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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 
                               Desembre 2018  

Els porten el dia 11  
i els recullen el dia 13 

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 
Eleccions al nou pubillatge 2018/19; Orgues de Ponent i del Pirineu 2018; 

Festa comiat i proclamació pubillatge; Últimes representacions del pubillatge; 
Concurs sardanes Balaguer i XXIV Nit de la Sardana, homenatge Ferma Ponent 

  

 

 ACTIVITATS ESPORTIVES 
Noves batudes porc senglar; Visita de l’Andotrans Team Torrentó a l’Escola; 

Entrenaments i partits Baix Segrià al municipal; Presentació equips Baix Segrià; 
Marc Drudes cridat a la selecció lleidatana de futbol sala;  

Adhesió del C.A.Futbol Sala a la campanya #orgullosa; Concurs Pesca Hivern; 
Trofeu Generalitat F-Class 200 m.; Preparatius per la 6ª Volta Pantà Utxesa.  

 

 

 ACTIVITATS MEDI NATURAL I PROMOCIÓ  
Congrés Nacional Educació Ambiental; Col·laboració actes Marató TV3;  

Setmana Europea Prevenció Residus; 14è Concurs Fotografia; Escola Santa Anna.    

 

 ALTRES ACTIVITATS 
Venta de roses Benèfiques; Caminada popular Ancesa Jove; Inici del curs ACTIC; 

Campanya solidària 2000 kg. de coure; Visita pastoral del Sr. Bisbe de Lleida; 
Sortida promocional Jubilats a Balaguer i Agramunt; Activitats Llar Jubilats;   

IV Concurs Dibuix llibret Festa Major; Festa del Soci del JAEC; Trobada dels Escolà.     

 

 ACTUACIONS MES DE NOVEMBRE 
 
 

 

 LES NOTÍCIES MÉS DESTACADES DEL MES 
Festa d’Homenatge a la Vellesa 

 

 

 
 

L’ESPORTIU DE TORRES  

 SABIES QUÈ?  
La Història de la Llar de Jubilats Sant Guardià 

 

 

PRESENTACIÓ 
 

Seguint amb la dinàmica general del que portem 

del present any, el novembre ens ha deixat 

també un registre de precipitacions prou 

important que s’afegeixen a les ja acumulades 

en mesos anteriors. Aquest, en especial, ha 

estat un mes força plujós tan en freqüència com 

en quantitat des dels primers dies fins als darrers 

que han provocat un contrast de frescor i humitat 

en l’ambient i l’aparició de boires, sobretot, a 

primera hora del dia. Tot això, amb unes 

temperatures relativament fresques però no 

gèlides que han donat una treva a les primeres 

glaçades. 

El títol d’aquesta edició del Pregoner resumeix 

ben bé el que ha estat aquest mes que ens 

deixa. Un dies plens de reconeixements i actes 

culturals diversos que han posat relleu al valor 

de la gent gran del poble, en una emotiva Festa 

de la Vellesa, per tot allò que aquests suposen 

per a la història municipal. Tanmateix ha succeït 

amb el nostre pubillatge, en l’acomiadament i 

proclamació dels nous representants, entenent-

lo com una tradició nostra i catalana que cal 

seguir conservant. 

A més, han estat noticia un bon grapat de 

propostes esportives, mediambientals, lúdiques i 

solidàries que han completat un altre mes per 

emmarcar dins la nostra vila. 

El final de novembre és sinònim de la imminent 

arribada de la nostra Festa Major en honor a 

Santa Bàrbara que es presenta als veïns i 

veïnes amb un bon cartell d’orquestres, grups i 

activitats per a gaudir d’uns dies de celebració 

amb familiars i amics.  

Des d’aquest butlletí informatiu es vol desitjar a 

tots els vilatans una molt bona Festa Major! 

Redacció: JOAN COMPANYS CABAU         Edició: Ajuntament de Torres de Segre        Contacte: revistaelpregonerdetorres@gmail.com 
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ELECCIONS AL NOU PUBILLATGE DE TORRES DE SEGRE 2018/19 
 

Coincidint amb el primer diumenge de 

novembre, el nostre municipi va escollir als 

nous representants del pubillatge 

torressenc que substituiran als que ho 

havien estat fins aleshores. 

Les diferents famílies del poble estaven 

cridades a les urnes, durant la tarda del 

diumenge 4 de novembre, per dipositar les 

butlletes amb els noms escollits.  

Finalitzat el temps de les votacions, 

després de fer el recompte, es van donar a 

conèixer els resultats a la mitja part del ball.  

Les pubilles, pubilletes, hereu i hereuet 

resultants tenen, a partir d’ara, el bonic 

repte de continuar la bona tasca realitzada 

per les generacions anteriors de pubillatge 

local amb l’immens orgull de representar a Torres de Segre per diferents municipis i contrades de tot el 

territori català. 

És just aprofitar aquesta noticia per fer un agraïment i menció especial a tots els i les membres del 

pubillatge sortint per la dedicació i la bona representació duta a terme. 

 
 

PPUUBBIILLLLAATTGGEE  LLOOCCAALL  --  22001188//1199  
 

 
 

PUBILLES  PUBILLETA  1ª DAMISEL·LA 
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ACTES CULTURALS 

ACTES REALITZATS AL NOVEMBRE 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

ANNA AGUILÀ FLORENSA  

(1ª DAMA D’HONOR) 

EVA GOIXART SERRA 

(2ª DAMA D’HONOR) 

MARCEL BARBERÀ 

DUAIGÜES 

 

 

ÀLEX MIRÓ SOLÉ 

 

AINA COMPANYS MOLINS 

(PUBILLA) 

 

TIRSA GARCIA FILELLA 

 

Pubillatge sortint 2017/18: Clàudia Solé (pubilla), Irene Forcat (1ª Dama Honor), Montse 

Roca (2ª Dama Honor), Xènia Pérez (pubilleta), Èlia Serra (1ª Damisel·la), Mariola Claveria (2ª 

Damisel·la), Jordi Escolà (Hereu), Albert Morell (1er Fadrí), Roger Martín (2n Fadrí), Guillem 

Companys (hereuet), Gerard Mendez (1er fadrinet) i Xavi Bobillo (2n fadrinet) 

NOEMÍ ROJO RAMOS 
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XX FESTIVAL DE MÚSICA DE TARDOR. ORGUES DE PONENT I DEL PIRINEU 2018 
 

 

Un any més, la parròquia de l’Assumpció de la mare de Déu de Torres de 

Segre va resultar l’escenari escollit per dur a terme el tradicional concert 

d’Orgues de Ponent i del Pirineu 2018 patrocinat per la Diputació de Lleida, 

l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el Departament de Cultura i els ajuntaments de 

diferents municipis, d’entre els quals el de Torres de Segre. 

La tarda del diumenge 11 de novembre va ser testimoni, doncs, d’un nou 

concert d’orgue emmarcat dins del Festival de Música de Tardor Orgues de 

Ponent i del Pirineu, un important exponent del panorama organístic de les 

comarques de Lleida que, aquest any, celebrava la vintena edició. 

El magnífic so de l’orgue de l’Església, tocat magistralment per Vicenç Prunés, 

va esdevenir el perfecte complement de la solemne veu de la soprano d’origen 

austríac Ulrike Haller en una mística que captivà tota l’atenció del públic 

present amb la interpretació de diferents peces de reconeguts compositors i 

músics tals com Vivaldi, Bach, Marcello, Mozart i Haendel, entre altres. 
 

FESTA DE COMIAT DEL PUBILLATGE 2017 
 

 

El dissabte 17 de novembre, Torres de Segre va 

esdevenir el bressol de la cultura catalana acollint una 

gran Festa amb el comiat i proclamació del nou 

pubillatge municipal.  

