Compartiu el post.  

3- Fer-te amic de la pàgina Comercialitzadora Torres Energia, SL. 

      4- Pren m’agrada a la publicació. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

S’han reparat una sèrie de desperfectes en el 

mobiliari urbà ocasionats durant la nit de revetlla de 

Sant Joan. La major part dels danys han estat fruit 

de l’ús irresponsable de petards sobre elements del 

carrer amb la finalitat de trencar-los o malmetre’ls. 

Les reparacions efectuades han estat, entre altres, 

en papereres trencades, bancs i la reposició total 

d’aquests “pilons” de seguretat pels vehicles del 

carrer del molí que van quedar literalment esmicolats tal i com es pot apreciar en la fotografia. 

ACTUACIONS REALITZADES AL JULIOL 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

REPARACIONS DE DESPERFECTES PER ACTES VANDÀLICS  
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Aquest mes s’ha completat l’actuació efectuada a les casetes en quan a la neteja i condicionament de 

l’espai del parc infantil i del seu entorn.  

L’esplanada de joc infantil, fins ara força descuidada, ha quedat restaurada amb la incorporació de 

terra nova i la compactació de la mateixa amb maquinària pesant quedant una superfície neta i plana. 

A més, s’ha sanejat la bardissa que envolta l’esmentat espai, enretirant les restes sobrants resultat de 

l’esporga a fons que se li ha efectuat. 

Només resta per acabar, la restauració del mur lateral dels habitatges centrals que ja s’ha iniciat i es 

finalitzarà en els propers dies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’Ajuntament ha demanat 

prorrogar fins a finals 

d’agost el contracte del 

treballador provisional de la 

brigada derivat d’acollir-se, 

el passat febrer, al 

“Programa de Treball i 

Formació” i que finalitzava a 

mitjans de juliol. D’aquesta manera ens assegurem la tasca d’aquest treballador 

durant 1 mes i mig més que seguirà reforçant l’equip de la brigada en les seves 

tasques diàries i, sobretot, netejant els diferents carrers i espais de la nostra vil·la 

en una època de l’any amb un volum d’habitants més elevat i amb més deixalles tirades i actes 

incívics. 

Aquest Programa forma part de les polítiques actives d'ocupació i inclou, entre d'altres, una Línia de 

Treball i Formació per a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Aquests dies s’han retolat, amb vinils adhesius, part dels vehicles de serveis de la brigada així com la 

marquesina de l’autocar, recentment estrenada, amb el propòsit d’identificar-los millor.  

Els adhesius fixats corresponen a l’escut de l’Ajuntament de Torres de Segre i les lletres de “Serveis 

Municipals”, a les dues furgonetes de l’equip de la brigada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOLACIONS ALS VEHICLES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS  

NOVES ACTUACIONS A LES CASETES  

ES PRORROGA UN MES EL CONTRACTE DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ 
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S’ha restaurat la vorera 

lateral esquerre del 

darrer tram del carrer 

Pau Casals que, 

actualment, estava 

coberta de terra i 

impracticable. L’actuació 

ha consistit en netejar 

amb una màquina 

excavadora tot l’espai 

que correspondria a la 

vorera enretirant la terra 

sobrant i arreglant el 

marge de terra dels bancals del seu costat així com els desperfectes i forats existents sobre la 

superfície per deixar-ho pla, compactat i transitable pels vianants que la utilitzin. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

La setmana del 17 al 20 de juliol  es va començar la implantació d'illes de contenidors als 13 municipis 

del Segrià que, al seu dia, es van decantar per aquest sistema en detriment del porta a porta tal i com 

va ser al nostre municipi després d’una consulta popular. 

L'objectiu de les illes és millorar les dades de reciclatge i de recollida selectiva, combatre, de forma 

efectiva, els abocaments il·legals de residus, restes vegetals i voluminosos a la via pública i millorar 

l’estètica dels contenidors al carrer ja que tots tenen la mateixa forma, tan sols es distingeix el tipus de 

brossa que s’hi ha de deixar pel seu color extern. 

