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Setembre 2018

L’agost és viu al poble

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
Setembre 2018

Els porten el dia 13
i els recullen el dia 17

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
Actes Pubillatge; Volta Comarcal Sardanes i XIV Sardanes a la fresca

El mes d’agost ha arribat a la seva fi amb
temperatures pròpies d’un estiu prou càlid però,
alhora, canviant, sobretot aquests darrers dies.
Matins i nits més fresques, migdies i tardes més
caloroses i alguna formació de tempesta de cara
al vespre configuren la síntesi del temps viscut
en aquest últim terç de mes al municipi.
L’estiu tanca les seves portes amb un evident
escurçament dels dies i amb ell també clouen un
conjunt d’activitats que denoten un canvi de
rumb cap a l’habitual rutina que porta implícit el
setembre. El Casal d’estiu, els cursets de
natació, les vacances escolars, els tallers a la
Llar d’Infants, les activitats i els actes diversos a
la fresca, els concerts i les bones estones a les
piscines, l’exitós 3r descens en piragua pel riu,
un multitudinari acte de Sardanes a la fresca i
una campanya fructícola amb preus més justos
en el seu tram final de producció, ens deixen la
seva empremta per a la història i el record d’una
nova temporada estival.
Aprofitant que, aquest mes, l’aigua i el riu han
estat els protagonistes destacats amb la
temporada de piscines, les seves activitats i
l’esmentada baixada de piragües, en aquesta
edició de “El Pregoner” s’inclou dins el “Sabies
Que?” una referència històrica a les riuades més
rellevants viscudes al nostre poble durant el
segle XX amb algunes dades, referències i
peculiaritats que aquestes van deixar registrades
i que, algunes d’elles sobretot la de l’any 1982,
encara està ben present en la memòria de molts
veïns i veïnes.
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ACTIVITATS ESPORTIVES
Club Tir Torres de Segre al campionat d’Espanya F-Class 600;
Robert Mangues destaca en la modalitat de tir; Fi cursets natació;
Baixades de reconeixement i senyalització 3r descens;
Reunió informativa 3r descens; 2n Concurs Pesca Nocturn;
Torna l’amateur de futbol camp

ACTIVITATS MEDI NATURAL I PROMOCIÓ
Nou mostreig i tractament mosca negra; Colònies ratpenats a Utxesa;
Nous equipaments a la Reserva Natural Utxesa; Nova ruta per la Vall de Secà
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ALTRES ACTIVITATS
Espectacle infantil a les piscines; Últims concerts a la fresca piscines;
La Llar de jubilats celebra el 15 d’agost; S’acaba el Casal d’Estiu 2018;
Finalitzen els tallers d’estiu a la Llar d’infants;
Guanyadors del sorteig de Torres Energia pel 3r descens

ACTUACIONS DEL MES D’AGOST
LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES
3r Descens en piragua des de Torres de Segre a Seròs

SABIES QUÈ?
Les riuades del segle XX

Redacció: JOAN COMPANYS CABAU
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Edició: Ajuntament de Torres de Segre

Contacte: revistaelpregonerdetorres@gmail.com

ACTES REALITZATS A L’AGOST
ACTES CULTURALS
RASQUERA, SANTA
SUSANNA,
MANRESA
I ALPICAT,
LLOCS
DE VISITA
PEL PUBILLATGE
ACTES
REALITZATS
DURANT
EL MES
DE JULIOL
I AGOST
És de ben sabut que l’agost és un mes de bonança en quan a temps i
d’infinitat d’actes culturals al carrer. En aquest sentit, són molts els
actes que s’organitzen durant aquest període de l’any coincidint també
amb nombroses festes majors d’estiu. El pubillatge local, en la figura
de la Clàudia Solé, ha estat ben present en bona part d’ells fent un
llarg recorregut i representant d’allò més bé a Torres de Segre.
El primer municipi visitat fou Rasquera, el divendres 3 d’agost i en
motiu dels actes de la seva Festa Major de Sant Domingo. La nostra
pubilla va ser la representant municipal participant als diferents actes
celebrats, sobretot, el de la proclamació de les pubilles i els hereus
2018 de l’esmentada localitat.
El 10 d’agost fou Santa Susanna, municipi de la comarca del
Maresme, el lloc de visita per assistir també a l’acte de comiat i elecció
del nou pubillatge local emmarcat dins les activitats de la seva Festa
Major i que també va incloure l’habitual acte informal abans dels
tradicionals sopars pel carrer i d’una sessió de ball.
El recorregut durant aquest mes feia la següent parada a Manresa, el
dia 19 d’agost, per participar en les activitats del 50è aniversari del
Pubillatge i l’acte de proclamació dels nous de l’esmentada població.
Per últim, Alpicat, va ser la localitat que va acollir el dijous 23 d’agost
l’acte de trobada de les pubilles i hereus de Catalunya amb el repic de
campanes i l’esclat de coets anunciant el començament de la seva
Festa Major d’estiu. En aquesta localitat lleidatana, el nostre pubillatge al complert va poder lluir i
representar al nostre poble tot gaudint d’una animada cercavila pels carrers i activitats diverses.
VOLTA COMARCAL DE SARDANES PEL SEGRIÀ AMB LA CLOENDA A TORRES DE SEGRE
Aquest més, l’Escola Sardanista de Torres de Segre ha
assistit a les trobades de les XIV Sardanes a la fresca a
les següents poblacions: Alcarràs (3 d’agost) amb la Cobla
Tàrrega; Alfès (10 d’agost) amb la Cobla vents de Riella
d’Agramunt; Puigverd de Lleida (17 d’agost) amb la Cobla
Municipal de Lleida i, finalment, la cloenda a la nostra
estimada població, Torres de Segre el passat 24 d’agost
amb la Cobla Lo Castell de Bellpuig. La pista descoberta
del pati de l’Escola es va omplir a vessar de sardanistes, la
nit del divendres 24, emmarcant una
excel·lent trobada que corresponia a la
darrera ballada del cicle de Sardanes a la
fresca. Diferents agrupacions sardanistes
van poder gaudir d’una bona jornada de
ball excel·lentment preparada i organitzada
per l’Escola Sardanista de Torres i
representada pel nostre pubillatge local. No
hi faltaren els parlaments de diferents
autoritats locals i del Consell Comarcal que
va fer entrega a les colles d’uns diplomes
de reconeixement a la seva participació en
les diferents voltes realitzades.
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En general, han estat unes trobades
formidables i molt enriquidores, per seguir
practicant aquesta dansa per excel·lència,
per conèixer una mica millor la població
protagonista del dia i pel retrobament, altre
cop, amb les deu colles sardanistes
participants: Amics de la Sardana
d’Alguaire,
Amics
de
la
Sardana
d’Almacelles,
Agrupació
Sardanista
d’Artesa de Segre, Grup Sardanista Balafia de Lleida, Grup Sardanista de l’Associació 50 i Més
d’Alcarràs, Agrupació Sardanista Germanor de Torrefarrera, Agrupació Sardanista de Puigverd de
Lleida, Grup Sardanista 27 d’abril de Lleida, Escola Sardanista de Torres de Segre, i el Grup
Sardanista Ixcumané de Lleida.