Va arribar el dia que els membres caducs, que 

finalitzaven el seu mandat, havien de passar el relleu 

als escollits recentment. La jornada s’inicià amb una 

trobada conjunta amb representants del pubillatge 

vingut d’arreu del territori català.  

Una Sala d’Actes plena a vessar fou, un cop més, el 

lloc escollit per fer el comiat informal. Tot seguit, es va 

fer una visita al Museu de l’Evolució on es va donar a 

conèixer als presents el valor dels elements exposats 

al Museu en quan a símbol popular i de l’evolució de 

l’espècie humana. A continuació, una cercavila pels 

carrers del poble, acompanyada pel ritme de la 

batukada, va dur tot el grup de joves fins al 

poliesportiu on es va realitzar l’esperada Festa de 

comiat i proclamació oficial amb la presentació dels 

participants junt amb les autoritats presents. Un per 

un, els integrants del pubillatge 2017 van acomiadar-

se amb unes paraules des de l’escenari tot traient-se 

la faixa o la cinta amb familiars i amics que havien 

escollit per donar pas als nous membres que, a partir 

d’ara, esdevindran la nova representació municipal.  
 

ÚLTIMES REPRESENTACIONS DEL PUBILLATGE DE TORRES SORTINT  
 

A finals d’aquest mes de novembre, l’hereu Jordi Escolà, en representació 

del pubillatge local 2017/18 i com a representant comarcal del Segrià, va 

realitzar la darrera sortida del seu mandat a Les Borges Blanques el 

passat dissabte 24 de novembre assistint en l’acte de proclamació del 

pubillatge de l’esmentada població de la comarca de les Garrigues.  

D’aquesta manera, en Jordi participà en el seu darrer acte com a Hereu 

de Torres abans de passar el relleu, en aquest cas, al Marcel Barberà. No 

obstant, el mandat de comarcal que comparteix amb la Clàudia Solé 

encara s’allargarà uns mesos més. 
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CONCURS DE SARDANES A BALAGUER I LA XXIV NIT DE LA SARDANA  
 

 

Aquest passat mes, dins l’àmbit sardanístic lleidatà, va 

ser noticia, entre altres coses, el reconeixement a la 

colla “Ferma de Ponent” que s’acomiada 

definitivament després de 25 anys ballant arreu i 

practicant aquesta magnífica dansa catalana. Dins 

d’aquest grup, format per membres de 17 poblacions 

diferents, actualment hi tenim representació 

torressenca en les balladores Àngels Montserrat i 

Josefina Puigvecino, també membres de l’Escola 

Sardanista de Torres de Segre. 

Balaguer i Vallfogona de Balaguer van resultar els dos 

darrers indrets on l’esmentada colla ha ballat rebent en 

tots dos municipis una distinció i unes sentides 

paraules d’agraïment a tota una vida dansant. 

Primer visitaren la capital de la Noguera per tancar, el 

diumenge 11 de novembre, el 37è Campionat de 

Colles de la Terra Ferma, on el conjunt lleidatà va 

rebre una placa commemorativa. 

Una setmana després, participaren a la festa del 

sardanisme lleidatà, la Nit de la Sardana, que va tenir 

lloc el passat dissabte 17 de novembre a Vallfogona de 

Balaguer. Una celebració que s'ha convertit en punt de 

trobada dels afeccionats i seguidors de la sardana a 

les comarques de Lleida. L'acte començà per la tarda 

amb el Sardajove: Trobada de colles sardanistes 

infantils i juvenils. Poc després, pel públic més gran i a 

l'Església de Sant Miquel Arcàngel de Vallfogona de 

Balaguer, la Coral Vallfogonina va oferir un recital de 

peces musicals del seu repertori.  

Tot seguit, i amb la presència de totes les colles 

sardanistes participants en el campionat es va procedir 

al lliurament de premis i trofeus en la cloenda del 44è 

Campionat de Colles Sardanistes de les Terres de 

Lleida organitzat per l'ACSTELL. 

Seguidament, acompanyats de grallers i gegants 

acompanyaren a tots els assistents a la Nit de la 

Sardana des de l'Església fins al pavelló Municipal on 

es desenvolupà la segona part de la trobada que 

s'inicià amb el lliurament del premi Rotllana, a Martí 

Gironell, per part de la Federació Sardanista de les 

Comarques de Lleida i el premi Sardalleida, a la Cobla Jovenívola d’Agramunt, per part de les 

sectorials de la Federació. En el mateix moment, les autoritats presents lliuraren als membres de la 

“Ferma de Ponent” un trofeu de reconeixement als 25 anys. 

La festa va continuar amb el sopar en el que hi van participar uns 300 comensals amb tot un seguit 

d'activitats, el fi de festa amb Disc-mòbil i moltes altres sorpreses. 
 

INICI DEL CURS DE SARDANES AL POLIESPORTIU AMB L’ESCOLA SARDANISTA 
 

Tots els diumenges de les 11:00 a les 12:00 hores, a partir del 18 de 

novembre, l’Escola Sardanista de Torres de Segre iniciarà la novena 

edició del curs per aprendre a ballar sardanes adreçat a tothom que 

vulgui practicar i conèixer els passos bàsics d’aquesta dansa tradicional 

catalana. Des d’aquest espai volem engrescar a tothom que hi participi. 
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NOVES BATUDES AL PORC SENGLAR PEL TERME MUNICIPAL 
 

Talment com us havíem explicat en edicions anteriors 

de la present revista informativa, durant el passat mes, 

membres de la Societat de caçadors del municipi 

també han estat realitzant diferents batudes 

controlades al porc senglar com a mesura de control 

d’aquesta espècie porcina que està causant seriosos 

danys en les collites de blat de moro del terme així 

com accidents i ensurts a les carreteres, sobretot de 

nit, que és quan estan més actius.  

Aquest cop han estat 7 els exemplars abatuts en les 

dues primeres sortides entre les Vinyes, el bombeig i 

el “Salt de la Negra”.   

El dissabte 24 de novembre l’espessa boira del matí 

va fer ajornar la batuda prevista que s’havia de fer 

conjuntament amb el Agents Rurals a Utxesa i que 

havia de pentinar la Vall de Secà, el “19” fins a la 

“Figuereta” passant pel “Salouet”. En el lloc d’aquesta, 

es va aprofitar per a fer un recorregut per d’altres 

finques de blat de moro de grans extensions, dins del 

terme municipal, aconseguint caçar 5 exemplars més. 

La fotografia que s’adjunta correspon a una de les 

finques arrasades pels senglars de la zona dels 

“Plans” en la que es pot observar l’estat amb la que 

deixen la collita de blat de moro per allí on passa un 

grup d’aquests animals. 

La bona tasca que desenvolupen els membres de la 

societat de caçadors locals per controlar la població 

d’aquests animals es veu reforçada, a més, amb la iniciativa que estan duent a terme de recaptar fons 

per a la Marató de TV3, durant les batudes de novembre i desembre, provinents de la voluntat que 

deixen diversos companys que poden invitar els socis de l’entitat en les esmentades sortides de caça. 
 

VISITA DE L’EQUIP ANDOTRANS TEAM TORRENTÓ A L’ESCOLA 
 

 

L’equip campió d’Espanya encapçalat pel team manager torressenc Ferran Torrentó, va visitar els nens 

i nenes de l’Escola Carrassumada amb el camió oficial de l’equip i la moto amb la que el pilot Marc 

Alcova es proclamà campió estatal de Velocitat 2018 en STK600. 

A primera hora del matí, els diferents grups d’alumnes, acompanyats per les seves mestres, van poder 

veure l’interior del camió i conèixer de primera mà quin és el dia a dia d’un equip de motociclisme i, fins 

i tot, van poder contemplar i pujar a sobre de la moto campiona. 