A Torres de Segre, per exemple, el sistema va entrar en funcionament el divendres 18 de juliol amb la 

retirada dels contenidors vells i la col·locació de les 21 illes arreu del municipi i d’Utxesa, totes elles 

amb els cinc contenidors: orgànica, envasos, paper i cartró, vidre i resta.  

Des d’aquest espai engresquem al veïnat torressenc a reciclar i a dedicar esforços per a convèncer als 

que encara no ho fan en benefici del medi ambient i de la nostra qualitat de vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A finals de mes, l’Ajuntament va dur a terme una fumigació a 

les piscines municipals, en concret a tota la bardissa lateral, 

als arbres interiors i a la gespa de tot el recinte amb un 

tractament fitosanitari per a mirar de controlar i eliminar els 

mosquits i altres insectes que molestaven als banyistes i 

usuaris de les mateixes instal·lacions, en un estiu on aquest 

tipus d’insectes han proliferat en abundància en tots els 

indrets i municipis propers al riu i zones humides. 

L’actuació es va realitzar un cop tancada la jornada de bany 

per la nit i es va haver de repetir al cap d’uns dies de nou per 

garantir al màxim l’eficàcia del producte. 
 

 

 

RESTAURACIÓ D’UN LATERAL DE LA VORERA DEL CARRER PAU CASALS 

IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER ILLES 

ACTUACIONS FITOSANITÀRIES A L’ARBRAT I ESPAI VERD DE LES PISCINES 

 



 

 

 14 

 

 Continuant amb la dinàmica dels darrers 

mesos, s’han seguit reparant fuites d’aigua 

en diferents indrets del poble com ha estat 

el cas d’una pèrdua d’aigua important prop 

de la depuradora municipal o el de la fuita 

detectada al carrer Bonaire després de 

l’aflorament d’aigua sobre el ferm.  

Es va aprofitar la reparació de la pèrdua 

per instal·lar l’arqueta necessària per quan 

es posin els futurs comptadors d’aigua.  
 

 
 

 

 

La brigada municipal va ser l’encarregada de preparar la zona 

en la que es va dur a terme l’esmentada Revetlla d’Estiu de 

la Vall d’Utxesa. En aquest cas, el dia abans a la celebració 

de la Festa, es va muntar l’escenari sobre el qual havia 

d’actuar el grup musical i es van portar les corresponents 

taules i cadires per acollir el sopar de germanor a més de les 

tanques que es sol·licitaren per delimitar els espais i els 

contenidors per gestionar totes les deixalles generades durant 

tot el dia d’activitats.  
 

Per una altra banda, també s’encarregaren de 

bona part de la logística corresponent als 

preparatius de l’esperat FesTorres. 

En concret van anar a buscar els més del 

centenar de palets amb els que es van 

construir les diferents penyes i la barra per 

deixar-los al camp de futbol, espai que va 

acollir bona part de la celebració. Talment van 

fer amb l’escenari que van haver d’anar a 

buscar a Albatàrrech i, posteriorment, muntar 

amb les corresponents plataformes i suports. 

A més, igual que l’any passat, es va instal·lar un sistema elèctric, amb diferents endolls i quadres, que 

donés la potència suficient de llum per garantir el correcte funcionament de les penyes amb els seus 

equips de música i neveres respectives. 
 

 

 
 

 

L’organització de la 3ª edició del descens en 

piragua des de Torres de Segre a Seròs que es 

celebrarà el proper 19 d’agost ha decidit 

involucrar l’esperat esdeveniment dins l’àmbit 

més solidari. Es tracta d’un plantejament que ja 

s’havia plantejat anteriorment dins la Comissió 

Esportiva de l’Ajuntament i que, finalment, es 

durà a terme amb la idea d’aportar, en cada 

edició que es faci, una ajuda simbòlica adreçada 

a entitats sense ànim de lucre.  