ACTIVITATS ESPORTIVES
EL CLUB DE TIR TORRES DE SEGRE PRESENT AL CAMPIONAT D’ESPANYA F-CLASS 600
En Jordi Ribes, actual President del Club de Tir Torres de Segre
i natural de Soses, va quedar campió d’Espanya al campionat
Nacional F-Class 600 celebrat a Parga (Lugo) el darrer cap de
setmana de juliol.
La prova de tir que incloïa les modalitats de llançaments a 300,
600 i 900 metres va reunir els millors especialistes del
panorama estatal. De la selecció catalana hi van anar 4 tiradors
d’entre els quals 2 (Joan Martorell i Jordi Ribes) són,
actualment, socis del Club de Tir del poble i que quedaren
segon i primer respectivament a 600 m., nivell individual.
El grup del combinat català també s’emportaren el primers premis en totes les distàncies.
ROBERT MANGUES MARTÍN DESTACA DINS LA MODALITAT DE TIR
El
torressenc
Robert
Mangues
Martín
s’ha
convertit en un autèntic
especialista
dins
la
modalitat de tir anomenada
“compak sporting”, una
nova variant del que abans
es deia tir al plat on la punteria, els reflexes i l’anticipació són
les habilitats més importants pel participant.
El compak intenta, amb diferents trajectòries de llançament de
plats, simular el vol de diferents espècies de caça.
En Robert, aquesta temporada, ha estat protagonista
destacant en les diferents proves d’aquesta modalitat que ha
participat a nivell català i nacional. De les 6 proves
disputades, ha participat en 5 guanyant-ne un total de 3. En aquest sentit, va resultar campió a les tres
competicions celebrades al camp de la Nora a Alcoletge aconseguint el títol del Territorial de compak
sporting de Catalunya i de Lleida així com el Territorial de Lleida de recorreguts de caça. També va fer
una bona participació en la prova celebrada a Calahorra quedant 5è d’Espanya de compak i mostrant
una pinzellada del que és capaç d’aconseguir en un futur immediat.
Els campionats ara s’aturen uns mesos i es tornaran a reactivar quan s’acabi la present temporada de
caça pels volts de març. Des d’aquest espai volem felicitar al Robert pels resultats obtinguts i, alhora,
encoratjar-lo a seguir competint dins d’aquesta disciplina esportiva amb la que tant gaudeix tot portant
el nom del nostre poble per tot el territori nacional.
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FI DELS CURSETS DE NATACIÓ
El 17 d’agost van acabar els cursets de natació dels més
menuts pels que hi han passat un gran nombre de nens i
nenes del poble que han après i gaudit d’allò més d’aquest
refrescant esport d’estiu.
Com és habitual, es van l’entrega dels diplomes acreditatius
de participació i una bossa de llaminadures per a cada
nadador/a.
La valoració general d’aquests cursets d’estiu és molt
positiva amb una elevada participació d’infants, adolescents i adults. Tal i com es va fer l’any passat, el
grup d’adults van allargar les seves classes fins a final de mes.
BAIXADES DE RECONEIXEMENT I SENYALITZACIÓ PEL 3R DESCENS EN PIRAGUA
Després de les baixades efectuades durant el
Juliol, aquest mes s’han realitzat dues baixades
més i, segurament, de les més importants de
cara a garantir una bona seguretat pels inscrits
a la prova.
El divendres anterior al descens, membres de
la Comissió Esportiva de l’Ajuntament i de
l’organització van fer una baixada definitiva per
marcar, repassar i senyalitzar tots aquells punts
dins del riu que podien presentar una certa
dificultat de navegació pels piragüistes inscrits
ja sigui per l’obstrucció d’algun obstacle o per
vegetació indicant sempre l’opció més fàcil i
segura per passar davant les abundants
bifurcacions que aquest any ens ha deparat el
riu, força canviat respecte l’any passat fruit dels
augments constants de cabal que ha sofert
durant la passada primavera.
Novament, es van aprofitar aquests dos
descensos per enretirar i recollir totes les
escombraries que s’anaven trobant, bàsicament
plàstics, que estaven surant o enganxats per la
llera del riu.
A més, es van fotografiar diferents indrets i
zones per valorar futurs canvis en noves
edicions.
Finalment, una setmana després de la gran cita, es va efectuar la última baixada per retirar totes les
cintes i elements que s’havien posat dins el riu per senyalitzar tal i com hem exposat anteriorment. Com
no podia ser d’una altra manera, es va aprofitar, un cop més, per recollir deixalles amb el propòsit de
deixar aquest magnífic entorn amb les condicions que ha d’estar sempre per poder continuar admirantlo i gaudint-lo per molts anys més.
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REUNIÓ INFORMATIVA PELS INSCRITS AL 3R DESCENS
Seguint l’habitual dinàmica de les
edicions anteriors, aquest any
també s’ha dut a terme una reunió
informativa per a tots els inscrits a
la baixada en piragua.
Aquest cop, la sessió del dijous 16
d’agost va resultar prou important
degut als canvis que el riu havia
experimentat en els darrers mesos
sobretot en quan a nous meandres
i zones de pas que el feien variar
respecte els anys anteriors.
A través d’una presentació PowerPoint, complementada amb imatges i vídeos registrats dins del riu, els
presents van poder conèixer els passos que sabien seguit per preparar la baixada així com curiositats
diverses i, finalment, tots els punts més rellevants del descens, els consells i les recomanacions per
afrontar la prova amb el màxim d’informació logística i de garanties possible.
2N CONCURS DE PESCA NOCTURN
El cap de setmana del 25 i 26 d’agost es va realitzar el segon
concurs nocturn de pesca que s’organitza, anualment, pel Club
Esportiu de Pesca de Torres de Segre a la zona dels
“espigons” d’Utxesa.
La jornada de pesca es va poder desenvolupar amb bonança
meteorològica tot i que l’activitat dels peixos no va resultar
gaire elevada amb poques picades i captures tenint en compte
les hores que dura aquest tipus de prova.
Arribat el diumenge al matí, un bon esmorzar de cloenda va
reanimar el cansament i la son dels pescadors abans de
l’entrega dels premis als guanyadors de cada categoria a
càrrec del President del Club en Francesc Torreguitart.
En aquest sentit, el campió sènior de la prova va resultar en
Roger Martín amb 4 peces capturades i un pes total de 17,100
quilograms, seguit d’en Jaume Arqué amb un pes de 7,680 kg
i d’en Josep Mª Drudes Gallego, en tercer lloc, amb un total de
6,000 kg.
Pel que fa a la categoria infantil, la Nerea Martín amb 2 carpes
i un pes de 8,080 quilograms va resultar la merescuda guanyadora seguida per l’Aleix Drudes Mora
amb 1 carpí de 200 grams.