L’experiència pel grup d’escolars i docents va resultar fantàstica ja que no és fàcil que un equip d’elit 

d’aquestes característiques vingui, in situ, a l’Escola a fer una activitat d’aquest tipus apropant el món 

de la competició i del motociclisme, en aquest cas, al poble natal d’un Ferran Torrentó orgullós i màxim 

responsable de poder dur a terme aquesta iniciativa, fet que l’hi agraïm públicament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
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ENTRENAMENTS I PARTITS DEL BAIX SEGRIÀ AL MUNICIPAL 
 

 

Fruit del conveni de col·laboració dels ajuntaments 

dels pobles de la zona que aporten jugadors amb 

l’Escola de Futbol Baix Segrià, aquest mes, alguns 

dels seus equips han vingut al municipal de Torres 

a entrenar o bé a disputar algun encontre, com va 

ser el cas de l’Infantil B que es va enfrontar al líder 

de la seva categoria, l’Escola de Futbol Garrigues, 

demostrant força coratge i entrega malgrat el 

resultat desfavorable d’1 a 12 gols. 

 

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS DE L’ESCOLA DE FUTBOL BAIX SEGRIÀ 
 

L’Escola de futbol Baix Segrià va realitzar la 

presentació dels seus equips el passat 

divendres 9 de novembre al camp de 

l’Alcarràs davant unes 400 persones que 

van presenciar en directe l’esdeveniment.  

L’acte que va reunir als 230 jugadors i 

jugadores de les diferents poblacions que 

formen l’Escola de futbol (Aitona, Albatàrrec, 

Alcarràs, Soses, Sudanell i Torres de Segre) 

va començar amb la desfilada des dels més 

grans fins als més petits de tots, els 

debutants, que van sortir acompanyats del 

Juvenil “A” en un moment molt emotiu. 

Una de les sorpreses de la cita va ser la 

presentació dels nous equipatges de joc que 

van portar els jugadors/es durant tota la 

cerimònia.  

Dos dels Juvenils de tercer any que cursen 

la seva última temporada a l’Escola de 

futbol van voler expressar unes paraules a 

les famílies i jugadores/es allí presents tot 

explicant quins són els valors de l’esport i 

del futbol que l’Escola de Futbol Baix Segrià 

els havia ensenyat durant tants anys, 

agraint també al personal de l’Escola i 

entrenadors el temps dedicat i les ganes de 

tirar el projecte endavant any darrera any. 

Acte seguit es van presenciar els 

parlaments de les autoritats que van 

acompanyar a tots els jugadors/es durant la 

tarda-nit amb unes paraules d’agraïment i 

de coratge del President de l’Escola, l’Albert Sans, així com de l’alcalde de Soses, l’Isidre Mesalles, 

l’alcalde d’Alcarràs, en Miquel Serra i els representants de la Federació Catalana de futbol el Sr. Jordi 

Solé i el Sr. Josep Llaó. A tots ells els acompanyaren el regidor d’educació, esports i noves tecnologies 

de Torres de Segre, en Joan Companys, l’alcalde de Sudanell, en Josep Mª Sanjuan, la regidora de 

cultura i festes, ensenyament i sanitat de Soses na Mariona Ribes, el secretari del F.C. Alcarràs, 

l’Arturo Gòdia i la junta directiva actual de l’Escola. 

A continuació es va presentar l’himne de l’Escola que, a partir d’ara, sonarà als camps de futbol de tots 

els pobles del Baix Segrià fent un gran ressò per a tota la província. 

Per acabar es va fer una fotografia de família al mig de l’estructura preparada per a l’espectacle de 

llum i color, finalitzant amb uns focs d’artifici. 
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MARC DRUDES ALCAZAR, PARTICIPA EN ELS ENTRENAMENTS DE LA SELECCIÓ DE LLEIDA 
 

El jugador torressenc de l’equip Benjamí del Club Atlètic Futbol Sala 

Torres de Segre, en Marc Drudes Alcazar, va resultar un dels 20 

jugadors escollits de tota la província per a participar en els 

entrenaments de la selecció lleidatana de futbol sala. 

Les bones actuacions a la porteria en els partits efectuats fins ara i la 

seva edat (8 anys) van cridar l’atenció dels observadors de la federació 

que van decidir seleccionar al Marc, junt amb d’altres nens de diferents 

clubs de Lleida, per a iniciar els entrenaments d’on resultaran els 10 

jugadors definitius que representaran a les comarques lleidatanes en el 

proper Campionat de Catalunya. 

Des d’aquest espai desitgem tota la sort al jove jugador torressenc 

considerant que el fet d’estar escollit d’entre molts jugadors ja és un 

èxit personal que el farà créixer com a esportista i com a persona.  

 

EL CLUB ATLÈTIC FUTBOL SALA S'ADHEREIX A LA CAMPANYA #ORGULLOSA 
 

El nostre Club Atlètic de Futbol Sala s’ha adherit a la campanya 

impulsada des de la Federació Catalana de Futbol que pretén 

impulsar el creixement del futbol femení en un esport majoritàriament 

masculí. Aquesta adhesió ha estat molt ben representada per la única 

jugadora del conjunt torressenc que milita a l’equip benjamí, la 

Nayara Escolà Polo, i que, aquest curs, està competint a nivell 

federat junt amb els seus companys d’equip gaudint d’allò més de 

l’esport que l’apassiona, el futbol sala. La Nayara acostuma a jugar en 

la posició d’ala dreta i és una jugadora tècnica amb una bona visió del 

joc, compromesa amb l’equip, sobretot, en l’aspecte defensiu. 

#Orgullosa respon a un sentiment compartit per a les gairebé 10.000 

jugadores de futbol i futbol sala federades a tot Catalunya, d’entre 

elles la Nayara, una jove #orgullosa jugadora del Torres de Segre que 

esperem sigui referent per a d’altres nenes i noies del poble que els 

agrada aquest esport. Des d’ara, la jugadora torressenca llueix a la màniga dreta de la seva samarreta 

el logotip dissenyat per a identificar l’esmentada campanya organitzada des de la Federació. 
 

CONCURS DE PESCA D’HIVERN 
 

El diumenge 18 de novembre es va realitzar, a 

l’embassament d’Utxesa, el darrer de tots els concursos de 

pesca de la present temporada, el denominat “Concurs 

d’hivern” enmig d’una boirina matinal i unes temperatures 

baixes pròpies del temps que ens trobem.  

La prova va deixar com a guanyador en Jaume Arqué amb 

un pes de 17,420 kg, seguit de l’Àngel Santos amb 10,340 

kg i de l’Antonio Alferez amb 8,360 kg. 

 

TROFEU GENERALITAT F-CLASS 200 METRES 
 

El mateix diumenge 18 de novembre, el camp de tir de Torres de Segre 

va acollir el Trofeu de la Generalitat F-Class on els participants havien de 

precisar a una diana situada a 200 metres de distància. La competició va 

reunir els millors tiradors de l’esmentada modalitat F-Class de Catalunya 

en un camp ple que va ser testimoni directe de l’èxit dels tiradors 

associats del Club de Tir de Torres de Segre que van ocupar les primeres 

places de la classificació final ressaltant, un cop més, la bona punteria de 

l’actual President del Club, en Jordi Ribes, que quedà campió amb una 

puntuació de 300.53, seguit d’en J.Joaquín Bolsa i d’en Jordi Escriu.  

https://www.facebook.com/hashtag/orgullosa?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDBV9tsy5BjxSvlggECg423onLSQX5lRmWtnqHNvrayup5PLjB7nDamdsENegeQEzu33YbsJD8hfAXOn6Fwom0r-kWsYsyX6grN09lvm8EeUw5_pISBi0dXPkE6CrOpVSxlfE3_o5c67fLRiTsUCsQ_NkcX3hm1dSE2Pn44cps1502mE12gZMZlVbCfRK5qicZhZI-G-5t3-mGOS5mHUE69YH8ZQA6tTbbfRLk0s8Ku1bYkoEFNF7Q_zpvXcN_KpnXxBWzOYOUkkdmPIXvvXb35jC5rmkTpbiLjdA44wfrNtSNaK6-yhMxCQIS26fLP0FYG44iNWmk64ZGRpp4Z&__tn__=%2ANK-R
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PREPARATIUS PER A LA VI EDICIÓ DE LA VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA  
 

 

 

 

 

 
 

La 6ª Volta al Pantà d’Utxesa, que es celebrarà el proper 24 de febrer, cada cop està més a prop. 