D’aquesta manera, en aquest tercer descens, 

l’organització formada per membres dels quatre pobles, ha decidit aportar 1 euro per a cada participant 

inscrit a l’AFANOC (Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya) i, el mateix dia 

de la baixada, es donarà un xec representatiu amb la quantitat recaptada.  
 
 

PREPARATIUS PER A LA REVETLLA D’ESTIU A UTXESA I PEL FESTORRES  

FUITES D’AIGUA DIVERSES 

SUPORT SOLIDARI DEL 3R DESCENS A L’AFANOC LLEIDA 



 

 

 15 

 
 

Coincidint que no hi ha cap 

esdeveniment al pavelló a 

causa de les vacances 

d’estiu i les aturades de les 

diferents competicions 

esportives i balls 

programats, s’han dut a 

terme tasques de 

manteniment, d’entre elles, pintar les parets i repassar de nou totes les línies del terra que delimiten 

els diferents terrenys de joc que es trobaven desgastades abans de donar inici a tota l’activitat habitual 

a partir del mes de setembre. 
 

 

 
 

 

Seguint amb la tasca de rentat del municipi, un altre espai que s’ha netejat aquests dies ha estat el 

parc infantil ubicat al passeig del riu i que, darrerament per les nits, és el lloc de trobada de joves que 

no respecten les papereres que hi ha instal·lades a l’hora de depositar les deixalles que generen 

d’envasos de beguda i menjar. 

D’aquesta manera es van recollir tots els plàstics i vidres tirats del terra i s’aprofità per enretirar també 

les males herbes i allisar el terreny de l’espai delimitat amb la tanca del parc i el seu voltant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per últim es va haver de reparar 

una part de la tanca lateral de 

fusta del passeig que estava 

trencada substituint el tram 

malmès per un de nou i garantir, 

d’aquesta manera, la seguretat 

en un indret de pas de vianants. 

 
 

 
  

Durant aquests dies s’ha 

iniciat l’enderroc de dues 

cases amb sortida tant al 

carrer Templers com al carrer 

Pau Claris que presentaven, 

des de feia temps, signes 

d’anomalies en la seva 

estructura i suposaven un 

perill d’esfondrament.  

L’enderroc l’està efectuant 

una empresa especialista en aquest tipus de tasques que ha estat 

treballant amb molta cura alhora de tirar i “deslligar” els dos habitatges 

dels que tenien al seu costat tot buidant i retirant les runes resultants per 

deixar, finalment, part de la façana de les cases tombades que serviran de suport amb les altres. 
 

MANTENIMENT DE LES LÍNIES DEL TERRENY DE JOC DEL POLIESPORTIU   

NETEJA DEL PARC INFANTIL I RODALIES I REPARACIÓ DE LA TANCA DE FUSTA 

ENDERROC DE DUES CASES ALS “PATIS” 
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Des d’ara en endavant el darrer tram del passeig del Segre que va des del parc infantil fins a les 

piscines municipals i enllaça amb el camí verd ja disposarà d’enllumenat. Es tracta d’una actuació 

necessària per pal·liar el dèficit de llum en aquest indret de la vil·la força concorregut durant tot l’any, 

especialment durant l’estiu amb el funcionament de les piscines. 

L’obra, que s’ha fet aquests dies, ha necessitat primer de la realització d’una rasa amb la màquina 

excavadora per poder soterrar el cablejat elèctric i els tubs corresponents.  

Després de finalitzar la preinstal·lació i marcar els punts de llum a posar, es van fer les bases de 

formigó per a 

col·locar-hi, a la fi, 

els pals dels fanals 

definitius quedant a 

l’espera d’instal·lar, 

en els propers dies, 

els “caputxons” o 

llums amb les 

corresponents 

bombetes per 

completar l’actuació 

i poder funcionar 

amb normalitat.  