n

1r Classificat Sènior – Roger Martín
17,100 kg

2n Classificat Sènior – Jaume Arqué
7,680 kg

3r Classificat Sènior – Josep Mª Drudes
6,000 kg

1ª Classificada Infantil – Nerea Martín
8,080 kg

4

L’AMATEUR DEL CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE DE FUTBOL ES REACTIVA
Després de la seva
desaparició ara fa
uns
tres
anys,
aquesta temporada
l’equip de futbol
amateur del Torres
tornarà a competir gràcies a la
voluntat dels nous membres de la
Junta Directiva i d’un grup de
jugadors amb ganes de portar de
nou bones tardes de futbol al
municipal torressenc.
L’equip del Torres iniciarà d’aquesta manera una nova aventura a la quarta divisió catalana, antigament
denominada tercera regional, que aquesta temporada s’aglutina en un sol grup amb la presència
d’equips veïns però també de poblacions més llunyanes.
A mitjans d’agost el conjunt local ja va iniciar els primers entrenaments amb uns 22 jugadors i, al llarg
d’aquests dies, s’ha estat acabant de configurar la plantilla definitiva tot realitzant algun partit amistós
abans de l’inici de la competició el proper 16 de setembre al municipal de Torres davant del Pardinyes,
dia que s’aprofitarà per a fer la presentació oficial del conjunt local davant l’afició.
Paral·lelament, també s’ha iniciat la campanya de captació de socis i sòcies així com de col·laboradors
i col·laboradores, un pas bàsic per donar recolzament a una iniciativa segurament força celebrada per
molts veïns i veïnes ja que el futbol ha estat, des de sempre, un esport força lligat a la nostra història.
Des d’aquest espai, desitgem a tot el Club molta sort en endavant i molts èxits esportius.

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.

NOU MOSTREIG I TRACTAMENT DE LA MOSCA NEGRA AL RIU SEGRE I AL CINCA
Dimarts 7 d’agost pel matí, seguint la línia d’actuacions
dels darrers dies, membres de COPATE (Consorci de
Polítiques Ambientals Terres de l’Ebre), van poder
realitzar el mostreig resultant del tractament que es ve
fent contra les larves de mosca negra presents en
aquests dos rius, el Segre i el Cinca. Els resultats van
resultar força satisfactoris en tots els punts on es va fer
la recollida de la mostra, d’entre ells al nostre municipi.
Val a dir que els cabals que han trobat aquest any al
riu han canviat totalment la llera, de manera que si bé fa només uns dies no es podia accedir per
massa cabal, aquests últims mostreigs s’han trobat amb una gran amplitud de cabals diaris, trobant-se
amb zones en les que el macròfit es queda sense aigua fins arribar a eixugar-se. L'èxit del tractament
també va associat a que en el moment del tractament el macròfit es trobi dins el corrent d'aigua.
La última actuació realitzada al nostre entorn va ser el passat dimecres 22 d’agost amb una nova
fumigació amb helicòpter de les lleres dels rius Segre i Cinca.
El control de la mosca negra en aquests rius es realitza amb el suport i finançament de la Generalitat
de Catalunya i la Diputació de Lleida.
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COLONIES DE RATPENATS A UTXESA
Des del Centre Tècnic Forestal, van venir un grup de professionals a
La Fusteria per realitzar tasques d’identificació de quiròpters que,
mitjançant gravacions i trampes ubicades en diferents punts propers
al Punt d’informació i als edificis de la zona, van trobar exemplars de
cinc espècies diferents de ratpenats: ratpenat comú (Pipistrellus
pipistrellus), ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros),
ratpenat de cabrera (Pipistrellus pygmaeus), ratpenat ratoner riberenc
(Myotis daubentonii) i ratpenat ratoner gris (Myotis natterere); essent
aquest últim una espècie molt poc comuna a la plana de Lleida.
La seva visita ha estat coordinada des d’Endesa (empresa propietària
de la zona) que mostra molt interès en treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Torres de Segre
donant suport i recolzament per a fer millores en la gestió de l’Espai Natural d’Utxesa.
NOUS EQUIPAMENTS A LA RESERVA NATURAL D’UTXESA
La tardor de 2017 el
Departament de Territori i
Sostenibilitat va treure una
línia d’ajudes (procedents
de fons europeus) per a
espais naturals que siguin
PEIN.
L’Ajuntament de Torres de
Segre, mitjançant la seva
regidoria de medi natural i
promoció del territori, es va presentar amb un projecte adreçat a la realització d’un sender interpretatiu
a la vall d’Utxesa, que facilitaria el trànsit dels usuaris de l’espai natural, fora de la carretera, aprofitant
aquesta actuació per dur a terme l’eliminació de plantes al•lòctones i invasores com ara la canya i la
falsa acàcia i contemplant, alhora, una sèrie de millores per a l’observació de fauna com ara un parell
d’observatoris, un senzill sistema d’illes fluvials artificials i plafons interpretatius. Doncs bé, ja restem
en condicions de dir-vos, que no solament ens van adjudicar les ajudes, sinó que ja han començat les
obres, i que abans de finalitzar setembre, molt probablement, ja podreu gaudir d’aquest nou
equipament, adreçat a la millora i dinamització de la Reserva Natural d’Utxesa. Trobareu més
informació a La Fusteria (Punt d’Informació i Centre d’Interpretació de la Reserva).
NOVA CASETA “HIDE” D’OBSERVACIÓ DE FAUNA
Degut a l’existència d’un abocador “il·legal” que, des de fa anys, s’ha fet servir de manera incontrolada
i irrespectuosa, des de TDSNaTur, Regidoria del Medi Natural i promoció del Territori de l’Ajuntament
de Torres de Segre s’ha desenvolupat un projecte que servirà per posar fre a aquesta mena
d’actuacions per part de gent incivilitzada.
La proposta consisteix en la neteja del solar, aplanament del mateix i la col·locació posterior de tanca
metàl·lica amb indicacions en 4 idiomes (català, castellà, romanès i àrab) indicant el nou ús que es vol
fer del terreny i que resta prohibit depositar deixalles. Aquesta actuació es complementarà amb la
construcció d’una basseta i una nova caseta “hide” des de la que el públic podrà gaudir tot observant i
fotografiant espècies de fauna presents a la zona.
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NOVA RUTA PER LA VALL DEL SECÀ
Seguint amb la dinàmica d’actuacions
que s’estan duent a terme des de
TDSNaTur (Regidoria del Medi Natural i
Promoció del Territori) es preveu, en
breu, l’inici també d’unes obres
subvencionades des del FEDER (Fons
Europeu per al desenvolupament
Regional) que tenen com a objectiu la
senyalització d’una nova ruta que sortirà
des de Torres de Segre, passant per
l’Ermita de Carrassumada amb arribada
a La Fusteria, Punt d’informació i Centre
d’interpretació d’Utxesa.
Al llarg del recorregut podrem trobar
diferents plafons amb informació en
català, castellà i anglès sobre Patrimoni Natural i Cultural de Torres de Segre.