Aquests darrers dies s’han intensificat bona part dels preparatius de l’esmentada prova atlètica amb el 

propòsit d’assegurar l’èxit d’un esdeveniment esportiu referent dins la comarca i que, any rere any, ha 

superat en escreix les expectatives inicials. 

Els membres de la comissió de la Volta dels tres municipis organitzadors (Aitona, Sarroca i Torres de 

Segre) ja porten un temps gestionant aspectes bàsics de la logística de la prova sobretot els que fan 

referència a les autoritzacions diverses a sol·licitar així com els primers contactes amb els 

patrocinadors principals i secundaris, ànima indispensable per a poder dur a terme una cursa d’aquesta 

índole. En aquest aspecte i per segon any consecutiu, l’empresa fructícola del poble “Fruites Font” 

serà el màxim patrocinador que donarà nom a la cursa de 10 quilòmetres esdevenint un element molt 

rellevant de la mateixa per mantenir i/o millorar la qualitat i el nivell del citat esdeveniment esportiu. 

Per una altra banda, “Eventscatalunya” i “Torres Energia” seran de nou els co-patrocinadors, 

nominant la cursa de 6,5 quilòmetres i la infantil, respectivament.  

L’edició d’aquesta any mantindrà el mateix recorregut i sentit que l’anterior amb les mateixes distàncies 

a recórrer apostant per les tres modalitats habituals, la cursa de 10 i 6,5 quilòmetres i la infantil per als 

corredors més petits i joves amb ganes de passar una bona estona tot practicant esport amb la 

inestimable companyia de la nostra coneguda mascota, l’“Utxi”. 
 

El període d’inscripció s’obrirà a partir del dilluns 7 de gener amb sorpreses i novetats que podreu 

anar seguint a través del perfil del Facebook i al web http://www.voltapantautxesa.com. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONGRÉS NACIONAL D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 
 

 

Dins del marc d’educació ambiental que es 

porta des de la Regidora de Medi ambient 

de l’Ajuntament de Torres de Segre, hem 

participat en la primera edició del Congrés 

Nacional d’Educació Ambiental que s’ha 

dut a terme a Girona els dies 16 i 17 de 

novembre.  

Les dues jornades, que van ser molt 

profitoses, ens van servir per ficar-nos en 

l’actualitat de problemàtiques mundials 

com ara el canvi climàtic, la desigualtat 

social, la generació exagerada de residus i les problemàtiques generals en temes d’educació 

ambiental. A més va ser una oportunitat per a teixir noves aliances i agafar idees innovadores que amb 

les nostres necessitats i fortaleses podem assolir. 
 

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. 

 

 

 

6 ª 

http://www.voltapantautxesa.com/
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COL·LABORACIÓ EN LES ACTIVITATS DE LA MARATÓ DE TV3 CONTRA EL CÀNCER  
 

L’Ajuntament i TDSNaTur es sumen a lluitar contra el 

càncer tot col·laborant en la Marató de TV3 que es 

durà a terme el proper diumenge 16 de desembre tot 

realitzant un seguit d’activitats de manualitats per als 

nens i nenes.  

A més es vendran samarretes al públic destinant un 

percentatge de la venda de cada samarreta a la 

bossa de la marató. 
 

 
 

SETMANA EUROPEA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 

 

Com a participants de la setmana Europea de prevenció de residus, el dissabte 17 de novembre, des 

de TDSNaTur, es va dur a terme una activitat de reciclatge de “palots” per a construir hotels d’insectes, 

caixes niu i refugis per a ratpenats.  

Aquestes iniciatives, esperem i desitgem que esdevinguin petites accions per ajudar a la nostra fauna 

local i facilitar-li, d’alguna manera, la seva supervivència.  

Els hotels d’insectes i les caixes niu resultants s’han acabat col·locant en diferents llocs del nostre 

meravellós Espai Natural d’Utxesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14è CONCURS DE FOTOGRAFIA DE NATURA “ANTONI RIBES ESCOLÀ” 
 

El dilluns 19 de novembre es van reunir els membres del jurat del 14è Concurs de Fotografia de la 

Natura “Antoni Ribes Escolà”: Albert Masò, Jordi Bash i Policarpo Hernandez per tal de decidir quines 

són les instantànies guanyadores d’aquesta edició així com les que s’exposaran al públic.  

El total, s’han rebut 270 fotografies per al concurs dividides en categoria infantil, categoria juvenil, local 

fauna i flora, local paisatge, universal fauna i flora i universal paisatge.  

Els membres del jurat han fet menció no només a la bona participació al Concurs sinó, a més, al nivell 

força alt dels retrats presentats. 
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VISITA DE L’ESCOLA SANTA ANNA 
 

 

El dimarts13 de novembre, vam rebre la visita de 

88 alumnes de cicle mitjà de l'Escola Santa Anna 

que van gaudir d'una jornada sencera d'activitats 

d'educació ambiental amb quatre monitors de 

TDSNaTur.  

Durant l’estada, van anar rotant per grups tot 

desenvolupant quatre activitats diferents i, alhora, 

força interessants com van ser: l’anellament 

científic, una Gimcana ambiental, un joc de 

separació de residus, una explicació de l'exposició 

de fauna que hi ha a les instal·lacions i un 

recorregut guiat pel bosc de ribera i la zona de les 

denominades “emes”.  

La sortida escolar va resultar tot un èxit gràcies, en 

bona part, al bon temps que va fer i la bona 

predisposició d’alumnes i docents que van quedar 

molt satisfets de la jornada viscuda a Utxesa. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

VENTA DE ROSES BENÈFIQUES 
 

Continuant amb la proposta iniciada ja 

fa uns anys, l’actual Junta de 

l’Associació de Dones Santa Àgata va 

vendre unes roses solidàries al “hall” 

del poliesportiu el diumenge 4 de 

novembre, aprofitant que també hi 

havia l’espai destinat a les votacions 

pels representants del nou pubillatge. 

El motiu de la venta d’aquestes flors 

artesanals de paper radica en la 

recaptació de fons en favor de la 

investigació del càncer en una 

magnífica iniciativa que el grup no ha volgut deixar perdre tot aportant la seva part i dedicació per a 

una bona causa. 
 

CAMINADA POPULAR DE L’ANCESA JOVE A UTXESA 
 

El diumenge dia 4 de novembre i seguint 

l’estel dels darrers anys per aquestes dates, 

l’Ancesa Jove va organitzar una Caminada 

Popular adreçada a tota la gent dels municipis 

que conformen l’esmentada agrupació juvenil. 

Aquest any, els membres de l’organització 

van escollir l’entorn i paratge natural d’Utxesa 

com l’indret per a fer la citada activitat popular 

que començà puntual sobre les 9 del matí 

davant del Punt d’Informació.  

La proposta va consistir en una ruta pel pantà 

d’Utxesa de dificultat fàcil, uns 9 quilòmetres, que incloïa guiatge i avituallament a mig camí.  

Malgrat el fred i la boira present durant el matí, prop d’un centenar de persones van poder gaudir d’una 

vetllada saludable en un entorn únic. A l’arribada, per a reposar forces, hi va haver esmorzar per a tots 

els assistents.  

ALTRES ACTIVITATS 
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INICI DEL CURS ACTIC 
 

El divendres 9 de novembre, a la Biblioteca 

Municipal, va tenir lloc l’inici del curs ACTIC 

nivell mitjà en el marc del Pla Local de 

Joventut 2018. 