 
 
 

 

   
 
 

S’han substituït totes les reixes laterals que 

conformen el perímetre de la piscina gran i que 

es trobaven, en la seva majoria, malmeses del 

mateix clor i dels canvis de temperatura a les 

que estan sotmeses durant l’any. Fins ara, 

s’anaven canviant les trencades per recanvis 

que es disposaven però, darrerament, s’havien 

detectat moltes fissures que feien més viable la 

renovació total per reduir el risc de produir 

caigudes o ferides als peus dels usuaris de les 

esmentades instal·lacions.  

Aquestes peces de plàstic, enllaçades entre 

elles, fan la funció de deixar passar l’aigua que 

vessa de la piscina cap al canal de desguàs i 

permetre una renovació constant de la mateixa 

al mateix temps que evita que els banyistes es puguin fer mal. 
 

 

 

 
 

 

L’Ajuntament ha contractat, durant sis mesos, un nou 

vigilant municipal amb la finalitat, entre altres, de 

custodiar i vigilar les dependències municipals, 

ordenar i regular el trànsit del nucli urbà i vetllar pel 

compliment de reglaments. 

Aquesta incorporació ha resultat del procés públic de 

selecció en el que es presentaren 10 candidats. 

Complementarà, durant aquest temps, el servei que ja 

feia la Pilar ampliant la franja de vigilància que anirà 

de les 9:00 fins a les 22:00 hores de la nit en dos torns 

de guàrdia, un de matí – migdia i l’altre de migdia – nit. 

INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT AL PASSEIG DE LES PISCINES 

SUBSTITUCIÓ DE LES REIXES LATERALS DE LA PISCINA GRAN 

CONTRACTACIÓ D’UN NOU VIGILANT MUNICIPAL 
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S’ha hagut de retirar un 

eixam d’abelles al Carrer El 

Bou, ubicat a sota de la 

balconada que uneix dues 

cases i que ja feia uns dies 

que hi estava instal·lat.  

L’actuació en concret la va 

fer un apicultor expert de 

Seròs que es dedica a fer 

mel a través d’arnes d’abelles 

i que va necessitar l’ajuda d’una plataforma elevadora per poder desprendre el rusc de les bigues on hi 

estava ben fixat. 

Les abelles, a les quals tots tenim respecte pel seu dolorós fibló i que no hem de confondre amb les 

vespes, són uns dels animals més valuós del món i és necessària una conscienciació global que ajudi 

a preservar la seva població del nostre planeta degut, en bona part, al seu paper fonamental que en 

l'actualitat poden tenir en la recuperació de zones pobres en vegetació, en la conservació d'espais 

naturals i en el desenvolupament de l'agricultura moderna. 

 

 

 

 
 

UNA ESPECTACULAR TEMPESTA D’AIGUA DEIXA MÉS DE 20 LITRES EN 10 MINUTS 
 

Dues línies de tempestes que van entrar pel Sud 

i pel Nord-oest, respectivament, van convergir en 

una sola, el vespre del divendres 20 de juliol, 

afectant de manera inesperada part dels 

municipis de la comarca del Segrià, d’entre ells 

el nostre poble.  

El pas relativament ràpid de la tempesta va fer 

que s’acumulessin grans quantitats de 

precipitació com en el cas de Torres de Segre on 

es van superar els 20 litres per metre quadrat i, 

fins i tot, en d’altres indrets propers com Alcarràs 

o Fraga es registraren més de 40 litres 

acompanyats de calamarsa i una afectació 

notòria en moltes hectàrees d’arbres fruites, 

actualment, en plena producció. 

La peculiaritat d’aquest front va ser la quantitat 

de litres caiguts en pocs minuts que causaren 

acumulacions d’aigua poc usuals i petites 

inundacions en magatzems i en diferents carrers 

de la nostra vil·la, en tots casos per problemes 

en el sistema de desguàs, desbordat per la 

trompa d’aigua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES NOTÍCIES MÉS DESTACADES DEL MES DE JULIOL 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

RETIRADA D’UN EIXAM D’ABELLES AL CARRER EL BOU  
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L’ECLIPSI TOTAL DE LLUNA  
 

La passada nit del divendres 27 de juliol es va produir un dels fenòmens astronòmics més destacats 

de l’estiu: l’eclipsi total de Lluna més llarg del segle XXI, enmig d’un cel ennuvolat que, tot i que 

dificultà la seva observació al principi, va permetre, finalment, la seva contemplació. 