ALTRES ACTIVITATS
ESPECTACLE INFANTIL A LES PISCINES
El dissabte 11 d’agost per la tarda, les piscines municipals van ser l’escenari de la divertida actuació
de l’humorista “Sonsin Show” que va fer riure d’allò més als nens i nenes presents amb la col·laboració
improvisada d’alguns dels seus pares i mares que van ser cridats a participar en bona part dels seus
números on les dosis d’humor i el somriure van resultar l’essència de l’entretingut espectacle.

ÚLTIMS CONCERTS A LA FRESCA A LES PISCINES MUNICIPALS
Amb els dos darrers concerts realitzats al
complex de les piscines es finalitza el
cicle d’aquestes propostes musicals a la
fresca que han dut, durant quatre nits
d’estiu, una encertada idea de música
instrumental en directe.
En aquest cas, primer va ser el grup
“Hollywood Stars”, el dissabte 4 d’agost,
el que oferí una varietat musical en clau
americana i, per cloure, una actuació de
“Soul” va fer passar una bona estona al
públic present, el dissabte 11 del mateix
mes, amb un estil de música de mitjans
dels anys cinquanta en la que es fusiona el gospel amb el Rhythm and blues.
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LA LLAR DE JUBILATS CELEBRA LA FESTIVITAT DEL 15 D’AGOST
Un any més, la Junta de la Llar de Jubilats de Torres de Segre “Sant Guardià” va dedicar molt d’esforç
i voluntat en organitzar, el passat 15 d’agost, una jornada festiva pels seus associats amb diferents
activitats orientades al record de la Festa Major que, antigament, es celebrava al poble aquest dia.
Amb aires de nostàlgia i de reivindicació, el dia de la celebració de l’Assumpció de Maria, va prenent
força de nou al poble, en aquest cas, amb les propostes realitzades al llarg del matí.
La jornada s’inicià, a primera hora, amb la Missa d’Àngels excel·lentment cantada per membres de la
Coral La Lira i de cantaires del Cor Petit de la Catedral de Lleida com l’Anna Prada que, junt amb
l’organista oficial de la mateixa Catedral, posaren la màgia sonora per a complementar la cerimònia.
A continuació i al local de la Llar de Jubilats, ubicat als baixos de la Plaça Catalunya, es va fer una
degustació de coca i xocolata desfeta per a tots els seus socis i sòcies.
No hi va faltar el moment d’agraïment del President de la Llar, en Miquel Drudes, als presents, a les
autoritats locals, al mossèn i a la bona tasca dels membres de l’actual Junta fidels a la seva
responsabilitat de preparar activitats i actes variats en benefici del poble.

Tot seguit, es va donar per inaugurada la Sala d’Exposicions que restà oberta al públic durant uns
dies. En ella es va poder contemplar l’espai decorat al detall amb una mostra de pintures de persones
del poble que anys enrere es dedicaven a pintar i d’alumnes actuals que han participat a l’exitós curs
de pintura organitzat des de la Llar de Jubilats. A l’esmentada exposició també es va poder contemplar
un seguit d’objectes de casa més actuals però, sobretot, antics com el cas d’unes càmeres
fotogràfiques de l’Antoni Prim, diferents cantis (un d’ells de més de 150 anys que cedí en Francesc
Carreres amb el que es van batejar la seva àvia i mare), una tasseta d’olis d’extremunció propietat de
Magda Cardó, unes eines de “matar jueus” d’en Xavier Tost, un filtre d’aigua de més de cent anys de
la Dolors Zaragoza o diferents mobles restaurats d’en Josep Miró, entre altres.
Des d’aquest espai i en nom de la Junta de la Llar de Jubilats es vol donar les gràcies a tots els veïns,
veïnes, socis i sòcies que han deixat, durant aquests dies, tots els objectes i elements que han
configurat l’estructura d’una exposició que va resultar la cirereta del pastís d’aquesta Festa popular
que cada any agafa més protagonisme dins el municipi.
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S’ACABA EL CASAL D’ESTIU 2018
La fi del mes d’agost és sinònim també de cloenda del Casal d’Estiu, un espai dinàmic i divertit en el
que els infants han pogut gaudir de propostes i activitats variades i significatives on els oficis han
adoptat el rol protagonista com a eix temàtic de treball durant aquests dos mesos de durada.
Seguint l’estel del passat mes de juliol, en aquest, els nens i nenes han continuat descobrint i
coneixent diferents oficis vinculats al municipi, propers o, fins i tot, d’algun membre de la família
d’algun company/a.
Primer va ser el torn de conèixer la feina de perruquera de la mà de la Marta Salas i de l’Annabel
Gascón, dues veïnes que es dediquen a aquest ofici dins el municipi i que ensenyaren als nens i
nenes quines són les tasques i com ho fan perquè els seus clients estiguin satisfets amb els pentinats i
tots els serveis que ofereixen d’estètica.
La Pilar Marsellés, la nostra agent municipal, va ser l’encarregada de mostrar aspectes importants dels
policies, quines són les seves tasques principals i de posar relleu a la seva gran feina dins la societat.
La tercera setmana, va venir a explicar la seva professió una de les mares del Casal. La Sònia Crespo
va ensenyar l’ofici de funcionària de presons contant moltes curiositats de la seva feina en el dia a
dia que pocs sabien i que van poder aprendre en viu.
La següent setmana, el grup d’infants del Casal es va desplaçar amb un autocar que va posar
l’Ajuntament fins a la localitat veïna de Seròs a conèixer de primera mà la tasca que desenvolupen el
cos de bombers visitant el seu parc i, tot seguit, refrescant-se a les piscines municipal del mateix
municipi per finalitzar una sortida d’allò més productiva.
La darrera visita fou a la Cooperativa AVECA on la Mercè Curcó va explicar quin és el recorregut que
fa la fruita des de que els pagesos la cullen als camps del poble fins que aquesta arriba als diferents
comerços d’arreu on la podem comprar. L’anècdota divertida va ser que els nens i nenes, junt amb les
monitores, van aprofitar l’avinentesa per pesar-se a la bàscula assolint un total de 1.160 kg!
A més dels esmentats oficis, la tasca dins el Casal ha estat molt més extensa amb moments de
celebracions d’aniversaris, estones de lleure, jocs d’aigua a la piscina del poble i algun moment, com
no, d’estudi i deures.
Amb aquest grapat d’activitats i vivències s’acomiada un nou estiu i un nou Casal molt ben guiat i
gestionat per un grup formidable de monitores que han sabut gestionar, guiar i ensenyar hàbits, valors
i conceptes amb el toc divertit i de lleure que comporten les vacances escolars.
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FINALITZEN ELS TALLERS D’ESTIU A LA LLAR D’INFANTS
Amb l’acabament de l’estiu i davant l’imminent inici d’un nou curs escolar, les estades d’estiu que s’han
dut a terme a la Llar d’infants durant el juliol i l’agost també arriben a la seva fi amb un bon grapat de
vivències i activitats que els més menuts han pogut experimentar.
Les variades propostes que s’han fet han estat, en la seva majoria, relacionades amb l’aigua i l’estiu.
En aquest cas, s’ha realitzat un taller de bombolles de sabó, jocs diversos al sorral, sessions de bany
conjunt a les dues piscines de la Llar, activitats plàstiques per quinzenes que els infants s’han
emportat a casa per a poder mostrar als seus familiars com un sol, una granota o el cas d’aquest
simpàtic pop que es pot apreciar en una de les fotografies que adjuntem.
A pocs dies de començar un nou curs escolar, aquests dies posteriors es dedicaran als tots els
preparatius dels materials i manteniment així com la neteja a fons de les instal·lacions.