El curs, impartit per Ilerna Formación, tindrà 

lloc tots els dimecres i divendres de les 

20:00h a les 22:00h de la nit. 

Les sigles ACTIC corresponen a la 

denominació “Acreditació de Competències 

en Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació” i és la certificació acreditativa 

de la competència digital, entesa com a la 

combinació de coneixements, habilitats i 

actituds en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). ACTIC permet a 

qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en les TIC mitjançant una 

prova per ordinador que s’avalua automàticament en un centre col·laborador reconegut per la 

Generalitat de Catalunya. Les persones que superaran satisfactòriament la prova obtindran un 

certificat que emet la Generalitat i els permetrà acreditar un determinat nivell de competències en TIC, 

dins el seu currículum vitae, davant de qualsevol empresa o administració. L’èxit d’inscripció de 

l’esmentat curs de formació així com la llista d’espera de gent que no ha pogut apuntar-s’hi i han 

mostrat el seu interès en poder-lo cursar ens ha fet replantejar l’opció de repetir el curs més endavant 

per a tots aquells i aquelles que el vulguin fer i ara no han pogut fins i tot la possibilitat d’impartir el curs 

bàsic i expert. En aquest sentit ja s’informarà de les properes dates. 

 

CAMPANYA “2.000 KG DE COURE CONTRA EL CÀNCER” PER A LA MARATÓ DE TV3 
 

Diferents establiments de Torres de Segre es van afegir, a principis de 

mes, a participar dins la campanya d’oncologia per a la Marató de TV3 que 

portava el lema “2.000 kg de coure contra el càncer” i que s’encetà l’1 de 

novembre en diversos municipis participants. 

L’objectiu de l’esmentada proposta és recaptar 2.000 quilograms de 

monedes d’1, 2 i 5 cèntims d’euro i recollir-les en diferents establiments del 

poble dins d’unes garrafes de 5 litres fins a la tarda anterior a la jornada de 

la Marató que es celebrarà el proper 16 de desembre. L’esmentada tarda, 

ONCOLLIGA (La Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica) 

organitzarà una xocolatada festiva on es pesaran totes les garrafes 

vingudes d’arreu i es comprovarà si el repte ha estat assolit, donant la recaptació obtinguda a l’edició 

de la Marató d’aquest any dedicada al càncer. Des d’aquí animem, als que encara no ho heu fet, a 

realitzar les vostres aportacions, per a una bona causa, en qualsevol dels punt de recollida dins el 

poble: al Restaurant el Celler del Segre, al Bar Sabrina, al Forn de Pa i Pastisseria Comabella, a la 

merceria i complements Àngels i a la Residència d’avis i àvies Sant Guardià. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 11 

VISITA PASTORAL DEL BISBE DE LLEIDA 
 

A 

El bisbe de Lleida, 

Salvador Giménez 

Valls, aprofitant 

l'avinentesa de la 

visita pastoral a la 

parròquia de 

Torres de Segre 

fou rebut, el 

passat 15 de 

novembre, per l’alcalde del municipi, en Joan Carles Miró i part dels regidors a les dependències de 

l’Ajuntament on va poder dialogar sobre diferents aspectes abans de signar el llibre d’honor de la vil·la 

essent obsequiat amb la figura de la “Barca de Pas”, símbol i estendard històric del nostre poble. 

 

SORTIDA PROMOCIONAL DE LA LLAR DE JUBILATS A BALAGUER I AGRAMUNT 
 

 

El diumenge 18 de novembre, una 

representació de socis i sòcies de la 

Llar de Jubilats van realitzar un nou 

viatge dels denominats promocionals. 

La primera parada del trajecte fou a 

Balaguer on van esmorzar, els van fer 

una xerrada comercial i van poder 

gaudir d’una estona de temps lliure i 

dinar abans d’emprendre el camí cap a 

Agramunt on van visitar la tenda, el museu i la fàbrica dels coneguts torrons i dolços d’aquest municipi. 

 

ACTIVITATS A PLE RENDIMENT A LA LLAR DE JUBILATS SANT GUARDIÀ 
  

El dinamisme i l’activitat són dues constants que van 

lligades en el dia a dia de la Llar de Jubilats Sant 

Guardià. La cloenda d’algun dels cursos o tallers i el 

començament d’altres són habituals i designa la gran 

varietat de propostes que s’ofereixen, des de la Junta, a 

tots els seus associats i associades. En aquest sentit i al 

llarg del mes de novembre, s’han dut a terme un bon 

grapat d’activitats que us detallem a continuació. 

L’inici d’un nou curs de pintura, amb el suport de la 

Comercialitzadora Torres Energia SL i l’Ajuntament, 

aquest any amb el pintor Manel Crosa Burgués com a 

mestre, segueix essent un èxit de participació i un lloc 

de creació artística molt profitós dins d’un magnífic 

ambient de treball i companyonia entre les i els inscrits.  

En aquest sentit, aprofitant que el seu mestre exposava 

part de les seves pintures a la sala d’exposicions 

d’Albatàrrec, dins les seves jornades culturals, un grup 

d’alumnes van decidir visitar-lo, el dijous 8 de novembre, 

per a donar-li suport i acompanyar-lo durant unes hores. 

Per una altra banda, s’ha finalitzat el taller “Imatges per 

a recordar” amb una bona valoració per part dels seus 

participants, per a donar pas al començament d’un nou 

taller d’informàtica a càrrec del professor Emanuel 

Bortoroaga a la Ciber Aula de l’Obra Social La Caixa. 

A aquestes, s’afegiran d’altres propostes en els propers dies sempre amb la finalitat d’ocupar el temps 

i aprendre perquè mai és tard si un/a s’ho proposa. 

https://www.facebook.com/manel.crosaburgues?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCZAJ5Ji6obyxlU-3bPRypmqatWZawEzJ9ojYhnKi7rrRcjqquZFnGCB7zzYWM1vf5fBeQg5WxsGWdI&fref=mentions
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IV CONCURS DE DIBUIX PER A LA PORTADA DEL LLIBRET DE LA FESTA MAJOR 
 

Per quart any consecutiu, a les portes de l’esperada Festa Major de Santa Bàrbara, s’ha efectuat el 

concurs de dibuix per triar les tres il·lustracions que figuraran a la portada, part central i contraportada 

del tradicional llibret de la Festa Major d’aquest any. Un cop més, el concurs estava destinat a tots els 

nens i nenes residents de Torres d’edats compreses entre els 3 i els 12 anys. La temàtica sobre la 

Festa Major era la única condició d’unes bases que permetien presentar les obres en diferents 

tècniques i suports. Un cop finalitzat el termini per a presentar els dibuixos, un jurat configurat per 

diferents membres va ser l’escollit per a deliberar i decidir els guanyadors de les tres categories d’entre 

un bon nombre de propostes totes elles molt originals, creatives i bastant elaborades.  

El resultat final es va donar a conèixer el passat 19 de novembre a través del perfil de Facebook i de la 

pàgina web de l’Ajuntament. Totes les obres restaran emmarcades i es podran visitar, durant dos 

matins dels dies 4 i 5 de la Festa Major, a la Sala d’Exposicions.  

És de justícia felicitar a tots/es els i les artistes participants i agrair-los el seu esforç. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FESTA DEL SOCI DEL JAEC 
 

El dissabte 25 de novembre es va fer la sisena Festa del Soci del JAEC, organitzada per l’actual i 

renovada junta de l’esmentada associació de jovent local i que estava encaminada a tots els seus 

socis i sòcies però també oberta a tothom que hi volgués participar. 

La vetllada s’inicià amb el sopar de germanor entre els presents que va donar pas a un original i 

divertit joc per equips on els diferents grups seleccionats per colors havien d’endevinar diferents 

indrets i detalls del poble, en un període màxim de temps, partint de fotografies ampliades per a 

dificultar l’encert. 