Mentre que l’any passat l’eclipsi va ser parcial, enguany va resultar total i durà 103 minuts. L’eclipsi 

total començà pels volts de les 21.30h enmig de núvols, arribà al punt àlgid a les 22.21h i va acabar 

sobre les 23.15h. Durant aquest interval de temps, la Lluna va passar per la zona d’ombra que el 

nostre planeta projecta quan els tres objectes (Sol, Terra i Lluna) queden alineats. 

En el moment màxim de l’eclipsi, la Lluna, fins i tot, agafà una tonalitat vermellosa, fenomen que es 

coneix com a Lluna de sang. Aquest color vermellós el provoca l’atmosfera de la Terra, que va filtrar 

els components blaus, i va deixar passar només la llum vermella que la Lluna acabà reflectint. 

Aquest eclipsi total coincideix amb l’apogeu, moment en què la Lluna es trobava més distant respecte 

a la Terra. A causa d’això, la trajectòria del nostre satèl·lit pel con d’ombra va ser més lenta i va donar 

com a resultat l’eclipsi total de Lluna més llarg del segle XXI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EL FESTORRES, LA FESTA MAJOR D’ESTIU 
 

 

La última setmana de juliol va arribar una de les festes 

d’estiu més esperades pels vilatans del poble, el Festorres, 

la consolidada celebració que s’organitza des de la JAEC 

amb el suport i col·laboració de l’Ajuntament, l’Emeetds i 

diferents entitats i negocis particulars del municipi.  

Com no podia ser d’una altra manera, el programa de 

festes feia preveure un seguit de dies intensos amb 

propostes diverses encaminades per a totes les edats amb 

el fi de fer participar el màxim de gent possible. 

El tret de sortida de la Festa va ser el dijous 26 de juliol 

amb una refrescant sessió d’aquazumba a les piscines.  

A continuació, després de l’entrega de les noves 

samarretes als socis i sòcies de la JAEC, es va fer el 

tradicional pregó de festes aquest any amb la inesperada 

visita de les dues cantants del mític grup suec “Abba” que 

van ser les “pregoneres” des de la guarnida balconada del 

local de la Coral La Lira. Tot seguit, membres de la Junta 

van desvetllar els guanyadors i guanyadores del concurs de 

balcons i façanes. Els premis en aquest sentit van ser:  

• Balcons: 1r premi (El jardí de la vida – Residència), 2n 

premi (Art Attack – Roc i Iona Prim) i 3r premi (Floretes – 

Raluca Prunariu) 

• Façanes: 1r premi (Aloha Mutu Nui – Abril i Pau Miró), 2n 

premi (Un món de meduses – Xavi i Ruben Bobillo) i 3r 

premi (El planetari de la Maria i la Martina – Carme Molins) 

Per cloure, uns focs d’artifici foren els encarregats d’indicar 

l’inici de la Festa. Per la nit, al recinte de les penyes, el Dj. 

Pol Verdés va posar la música fins a altes hores de la nit. 

Seqüència de Fernando Curcó Fotografies de Joan Florensa 

1r Premi Balcons “El jardí de la vida” 

1r Premi Façana “Aloha Mutu 

Nui” 
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Divendres 27 al matí i a la Sala d’Actes es va realitzar un espectacle infantil de pallassos a càrrec de 

Jordi Baiget, de Pallassos sense fronteres, que va fer gaudir als més menuts amb el seu humor. Per la 

tarda, les piscines van esdevenir el lloc de celebració, primer amb el concurs de coques dolces i 

salades que guanyaren el Xavi i la Naiara Escolà i l’Andrea Quílez i, tot seguit, amb el primer torneig 

de “watervolley” a la piscina petita que es va adjudicar l’equip de “Los pollos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arribada la nit, el sopar del penyista va ser el preludi de 

l’actuació del grup de versions Antígona i els Dj’s locals 

Pinxo i Panxo. 