GUANYADORS DEL SORTEIG DE TORRES ENERGIA PEL 3R DESCENS
Les dues persones agraciades amb les dues places derivades
del sorteig que Torres Energia va realitzar el 7 i 14 d’agost i que
van poder participar en el tercer descens de piragües junt amb la
resta de participants inscrits van ser l’Àlvaro Boqué i en Jaume
Branzuela, ambdós veïns de Torres de Segre.
L’Empresa Comercialitzadora, seguint el fil de les edicions
anteriors, va adquirir dues places individuals per a sortejar-les
entre qualsevol veí/ïna dels pobles organitzadors seguint unes
indicacions que havien de fer dins el seu perfil de Facebook.

ACTUACIONS REALITZADES A L’AGOST
PETITES ACTUACIONS A LES PISCINES MUNICIPALS
Durant aquests dies de funcionament de les piscines, han estat
REALITZATS
DURANT
EL MES
DE JULIOL I AGOST
múltiples les tasques ACTES
que s’han
desenvolupat
a les seves
instal·lacions,
sobretot de manteniment, per garantir un servei adequat i el més
còmode possible de cara als i les banyistes. Actuacions diverses com la
reposició d’elements trencats en banys i vestidors, la reparació de les
frontisses i pany de la porta d’accés al bar així com dels pistons
hidràulics de les finestres frontals i el ventilador elèctric encarregat de
renovar l’aire interior del mateix espai, el rejuntat del “gresite” que es
soltava a la piscina petita fruit de la dilatació i la variació tèrmica, etc.
REPARACIÓ D’UNA OBERTURA DEL BRAÇAL SOTERRAT DEL CARRER ESTATUT DE SAU
La brigada municipal va haver de reparar un forat que va aparèixer a la
superfície del carrer Estatut de Sau i que suposava un perill pels usuaris de
la via. Aquesta, corresponia a una obertura al sòl en la que es podia veure
un antic braçal de reg que es troba soterrat i passa per sota el citat carrer.
La reparació es va fer ràpida enretirant la part trencada i substituint-la per
una peça nova tot finalitzant l’actuació amb una base de formigó a sobre
per fer la reparació més resistent al pas de vehicles i vianants.
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PREPARATIUS A LA ZONA DE SORTIDA DEL DESCENS EN PIRAGUA
Les dues setmanes anteriors a la celebració del 3r descens en piragua, es van realitzar una sèrie de
feines i actuacions per a garantir les millors condicions, sobretot, al punt de sortida de l’esmentat
esdeveniment.
Amb aquestes tasques, alhora, s’aconsegueix mantenir net el tram d’espai natural que comprèn el
nostre camí verd així com bona part de la llera del riu
propera al municipi.
D’entre les accions que s’han dut a terme ressaltem:
• La neteja de tot el tram de camí verd que oscil·la des
del mirador dels cavalls fins a la presa, lloc de
partida del descens. S’ha segat a fons tota aquesta
zona amb el propòsit de condicionar el passeig del
riu i millorar la seva imatge d’un indret que resulta un
lloc habitual i privilegiat de passeig.
• L’actuació efectuada al punt de sortida de les
embarcacions, en concret a la presa i al meandre de
davant la mateixa. Les constants riuades sofertes
des de principis d’any per les pluges van provocar
que el riu arrossegués un gran quantitat de sediment
en forma de grava que es va depositar al marge
esquerra del riu taponant el “canal” per on sortien les
embarcacions i desviant el curs natural del mateix.
En aquest sentit es va haver d’enretirar part d’aquest
sediment per obrir de nou el pas de l’aigua en aquest
punt en concret i afavorir que el riu continués amb
prou cabal pel costat del passeig. També es va
aprofitar per netejar el pas obstruït del principi de la
presa aconseguint que l’aigua saltés pels primers
passos de l’estructura.
• La construcció d’un petit pont o passarel·la de fusta
que facilitava el pas de la gent des de la vora a
l’esmentat meandre i que els membres de la brigada
van desmuntar l’endemà mateix de la baixada.
• La retirada de diversos troncs que els forts aiguats
havien deixat enganxats en diversos punts tal i com
les columnes del pont o en d’altres indrets que
dificultaven el pas de l’aigua i suposaven un perill per
realitzar la sortida de les embarcacions.
• La reparació amb graveta fina d’una part de la zona
final del passeig on hi aflorava aigua fruit de
filtracions naturals.
• La instal·lació d’un punt de llum a l’espai on s’havia
de dur a terme els parlaments i l’actuació de zumba
així com les taules i contenidors per les acreditacions
i l’esmorzar.
• El mateix dia de l’esdeveniment, es va baixar també
la cisterna d’aigua amb el tractor municipal per a
desinfectar les embarcacions a mesura que es
descarregaven dels remolcs de les diferents
empreses com a condició imposada i obligada del
Departament de Territori i Sostenibilitat per a evitar la