Finalitzada aquesta divertida proposta de joc i després dels agraïments de la Junta als presents i a tots 

els col·laboradors, es va donar pas a una sessió de disc-mòbil amb un habitual, DJ. Hooket que va 

garantir la marxa fins a altes hores de la matinada.  

Donar recolzament al jovent del nostre municipi és una obligació i més quan aquest representa un 

valor actiu en l’activitat i la vida del poble. La JAEC segueix mostrant força i ganes de continuar 

aportant idees i organitzant propostes en benefici de tots i totes ressaltant l’orgull de Torres de Segre 

per damunt de tot fet que celebrem efusivament des de l’Ajuntament i també a través d’aquest espai. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria “A” de 3 a 6 anys Categoria “B” de 7 a 9 anys  Categoria “C” de 10 a 12 anys 
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TROBADA DE DIFERENTS MEMBRES DE LA GRAN FAMÍLIA ESCOLÀ 
 

De tots és sabuda la gran tasca de recerca que el nostre veí en Francesc 

Escolà Filella ha estat duent a terme durant molt de temps sobre l’origen 

i la descendència del seu primer cognom ESCOLÀ fins al punt de publicar 

dos llibres que recullen les seves troballes, vivències i anècdotes, totes 

elles en torn a l’esmentat cognom. Una d’aquestes publicacions porta el 

títol “ELS ESCOLÀ” i és un recorregut de 177 pobles i ciutats amb un total 

de 17.599 persones referenciades que duen aquest cognom.  

L’altre llibre editat, “ELS ESCOLÀ A TORRES DE SEGRE”, és un 

document molt més laboriós ja que consisteix en un autèntic treball de 

recerca on en Francesc ha anat investigant les diferents generacions 

d’Escolà dins el municipi de Torres de Segre establint un arbre genealògic 

que remunta a bastants anys enrere. 

Després d’un temps d’estar malalt i amb més temps per dedicar a la seva família, són molts els que li 

han demanat curiositats sobre generacions passades i en Francesc, tot i l’excel·lent memòria que 

encara atresora, es va adonar que només podia explicar coses de la seva família més propera i va 

tenir la brillant idea de mirar de reunir el màxim de gent possible del poble que tinguessin el cognom 

Escolà amb la finalitat de passar una bona estona i exposar la proposta de poder fer un nou llibre que 

remuntaria els seus inicis a la guerra del francès fins a l’actualitat, on cadascú expliqués el que recordi 

de la seva branca familiar. 

Finalment, diumenge 25 de novembre es va realitzar l’esmentada trobada a l’espai que ocupava l’antic 

cinema del Bar Virginia i, tot els que van poder assistir, van gaudir d’uns moments força divertits i 

agradables però talment 

emotius en record dels 

que ja no hi són però 

formen part d’aquesta 

llarga saga familiar.  

La idea és anar repetint 

l’encontre dels “Escolà” i 

procurar fer, entre tots, 

uns escrits amb el 

propòsit de recopilar 

anècdotes des de 

diferents punts de vista d’aquesta nissaga tant extensa del municipi.  

 

 
 

 

 

 
 

 

S’ha hagut de refer de nou l’envà o paret 

malmesa que delimitava els diversos 

vestuaris ubicats a la part alta de l’escenari 

i que utilitzen, entre altres, els artistes dels 

diferents conjunts musicals que actuen al 

poliesportiu al llarg de l’any. 

L’actuació ha consistit en tombar i retirar 

l’envà deteriorat per construir-ne un de nou 

de les mateixes característiques i mesures 

al que també s’han posat de nou els marcs 

de fusta per instal·lar-hi, a posteriori, les 

dues portes d’accés als dos espais 

resultants. L’obra ha finalitzat amb el posterior arrebossat i la pintada de la totalitat de la superfície de 

l’esmentada paret. 

ACTUACIONS REALITZADES AL NOVEMBRE 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

RENOVACIÓ DE LA PARET DELS VESTIDORS DE L’ESCENARI DEL POLIESPORTIU 
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Abans de l’inici del curs 

ACTIC, a principis de mes, es 

va haver d’adequar l’espai de 

la Biblioteca Municipal que 

està acollint als alumnes 

inscrits, sobretot en termes 

de connexió, tot amplificant la 

senyal per a poder assegurar 

un ús de la xarxa sense talls i 

garantir un correcte desenvolupament de les sessions que cada 

participant realitza amb el seu ordinador personal connectat. 

 
 

  

 

L’Ajuntament ha adquirit una trituradora d’herba nova 

que presenta unes característiques especials per a 

poder realitzar tasques de neteja forestal diverses. 

Consisteix en un aparell desplaçable ideal per a treballs 

que requereixen desplaçaments diversos amb un 

sistema d’inclinació pensat per desnivells pronunciats. 

Aquesta màquina oferirà un rendiment més elevat en 

quan a neteja d’herba i massa forestal dels diferents 

indrets del municipi que comprenen des de les vores 

dels camins i carreteres municipals fins a la zona del camí verd i riba del riu, dins el nostre terme.  

 
 

 
 

S’ha col·locat una tanca de fusta tractada a l’espai lateral 

que dona accés al passadís d’educació infantil i a la seva 

zona d’esbarjo.  

La tanca, que comprèn una part fixa i una porta que permet 

el pas a una persona adulta, ha estat posada amb el 

propòsit d’evitar que els nens i nenes més petits de l’escola 

entrin i accedeixin al seu interior, sobretot durant l’estona de 

pati, garantint una millor vigilància i evitant possibles 

situacions de perill. 
 

 

 

Tal i com és habitual, en motiu 

del seu centenari, l’Ajuntament 

va col·locar a l’entrada de 

l’edifici de la Plaça Catalunya 

una placa commemorativa 

dedicada a l’Alfonso Prada i 

Rodríguez que, actualment, és 

un dels veïns més grans del 

municipi. 

D’aquesta manera, la seva 

làmina de marbre amb el seu nom restarà per a la història del 

municipi acompanyant a d’altres veïns i veïnes que, al seu dia, 

arribaren a la meravellosa xifra dels 100 anys com la Josepa Salla i 

Gaya, l’Antònia Charles i Paris així com els germans Forcat, en 

Pere Forcat Drudes, en Josep Forcat Drudes i en Ramon Forcat Drudes que tots tres, fins i tot, 

superaren el centenar amb escreix. 

ADQUISICIÓ D’UNA TRITURADORA D’HERBA DESPLAÇABLE 

 

ADEQUACIÓ DE LA BIBLIOTECA PER A PODER REALITZAR EL CURS “ACTIC” 

 

INSTAL·LACIÓ D’UNA TANCA DE FUSTA PER DELIMITAR L’ACCÉS A INFANTIL 

 

COL·LOCACIÓ DE LA PLACA COMMEMORATIVA DEL CENTENARI A ALFONSO PRADA 
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Durant aquest mes s’han reparat alguns dels sanitaris dels vestidors del 

camp de futbol municipal que perdien aigua. A més, abans de l’arribada 

de l’hivern i les temperatures més gèlides, s’ha substituït el vell calefactor 

elèctric existent per un de nou i de més potència al vestidor local que és 

l’espai que utilitza, habitualment, l’equip sènior en els seus entrenaments 

per canviar-se i dutxar-se. L’anterior aparell que encara funcionava s’ha 

instal·lat al vestidor visitant per a oferir sistema de calefacció als equips 

que ens visitaran al municipal durant els propers mesos d’hivern. 
 