El dissabte 28 de juliol, va començar el matí amb un parc 

aquàtic d’inflables per a tothom a les piscines. A mitja tarda, 

una nova edició de “correbars”, aquest any passat per 

aigua i acompanyat pel grup “la Catxibanda”. A la nit es va 

dur a terme el Sopar popular amb bingo per a tots els 

assistents. La nit va estar amenitzada pel grup "Colors de 

Rumba", el grup de versions “Deskontrol” i, per acabar, Dj. 

Hooket fins a sortir el sol. A la mitja part, es va donar a 

conèixer la penya guanyadora en quan a decoració que va 

resultar la “Malibú” És de Tots i de Totes. 

Diumenge, per cloure un programa ple d’activitats i moltes 

hores de diversió, es va fer un taller de cocktails a les 

piscines municipals. 
 

 

 

 

 
 

L’estiu de l’any 2015 va ser el punt de partida d’una 

atrevida i laboriosa iniciativa literària que buscava la 

seva raó de ser en la informació municipal amb la 

finalitat donar a conèixer i deixar per a la història els 

actes, esdeveniments i actuacions que es van fent 

cada mes al poble en format de revista o fulletó.  

Així fou com “El Pregoner de Torres” va iniciar el seu 

camí i arribà a les llars dels nostres veïns i veïnes per 

reflectir i mostrar la dinàmica i variada vida municipal. 

Darrere d’aquestes publicacions hi ha una tasca 

important de recerca d’informació, de redacció i 

d’edició però també resulta bàsica l’ajuda de molts 

torressencs i torressenques que aporten fotografies i 

coneixements a moltes de les noticies redactades amb 

l’objectiu de construir quelcom pel poble. 

És per aquest motiu, que volem fer un agraïment 

extensiu a tots aquells que col·laboren i esdevenen 

part d’aquesta aventura literària que esperem que 

perduri en el temps.  
 

Joan Companys Cabau 
Regidor d’Esports, Educació i Noves Tecnologies 

AGRAÏMENT DE “EL PREGONER DE TORRES” – 3r ANIVERSARI 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

A tots i totes, moltes gràcies de tot cor! 
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LES REVISTES MUNICIPALS INFORMATIVES DE TORRES 

SABIES QUE ... 
A part de “El Pregoner”, Torres havia tingut, anteriorment, 4 revistes o butlletins d’informació local? 

 

La primera revista d’àmbit local que es té constància va ser “EL CRIT”, un butlletí, inicialment mensual, 

que fundà el Jordi Cullerés Oró l’any 1969 junt amb d’altres joves i que durà 4 anys amb uns 42 números 

editats. La idea va sorgir després d’una reunió de joves a l’abadia regentada, en aquell temps, pel mossèn 

Josep Martí amb l’objectiu que les seves veus i inquietuds es fessin ressò arreu del municipi. El nom 

escollit volia significar un “crit” del jovent per reivindicar-se davant del poble. Davant les dificultats inicials, 

va resultar clau la bona fe de mossèn Martí que deixà en préstec les 8.000 pessetes que costava fer el 

primer número amb la condició que s’haurien de retornar amb la recaptació que s’obtingués de la seva 

posterior venta. En aquest sentit també es va haver de comprar una “multicopista”, màquina per poder fer 

les còpies, tot demanant permís a la policia que, en aquell temps de dictadura, tenia controlats tots els 

aparells d’aquest tipus per evitar que hi hagués grups de publicitat subversiva que pogués alterar el 

suposat ordre públic. Amb l’edició en marxa, la revista es finançava gràcies a les subscripcions dels seus 

primers socis i simpatitzants que pagaven 5 pessetes al mes arribant a tenir fins als 100 subscriptors. En 

les primeres revistes de “EL CRIT” la majoria d’articles, abans controlats i revisats, estaven escrits en 

castellà perquè el català estava prohibit. Eren d’informació municipal amb col·laboradors com en San 

Pripo, l’Ángel Bustos, el Juanito i Josep Mª Escolà, el Josep Lluís Escolà (dibuixant), el Lluís Companys o 

el Josep Mª Prim Baqué, entre altres. 
 