contaminació pel musclo zebrat ja que les piragües
provenien totes del riu Ebre, zona declarada
infectada per aquesta espècie forana de mol·lusc.
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SERVEI DE VIGILÀNCIA PER CONTROLAR L’ACCÉS A LES PISCINES
Tal i com es va haver de fer l’estiu de fa dos anys enrere, l'Ajuntament ha
contractat de nou, a principis de mes i durant dos diumenges consecutius, els
serveis d’uns agents de seguretat davant les reiterades queixes dels usuaris
de les piscines, els diumenges per la tarda, a causa d’un grup incívic de
banyistes que no respectaven les normes establertes dins el recinte i
responien de males maneres als advertiments del personal que hi treballava.
El resultat va ser positiu i va permetre finalitzar el mes sense cap nou incident.
INSTAL·LEN PROTECCIONS PER A LES AUS A LA TORRE D’ALTA TENSIÓ DE LA PRESA
Endesa va instal·lar unes fundes aïllants per
protegir les aus en diverses torres elèctriques,
d’entre les quals la nº 17, ubicada a la part
superior de la presa del riu.
Es tracta d’un sistema contra electrocucions
que fins ara només s’ha implementat a la xarxa
de mitja tensió, però que a causa dels avenços
tecnològics s’ha pogut desenvolupar en línies
de més voltatge. Aquesta actuació pretén completar el recorregut que
transcorre a prop de zones catalogades a la Xarxa Natura 2000, com és el cas
del nostre tram de riu, (la política europea més important de conservació del
medi ambient) i que compta amb una gran varietat d’ocells. La fotografia que
adjuntem d’exemplars de cigonya electrocutats es va fer uns dies abans d’aquesta actuació d’aïllament
a la base de la mateixa torre.
REPARACIONS DIVERSES AL TRACTOR MUNICIPAL
Aquests dies s’han hagut de
reparar un parell d’avaries al
tractor gran municipal en l’època
de l’any que desenvolupa un
treball més intens ja que es troba
en plena neteja dels vorals dels camins municipals. En
concret, es va haver de substituir una part del braç de la
picadora que s’havia trencat i doblegat, per una peça nova feta a mida. A més, al cap de pocs dies,
resultava malmès el multiplicador de la bomba, uns coixinets que fan la funció d’augmentar les
revolucions de la mateixa.
REPARACIONS DIVERSES A UTXESA
Al llarg d’aquests dies s’han efectuat una sèrie de reparacions en dues zones d’urbanitzacions
d’Utxesa. Per un costat, a la zona de les comportes, es va instal·lar un dipòsit de 1000 litres i un
carregador pel subministrament de clor a les diferents cases.
A la part del molí – tossal, es va haver de canviar la bomba de pressió d’aigua que s’utilitza per captar
l’aigua directa del pantà i enviar-la al dipòsit gran comunitari (bicameral) que té la urbanització. A més,
es va instal·lar una antena de senyal que es comunica, a través de ràdio-freqüència, amb un altre
receptor col·locat al mateix bicameral. Va ser en aquest dipòsit comunitari on també es va canviar el
vas d’expansió malmès i que resulta l’encarregat de repartir l’aigua a les diferents bombes particulars
dels diferents habitatges de la zona.
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NETEJA I TANCAMENT D’UN SOLAR DEL CARRER PALLA
Davant les queixes reiterades d’un grup de veïns i veïnes del Carrer Palla que
denunciaven la insalubritat i inseguretat de l’interior d’un solar del mateix carrer,
l’Ajuntament, al no poder localitzar el seu propietari i davant l’evident
problemàtica existent, va haver d’actuar d’ofici tot retirant la brossa i els
objectes llençats i trencats dins i col·locant, finalment, una porta per tapiar
l’entrada al mateix terreny i evitar que algú es pugui fer mal.
Les despeses de la intervenció es traslladaran a la persona propietària per
incompliment de manteniment de l’espai.
PREPARATIUS PER LA XIV SARDANES A LA FRESCA AL PATI DE L’ESCOLA
Els dies anteriors a la ballada de cloenda de la Volta de Sardanes a la fresca
es van fer un conjunt de preparatius encaminats a deixar l’espai de l’esbarjo
de l’Escola en les millors condicions possible:
✓ Per un costat, tal i com es ve fent en els darrers anys, es van decorar els
pals dels focus de llum amb unes llargues senyeres per donar relleu a la
significació que té aquesta dansa dins la cultura catalana.
✓ Alhora, es va muntar l’escenari sobre el que la Cobla havia de tocar en
directe les diferents peces estipulades per les ballades programades.
✓ Es van dur i col·locar diferents taules i cadires de fusta per les colles
inscrites i públic assistent.
✓ Es va aprofitar per a esporgar diferents branques que estaven trencades o
dificultaven el pas dels xops de la zona de l’esbarjo per evitar que
caiguessin i fessin mal.