 

 

Amb el propòsit d’identificar millor un dels espais 

més coneguts de l’embassament d’Utxesa, lloc 

d’encontre i celebració d’amics, visitants i turistes 

en general i punt de trobada de pescadors en els 

diferents concursos de pesca que s’han realitzat i 

s’estan duent a terme durant tot l’any al pantà, 

l’Ajuntament ha instal·lat una placa identificativa de 

metacrilat que servirà per nombrar la instal·lació 

amb la denominació coneguda des de sempre 

“Refugi dels Pescadors d’Utxesa” junt amb els 

logotips de l’Ajuntament del municipi i del Club Esportiu de Pesca de Torres de Segre, gestors 

d’aquest indret que disposa de múltiples serveis i d’una vista i entorn privilegiat. 
 

 
 
 

L’Ajuntament ha incrementat la neteja en els diferents espais que més ús se n’estan fent durant 

aquests mesos plens d’activitat esportives, lúdiques i culturals que es realitzen gairebé a diari. 

Amb la finalitat de garantir una millor higiene i tenir unes instal·lacions més en condicions, s’han 

intensificat les tasques de neteja de l’empresa contractada a la sala del tatami on s’hi està portant a 

terme les classes de Karate així com de gimnàstica de manteniment, entre altres; a més, també s’ha 

establert un planning de neteja setmanal a fons de la sala del poliesportiu de l’escenari on s’hi fa 

l’activitat d’hipopressius i pilates així com de les sales superiors de l’Annex del mateix recinte, punt de 

reunió d’entitats locals i d’activitats diverses. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Durant el mes de novembre l’empresa Distribuidora ha realitzat els treballs 

de modificació del centre de transformació existent a la xarxa de distribució 

en sòl no urbanitzable situat a la zona propera al pont de l’autopista per la 

carretera de Sudanell. S’ha substituït el Centre de Transformació actual 

per un de més modern i eficient. Per a la correcta realització dels treballs, 

es va haver d’interrompre el servei durant 3 hores a la zona d’afectació. Un 

cop finalitzades les tasques corresponents, es connectà de nou el 

subministrament elèctric sense cap incidència als abonats de la zona. 

L’actuació realitzada vol solucionar els problemes existents amb el centre 

anterior que afectaven al subministrament de llum en aquesta zona. 

RETOLACIÓ DEL REFUGI DE PESCADORS D’UTXESA 

NETEJA A FONS DE LA SALA TATAMI, POLIESPORTIU…  

SUBSTITUCIÓ D’UN DELS CENTRES DE TRANSFORMACIÓ ELÈCTRICS 

REPARACIONS DIVERSES ALS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL  



 

 

 16 

 

L’Ajuntament ha adquirit una pancarta de grans dimensions que 

fa referència al suport del nostre municipi a la causa de la 

Marató de TV3 que aquest any està centrada amb el càncer. 

La pancarta ha estat col·locada a la balconada de les Escoles 

Velles, punt d’entrada principal a la nostra vila, amb la finalitat 

de fer visible el recolzament de Torres de Segre en aquesta 

gran iniciativa solidària. 

 
 
 

 

La jornada de pesca infantil i l’activitat de tir al plat són, des de fa anys, 

dues de les diferents propostes esportives que es fan dins el programa de 

l’esperada Festa Major de Santa Bàrbara. 

En el cas del recorregut de caça o la tirada al plat, els diferents participants 

realitzen diferents tirades de punteria en un terreny que es propietat de 

l’Ajuntament ubicat al costat de l’actual camp de tir. Per a poder fer aquesta 

activitat, durant aquests dies s’ha netejat i segat amb maquinària l’esmentat 

espai per deixar-lo llest per a la pràctica d’aquesta disciplina. 

Per una altra banda, també s’han realitzat tasques per garantir la jornada 

infantil de pesca que es farà a la basseta del riu el proper dissabte 8 de 

desembre i que pretén apropar aquest esport als més petits del municipi en 

un espai còmode i accessible. Els preparatius per a l’esmentada activitat 

han consistit, bàsicament, en la neteja de la “basseta” amb el tractor i la 

trinxadora d’herba però també manualment a càrrec dels membres del Club 

Esportiu allí on la maquinària no podia arribar-hi. La proposta, organitzada conjuntament entre el Club 

Esportiu de Pesca i la regidoria d’esports de l’Ajuntament, també precisa d’una sèrie de passos 

burocràtics amb l’Administració necessaris per a poder demanar i obtenir el permís per executar-la, fer 

foc controlat en un punt per a resguardar-se del fred així com les gestions pel repoblament del peix 

que es tira a l’aigua per aquesta ocasió. 
 

 

 

 

 

 
 

Un cop més, l’equip de la brigada municipal ha hagut d’actuar per a 

poder resoldre una fuita d’aigua que afectava al sistema de 

subministrament d’un dels habitatges del carrer Ramon Llull. Tal i 

com és habitual en aquests casos, es va haver d’obrir la part 

afectada per a poder instal·lar una abraçadora que anul·lés la 

pèrdua d’aigua. Un cop feta la reparació, es va aprofitar per a 

deixar feta la pre-instal·lació del registre dels comptadors abans de 

tapar el forat sobre el ferm i deixar-lo llest per a la circulació. 

 

 
 

Després d’un estudi i el posterior informe tècnic 

amb el propòsit d’intentar solucionar els problemes 

de condensació d’aigua que presenta el sostre del 

pavelló poliesportiu sobretot per aquestes dates 

quan hi ha més contrast de temperatura entre 

l’exterior i l’interior del recinte, s’han instal·lat dos 

ventiladors de grans dimensions que actuaran 

d’extractors cap a l’exterior de l’escalfor acumulada 

en l’espai entre el sostre i les plaques de fibra de vidre existents.  

Amb aquesta actuació s’evitarà que s’acumuli l’aigua sobre les plaques, fruit de la 

humitat, i que aquesta caigui sobre la pista o faci desprendre alguna d’aquestes peces amb el perill 

que això podria suposar, malgrat haver-hi la xarxa de protecció que cobreix bona part de la superfície. 

PREPARATIUS PER A LES ACTIVITATS DE PESCA INFANTIL I DE TIR DE LA FESTA MAJOR  

REPARACIÓ D’UNA FUITA D’AIGUA AL CARRER RAMON LLULL 

COL·LOCACIÓ DE LA PANCARTA PER A LA MARATÓ DE TV3  

INSTAL-LACIÓ D’UN SISTEMA DE VENTILACIÓ AL SOSTRE DEL POLIESPORTIU 
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FESTA D’HOMENATGE A LA VELLESA 
 

El dissabte 10 de novembre, el nostre poble fou testimoni d’una de les 

celebracions més emotives i, alhora, més merescudes per a tots aquells i 

aquelles que han complert els 80 i 81 anys amb l'excepció, aquest cop, 

de l'Alfonso Prada Rodríguez que celebrava també el seu centenari.   

La Festa d’homenatge a la Vellesa esdevé una celebració molt arrelada 

al municipi i compta, any rere any, amb una important participació entre 

els protagonistes, familiars i amics. 

Amb el propòsit d’oferir un veritable reconeixement als avis i àvies, la 

Festa s’inicià de bon matí al local de la Llar de Jubilats per a continuar 

amb la missa cantada al seu honor i finalitzar amb un dinar al pavelló, engalanat al detall, junt amb 

familiars i amics. El moment més emotiu va arribar quan, un per un, es van anar nombrant els 

protagonistes de la vetllada per fer-los seure plegats en semi rotllana abans d’unes sentides paraules 

d’en Julio Ruestes i de l'entrega d'unes plaques personalitzades a càrrec de les autoritats locals i dels 

membres de la Junta de la Llar de Jubilats per donar pas, a continuació, a les corresponents 

fotografies de record d'un magnífic reconeixement a la vellesa, la que diuen és la última etapa de la 

vida però que cal viure i afrontar intensament i de manera sempre positiva.  

Des d’aquí volem felicitar a tots els i les homenatjats/des i animar-los a mantenir durant molts anys 

més la vitalitat i la serenor que transmeten en l’actualitat.  
 