L’abril del 1979, una nova proposta, dissenyada per Josep Mª Prim Baqué, va prendre forma amb el 

naixement de “LA LLUNA NOVA”. Una nova revista municipal que es feia cada mes i que volia animar 

l’apatia popular d’aquell temps, sobretot del jovent, tot reflectint les inquietuds culturals i socials de la vila 

en una època d’incertesa i de transició política. Escrita bàsicament en castellà perquè era l’idioma que 

s’aprenia a l’Escola i el que més es dominava ortogràficament, la revista integrava articles d’opinió, 

d’informació municipal i de temes diversos (agricultura biològica, la pesta porcina...). Foren uns quants els 

col·laboradors que hi participaren aportant textos i opinions tals com en Josep Mª Escolà, en Joan Miró i la 

seva dona Puri Cervera, l’Enric Escolà, el Sisco Florensa, en Pello i els dos anònims que signaven amb el 

nom d’Aquer i Afer. 

Va tenir tan sols 9 mesos de tiratge ja que la majoria dels seus col·laboradors habituals van haver de 

marxar a fer el servei militar deixant orfe l’equip de redacció, fet que suposà, malauradament, la 

desaparició definitiva d’aquesta revista. 
 

Anys després, en concret l’any 1985, un grup de membres de l’Ateneu Republicà de Torres de Segre 

encapçalats pel Josep Mª Companys Insa, en la figura de Director, van crear un nou model de publicació 

local, la revista de l’ATENEU que durà uns 10 anys fins que va deixar-se de fer per una manca de jovent i 

de renovació dins la Junta. Fruit d’una idea conjunta, en un dels moments de màxim apogeu de l’Ateneu, la 

revista pretenia fomentar la cultura, la investigació i la recuperació de part de la història municipal amb 

articles d’opinió, d’informació del poble i general gràcies al seu nombrós Consell de redacció i de 

col·laboradors tals com l’Ismael Panadés, Marc Escolà, Imma Gort, Josep Mª Prim, Josep Mª Ricart, Toni 

Francès, Sergi Prim, Josep Lluís Huguet, Albert Filella, Josep R. Branzuela, Josep Mª Escolà, Eloi 

Puigvecino, Rosa Escolà, Joan Miró, Pilar Marsellés, Xavier Font, Joanet Forcat, Carmel Companys, Mª 

Antònia Drudes). 
 

Passats uns anys sense cap referent informatiu, l’any 2001, un equip de redacció format pel Santi Roca 

(creador i coordinador), Carlos Puigvecino, Lluís Companys i Magí Serra va tornar a impulsar una nova 

revista que va sortir amb el nom de TORRES DE SEGRE en el seu primer exemplar i, a partir del segon, 

es va denominar “EXTERIORS”, nom que resultà d’una consulta popular i que va proposar en Quim 

Estadella Calzada. La revista era trimestral i durà uns dos anys i mig fins l’arribada d’un nou grup de 

govern a l’Ajuntament que valorà no continuar amb les publicacions i l’edició del butlletí local. 
 

Finalment, 12 anys després, és quan és planteja de nou la idea de reactivar un mitjà d’informació municipal 

amb el naixement de “EL PREGONER DE TORRES”, un repte mensual complicat però alhora motivador 

en plena societat de la tecnologia i de les xarxes socials deixant de relleu que el format paper resulta ser, 

encara avui, una de les fonts més pràctiques, fàcils de conservar i segures malgrat tots els avenços que 

formen part de les nostres vides. 