REPARACIÓ DEL DESGUÀS DEL VIAL DE LA N-II
Davant l’advertiment d’una important retenció
d’aigua al lateral del vial de la N-II, dins del
polígon del Panamà, al costat del magatzem de
“La Moreneta”, es va haver d’actuar per
desembussar el desguàs de la mateixa
carretera que estava totalment obstruït per
acumulació de terra i vegetació que no
deixaven fer la seva funció d’alliberament de
l’aigua. Per dur a terme aquesta reparació es va
necessitar l’ajuda d’una excavadora que va
poder netejar la part afectada traient el sobrant i deixant net i canalitzat l’espai al que fem referència.
DOTACIÓ D’UNS CONTENIDORS DE RECICLATGE A LA LLAR D’INFANTS
S’han comprat uns contenidors de reciclatge per a cada una de les
aules de la Llar d’Infants. El nou sistema de recollida per “illes” impulsat
des del Consell Comarcal no ha facilitat cap mena de recipient a les
escoles, llars, comerços... perquè puguin gestionar els seus residus.
L’Ajuntament, amb la finalitat de facilitar al col·lectiu de la Llar d’Infants
el seu reciclatge, ha dotat aquestes instal·lacions municipals amb
aquest sistema que permet recollir tres tipus de deixalles per separat i
que resulta el més indicat i higiènic per aquest espai d’infants.
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TASQUES DE MANTENIMENT I MILLORA A L’ESCOLA
Durant les dues darreres setmanes d’agost s’han dut a terme
un seguit d’actuacions necessàries per afrontar l’inici de curs
escolar amb les màximes garanties possible i disposar
d’unes instal·lacions preparades per acollir els nens i nenes
del municipi a partir del 12 de setembre.
D’entre les diferents tasques desenvolupades destaquem:
✓ Neteja d’herbes i fulles dels dos patis de l’Escola i els
diferents desguassos.
✓ Neteja de la zona del dipòsit de gas-oil per garantir-ne la
seguretat.
✓ Col·locació d’un suro a la paret de l’aula de reforç.
✓ Arrancar un arbre mort de l’esbarjo per evitar riscos de
caiguda del mateix.
✓ Pintar al terra de l’entrada de l’edifici dos jocs de la
“xarranca” amb el propòsit d’ampliar l’oferta de jocs dels
nens a l’hora del pati, en aquest cas, afavorint la pràctica i
aprenentatge dels tradicionals.
✓ Substituir la tanca metàl·lica que delimita l’espai de l’hort
ja que l’anterior estava trencada i en mal estat.
A part d’aquestes,
els primers dies de
setembre abans del
començament oficial
del curs, s’acabaran
de
fer
altres
actuacions previstes
per deixar-ho a punt.

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES D’AGOST
EL TERCER DESCENS EN PIRAGUA DES DE TORRES DE SEGRE A SERÒS, TOT UN ÈXIT
El tercer descens en piragua pel
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
riu Segre des de Torres de Segre
fins a Seròs va tornar a ser un èxit
al reunir més de 400 participants
entre piragüistes i ciclistes en una
cita que arribava aquest any a la
seva tercera edició i que, tal i com
és habitual, va estar organitzada
pels ajuntaments de les quatre
poblacions que comprèn el
recorregut, Torres de Segre,
Soses, Aitona i Seròs.
En concret, l’esdeveniment d’aquest any va reunir unes 200 embarcacions entre individuals, dobles i
triples, amb un total de 350 piragüistes inscrits que van baixar pel riu. A aquesta xifra cal afegir el grup
de ciclistes que van acompanyar la baixada fent la ruta pel camí natural paral·lel al riu, així com tot el
personal d’organització que va estar a la predisposició de tots els participants.
D’aquesta manera, aquesta iniciativa única en aquesta zona del Baix Segre, compta any rere any amb
un nombre creixent de recolzament en forma de participants que volen gaudir de la sensació que
resulta el fet de recórrer aquest tram del nostre estimat riu Segre admirant la seva bellesa des de dins
en una jornada no competitiva en companyia de la família, amics i veïns i veïnes dels quatre pobles.
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Aquesta 3ª edició, continuant el fil de les dues
anteriors, buscava seguir potenciant els aspectes
lúdic – esportius entre les quatre localitats
germanes i, en concret aquest any, també s’ha
pretès cuidar la vessant més solidària donat que 1 €
de cada inscripció es va destinar a AFANOC
aportant la quantitat final de 305 €.
La jornada s’inicià a les 9:00 hores del matí amb la
trobada dels piragüistes i ciclistes al passeig del
mirador de la presa, lloc de partida del descens. Allí,
després de recollir els dorsals de les embarcacions i
les acreditacions, és va repartir la coca amb
xocolata i beguda a tots els inscrits per agafar
forces. Acte seguit, els parlaments de benvinguda
de les autoritats dels quatre municipis van donar
pas a una masterclass d’escalfament de zumba a
càrrec de Gestiona, empresa de gestió esportiva.
Abans de donar el tret de sortida a la baixada es va
fer una breu explicació tècnica encarada als palistes
més novells i inexperts mentre el grup de salvament
ja desfilava riu avall per ubicar-se als punts
previstos de més dificultat. Arribada l’hora prevista,
amb puntualitat britànica, un so de clàxon va indicar
l’inici de la baixada de les primeres piragües que
van anar sortint de la part baixa de la presa de
manera esglaonada. Tot i l’ordre inicial, als pocs
minuts de la sortida i davant un nombrós públic
present que omplia el passeig i el pont, van arribar
les primeres caigudes i remullades d’alguns dels
participants que encara no dominaven prou bé
l’embarcació fins que poc a poc ja van anar agafant
el fil i van seguir sense més dificultat el recorregut
fixat i senyalitzat. Com en l’anterior edició, els que
baixaven en barca tenien l’opció de parar a Soses o
Aitona, zona d’avituallament d’aigua i fruita, si es
trobaven cansats encara que la majoria va
completar el recorregut sencer fins a la gravera de
Seròs on uns autocars esperaven als participants per dur-los a les piscines municipals d’aquest
municipi i poder banyar-se i menjar el ben merescut entrepà de dinar per cloure la jornada tornant
cadascú amb autocar als respectius pobles.
Tots els inscrits en aquesta tercera baixada, van coincidir en valorar el descens com una gran
experiència personal tant per l’activitat en sí com pel fet de viure el riu des de dins. Malgrat que alguns
han caigut a l’aigua i han experimentat algun que altre petit incident, es pot assegurar que tots els
assistents s’han divertit d’allò més.
Aquest cop, el ressò mediàtic arreu de tot el
territori català ha estat talment important ja que
diferents espais de xarxes socials diversos de la
comarca així com mitjans de comunicació, diaris
com La Mañana i el Segre fins a les noticies de
TV3 comarques i SegriàTV, han mostrat una
síntesi de l’exitosa jornada enfocant la noticia
cap a la comunió entre 4 pobles, l’encant del
nostre riu Segre i les reivindicacions que fem
plegats per poder-lo cuidar amb les garanties que es mereix.
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LES RIUADES DEL SEGLE XX