 Informació: Jordi Cullerés Oró, Josep Mª Companys Insa, Santiago Roca, Josep Mª Prim Baqué, Fernando Curcó Aguilà 
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LLLEEESSS   RRREEEVVVIIISSSTTTEEESSS   DDDEEE   TTTOOORRRRRREEESSS   (((111999666999   ---   222000111888))) 
  

RREEVVIISSTTAA  ““EELL  CCRRIITT””  ((11996699  ––11997733))    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

RReevviissttaa  ““lllluunnaa  nnoovvaa””  ((AAbbrriill11997799  ––  ddeesseemmbbrree  11997799))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

RReevviissttaa  ““AATTEENNEEUU””  ((11998855  --  11999955))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  
  

  

RReevviissttaa  ““EEXXTTEERRIIOORRSS””  ((22000011  --  22000044))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La revista “EL CRIT” presentava 

una portada, generalment, amb 

un dibuix fet a mà que 

l’acompanyava diferents apartats 

en el seu contingut interior amb 

alguna entrevista a algú del 

municipi, un apartat d’informació 

local i un general temàtic, un 

espai de cinefòrum amb les 

estrenes de pel·lícules que es 

feien al municipi, un article 

musical així com una última part 

d’humor amb acudits i dibuixos 

fets també a mà Portada “EL CRIT” nº 1, Març 1969 Portada “EL CRIT” nº 2, Abril 1969 Portada “EL CRIT” nº 17 i 18 
Agost i Setembre 1969 

Les còpies de la revista “LLUNA 

NOVA” es feien a l’Escola del 

poble un cop s’havien passat tots 

els articles amb la màquina 

mecanogràfica. El muntatge i 

repartiment per les cases del 

municipi ho feien entre el Josep 

Mª Prim, creador que signava els 

articles amb el pseudònim 

“l’oucomballa”, i en Josep Filella. 

Els dibuixos de la portada eren 

obra, majoritàriament, d’un 

habitual, en Joan Miró i Oró. 

“L’ATENEU” va esdevenir un nou 

format de revista amb portada i 

contraportada dura i en color i una 

estructura interior molt més 

moderna que les anteriors, fruit de 

l’avenç de l’època. 

Escrita en català, gràcies a la tasca 

de supervisió de l’Ismael Panadés i 

Marc Escolà, era pels seus socis i 

també es venia als quioscos locals. 

Els seus Directors foren el Josep Mª 

Companys, Josep R. Branzuela, 

Josep Lluís Huguet, Albert Filella i la 

Pilar Marsellés. 

La revista “EXTERIORS” 

dedicava les seves pàgines 

interiors a aspectes informatius 

de l’Ajuntament, algun article 

d’opinió general, entrevistes a 

entitats i personalitats, un espai 

dedicat a Utxesa i les activitats 

que s’hi feien, una secció 

esportiva local i la plana de fets 

i curiositats. El butlletí tenia la 

portada i contraportada en color 

i la resta en blanc i negre amb 

publicitat del col·laboradors. 

Portada “LLUNA NOVA” nº 1, Abril 1979 Últim número de la “LLUNA NOVA” nº 9, 

Desembre 1979 
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ACTIVITATS PREVISTES DEL MES D’AGOST 

Dissabte 4 d’agost 

22:00h.  Concert a la fresa amb “Hollywood Stars”. Entrada gratuïta.  

               Piscines municipals. 
 

Dissabte 11 d’agost 

18:00h.  Espectacle per a nens i nenes de pallassos “Sonsin Shown”.   

               Piscines municipals. 

22:00h.  Concert a la fresa amb “Soul”. Entrada gratuïta.  

Piscines municipals. 
 

Dimecres 15 d’agost 

21:00h. Reunió informativa 3r descens en piragua. Sala d’Actes. 
 

Diumenge 19 d’agost 

09:00h.  3r Descens amb piragua Torres de Segre – Seròs + ruta BTT.  
              L’inici del descens serà sobre les 10:45 h. Sortida de la presa. 
 

Dissabte 25 d’agost 

19:00h. II Concurs Pesca Nocturn. Fins diumenge a les 8:00h. Utxesa. 

 

 
 
 
 