SABIES QUE ...
Al llarg de la història s’han registrat diverses riuades i que la última important va ser l’any 1982?
Les riuades han estat i són un fenomen cíclic provocat, generalment, quan gran quantitat de pluja cau de
forma concentrada en el temps a diferents punts de la conca, de manera que la llera no pot canalitzar tot el
cabal que li arriba, i es desborda. Al llarg dels anys Lleida i els pobles de la llera del Segre, d’entre els
quals Torres de Segre, s’han vist afectats per nombroses riuades registrades i documentades des de l’any
1617. En aquest apartat ens centrarem en les darreres viscudes dins el segle XX que, segurament, són de
les més impactants i de les que hi ha més imatges i referències escrites.
A principis de segle, en concret el 22 d’octubre de l’any 1907, es va produir una de les pitjors crescudes
del riu Segre del segle XX i, probablement, una de les més extraordinàries de la seva història
contemporània viscudes a Lleida i a les poblacions veïnes fruit d’una situació típica de llevant i de pluges
recurrents durant la segona meitat de setembre a la zona Prepirinenca que havien saturat el sòl d’aigua i
dels importants aiguats posteriors a diverses conques dels rius catalans.
Entre les 9 i les 10 hores d’aquest fatídic dia, les aigües enfurismades del Segre van castigar amb
contundència la ciutat de Lleida, destrossant part de la “banqueta” i del pont medieval, i, unes hores més
tard, la crescuda arribava a les poblacions situades aigües avall del riu com va ser el cas del nostre
municipi que va veure com el cabal del Segre va superar aquell matí els 5.300 m³/s d’aigua. La força del
corrent va arrossegar vegetació, arbres, construccions i tot el que es trobava al davant negant desenes
d’hectàrees d’horta i provocant importants danys e inundacions en aquest tram però també a tot el territori
català amb pèrdues milionàries i, fins i tot, amb algunes víctimes mortals registrades.
La segona gran riuada del segle fou la que es va produir durant els dies 26, 27 i 28 d’octubre de l‘any
1937 fruit dels forts i sobtats aiguats caiguts durant hores seguides al Pirineu que van anar engruixint els
cabals dels rius i torrents fins a fer-los desbordar assolint l’estatus de nova tragèdia amb un cabal que
rondava els 3.200 m³/s. Poques són les referències bibliogràfiques d’aquesta segona riuada que arribà
enmig d’una dura etapa com va ser la Guerra Civil en la que es destruïren molts documents que avui dia
serien prou importants per ampliar coneixements, sobretot, de la història local.
Però, sens dubte, la riuada que a dia d’avui més es recorda al poble ja que ha estat la darrera important
viscuda, és la del 7 i 8 de novembre de l’any 1982. La demarcació de Lleida i els pobles del costat del riu
com el nostre van viure un desastre de grans dimensions a causa d’una combinació de gran quantitat de
precipitació a la zona pirinenca i de filtracions d’aigua inusuals que brollaven de les muntanyes fent sortir
de mare els rius i els seus afluents com el cas del Segre que arribà als 3.600 m³/s. A diferència de la
primera, en aquesta inundació l’existència dels embassaments van ajudar a retenir la força de l’aigua per
un temps fins que no va quedar cap més remei que obrir pas per evitar danys majors.
El testimoni d’en Francesc Ruestes, aleshores encarregat d’obres de la Comunitat de Regants de Torres,
ens explica que tot va començar amb un pregó que es fa al poble, de caràcter urgent, advertint als veïns
que baixava una gran riuada. Davant d’aquest avís enviat per Protecció Civil, en Josep Mª Oró (aleshores
President de la Comunitat de Regants) va proposar anar ràpidament cap a Lleida a obrir les “pales” de la
sèquia de Torres com a mesura inesperada per aturar i desviar part de l’aiguat. Així, doncs, una comitiva
formada per un grup de torressencs com en Josep Martí o els mateixos Francesc Ruestes i Josep Mª Oró
van desplaçar-se cap a Lleida a obrir les “comportes de la Femosa” però sense èxit ja que el cabal del riu
ja havia fet sobreeixir el canal, la sèquia i ja ocupava el camí fent-los córrer un gran risc de veure’s
atrapats, amb els cotxes, per la força de l’aigua tot retornant, al minut, cap al poble espantats pel que podia
passar. L’aigua que arribà fins a la “Torre de Ribes”, igual que l’any 1907, i va obligar a obrir les portes de
les granges perquè no s’ofeguessin els porcs, va tardar unes 8 hores fins arribar a les jàsseres del pont
que suportà cops de trocs, d’animals ofegats, d’una sitja que arrencà i de tot allò que l’aigua trobava al seu
pas davant l’atenta i aspectant mirada de veïns i veïnes incrèduls i atemorits per tot el que estaven veient.
Per sort, amb el pas de les hores el riu va anar perdent cabal deixant rere seu una quantitat important de
destrosses. Era l’hora de fer la valoració dels danys i pressupostar el cost de reconstrucció per retre
comptes als òrgans competents com el cas de la CHE que va assumir, íntegrament, totes la reparacions de
la sèquia, registres de reg trencats, ponts esfondrats,... obres que van dur a terme membres de la
Comunitat de Regants i diferents veïns del municipi fins a final d’abril.
Informació: Francesc Ruestes Escolà, http://cads.gencat.cat, https://quinalafem.blogspot.com,
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LA RIUADA DEL 1907

Dies després del desastre es va iniciar la valoració i
reconstrucció dels danys. En aquesta fotografia, tal i com
s’explica al fragment adjunt d’una publicació de l’època, es
pot veure l’excursió fluvial al seu pas per Torres de Segre del
Diputat a Corts Don Francisco Macià (fotografia de Borràs)

LA RIUADA DEL 1982

Hores abans es va prohibir la circulació de vehicles pel
pont amb l’obligació de tallar el pas.

Efectes visibles al descobert quan l’aigua començava a remetre amb gran
quantitat de grava que deixà la corrent de l’aigua

Les piscines municipals totalment inundades.
A la imatge es pot observar l’amplitud que agafà el riu
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Foto contraportada: Jesús Jové

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE (FUTBOL CAMP)
Diumenge 16 de setembre: C.E. Torres de Segre – Pardinyes C.F. “B” (18:00 h.)
Diumenge 30 de setembre: C.E. Torres de Segre – La Fuliola C.E. “A” (16:00 h.)

AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE

•
•

ACTES ESPORTIUS (SETEMBRE)

Divendres 21 de setembre
17:00h. Concurs Pesca II Open Fishing Lleida. Fins diumenge.
Modalitat “Carpfishing”. Utxesa.

Divendres 14 de setembre
17:00h. Concurs Pesca (3a Marató). Fins diumenge 13:00h. Utxesa.

Dimarts 11 de setembre
Diada de Catalunya.
10:00h. Sardinada popular.
12:00h. Parlaments i ofrena floral. Plaça Països Catalans.

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES DE SETEMBRE

DL L 1725-2015
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