✓ MARIA BRAVIZ MARIA I JOSEP MOLINS PIÑOL 

✓ FULGENCIO MARTINEZ ROSIQUE 

✓ PILAR ANDREU FILELLA 

✓ RAMON ANDREU MIQUEL 

✓ GASPAR AUMATELL BIOSCA 

✓ RAMON BADIA VIDAL 

✓ MARIA BEA FLORENSA 

✓ NEUS BUSOM GABRIEL 

✓ MARIA CARDO ESCOLA 

✓ PEDRO DOYA HERNANDEZ 

✓ CONCEPCION FITO MIRO 

✓ CARMEN FLORENSA PRIM 

✓ FERNANDO IÑIGO LEGIDO 

✓ ANTONIO LONGAN PONS 

✓ PILAR MARSELLES OLONA 

✓ JOSEP MARTI ANDREU 

✓ FRANCESC MASIP TORRENT 

✓ CLARA MONNE PUIG 

✓ JOSEP MONNE TORRENTO 

✓ NEUS MONNE TORRENTO 

✓ MARIA MUÑOZ CAÑABATE 

✓ CARMEN NOGUEIRA LOPEZ 

✓ PEPITA PAU ORO 

✓ JUAN PEREZ GALLEGO 

✓ FRANCISCA PULIDO MESA 

✓ JULIO RUESTES GARCIA 

✓ AMPARO VILALTA ESCOLA 

✓ SALVADOR RAMIREZ IZQUIERDO 

✓ ALFONSO PRADA RODRIGUEZ (100 anys) 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES DE NOVEMBRE 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 
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EEQQUUIIPPSS  FFUUTTBBOOLL  CCAAMMPP  
  

  

CCLLUUBB  EESSPPOORRTTIIUU  FFUUTTBBOOLL  TTOORRRREESS  DDEE  SSEEGGRREE    ((AAMMAATTEEUURR))  

 Jornada 10 (03-11-2018) 
  

      CLASSIFICACIÓ (Categoria 4a divisió catalana - Grup 21) 

 MAGRANERS 
C.D. “A” 1 2 C.E.TORRES 

 

  

 Jornada 11 (11-11-2018)   

C.E.TORRES 
 

2 3 
SANT GUIM 

C.F. “A” 
 

 Jornada 12 (18-11-2018)  

VILANOVENCA 
U.E. “A” 

 

4 1 C.E.TORRES 
 

 Jornada 13 (25-11-2018)  
 

BALAGUER 
C.F. “B” 

5 2 C.E.TORRES 

 
 
 

Jornada 14 (02-12-2018)  

C.E.TORRES - - 
ESCOLA F. 

TREMP C.E.  
 

 

Golejadors  Proper partit 
   

 C.E. TORRES  E.F. TREMP 

 02/12/18   16H   municipal Torres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS) 

 Jornada 7 (04-11-2018)   CLASSIFICACIÓ (Torneig telègrafs – 1ª Divisió) 
VETERANS A.E. 

GOLMÉS 3 0 
VETERANS 

C.E.TORRES 
 

 Jornada 8 (11-11-2018)  
VETERANS 

C.E.TORRES 
1 0 

VETERANS 
UD FRAGA 

 Jornada 9 (18-11-2018)  
VETERANS 
MONTOLIU 6 0 

VETERANS 
C.E.TORRES 

 Jornada 10 (25-11-2018)  
VETERANS 

C.E.TORRES 
 

0 1 
VETERANS 

AT. MONZÓN 

 

 

 

Golejadors  Proper partit 

   
 

 

  

 

 

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips 

 

 

      V. GOLMÉS            V. TORRES 

 

V. TORRES 

2/12/2018   11:30H 

municipal P. Anglesola 
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EEQQUUIIPPSS  FFUUTTBBOOLL  SSAALLAA  ((PPoolliieessppoorrttiiuu))  
  

 
 

 
 

 
 

  CCLLUUBB  AATTLLÈÈTTIICC  TTOORRRREESS  DDEE  SSEEGGRREE  ““SSÈÈNNIIOORR””  

  Jornada 5 (10-11-2018)  
 

 

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

SICORIS 
CLUB “A” 

6 3 C.A. TORRES 

c     

 Jornada 6 (17-11-2018) 
 

C.A. TORRES 3 6 
Q2 C.TERMENS 

F.S. “A” 
 

 

Jornada 7 (24-11-2018) 
 

 

CASTELLCIUTAT 

“A” 
7 2 C.A. TORRES 

 

Jornada 8 (01-12-2018) 
 

C.A. TORRES - - 
BALAGUER 

C.URGELL “A” 
 

 

 

 

Golejadors 
 

Proper partit 

 
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 

  

 

 

 

 

CCLLUUBB  AATTLLÈÈTTIICC  TTOORRRREESS  DDEE  SSEEGGRREE    ((FFUUTTBBOOLL  SSAALLAA    BBAASSEE))    --  ““  BBEENNJJAAMMÍÍ  ”” 
 

Jornada 2 (13-10-2018)  AJORNAT  
  

CLASSIFICACIÓ (Lliga Benjamí Futbol Sala – Grup 14) 
C.A. TORRES 
(BENJAMÍ) 

- - 
DAYTONA 
CAT “A” 

 

 

Jornada 5 (11-11-2018)   
 

C.A. TORRES 
 (BENJAMÍ) 

0 5 
F.A.G. F.S. 

MAIALS “A” 
 

Jornada 6 (17-11-2018)   
 

C.A. TORRES 
 (BENJAMÍ) 

3 0 
ALMACELLES  

C.F. “A” 
 

Jornada 7 (24-11-2018) 
 

 

ALCARRÀS  
P.F “B” 

4 4 
 

C.A. TORRES 
 (BENJAMÍ) 

 

 

AALLTTRREESS  EEQQUUIIPPSS  EESSPPOORRTTIIUUSS  
  

    

CCLLUUBB  AATTLLÈÈTTIICC    BBIITTLLLLEESS  DDEE  TTOORRRREESS  DDEE  SSEEGGRREE   
 

 
 

 

 

 

 
 Jornada 2 (04-11-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLASSIFICACIÓ (Associació Clubs Bitlles Tradicionals Lleidatanes) 
C.B. 

ALBATÀRREC 
 

445 465 
C.AT. BITLLES 

TORRES 
Equips     PJ PG PE PP Punts 

FRAGA 5 5 0 0 10 
 

 

 
 Jornada 3 (11-11-2018) 

 

 

MONTOLIU 2 2 0 0 4 

C.AT. BITLLES 
TORRES 

475 522 
C. BITLLES 
FRAGA 

VELILLA DE CINCA 2 2 0 0 4 

LA GRANJA D’ESCARP 5 1 0 4 2 
 

Jornada 4 (18-11-2018)  AJORNAT 
 

TORRES DE SEGRE 2 1 0 1 2 
C.BITLLES 
AITONA 

- - 
C.AT. BITLLES 

TORRES ALCARRÀS 3 1 0 2 2 
 

Jornada 4 (25-11-2018) AJORNAT 
 

ALBATÀRREC 4 1 0 3 2 

AITONA 3 0 0 3 0    C. BITLLES 
ALCARRÀS - - 

 

C.AT. BITLLES 
TORRES 

 

PJ = Partits Jugats      PG = Partits Guanyats      PE = Partits Empatats     PP = Partits Perduts 

 

 

  C.A. TORRES        BALAGUER C.URG. 

 

V. TORRES 

02/12/2018   12:00H   pavelló Seròs 
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LA HISTÒRIA DEL LOCAL I DE LA LLAR DE JUBILATS  

 

SABIES QUE ... 
El passat 24 de novembre la Llar de Jubilats “Sant Guardià” va complir 35 anys d’existència? 

 

L’Associació de gent gran “Sant Guardià” de Torres de Segre va néixer fruit de la necessitat d’habilitar un 

espai inexistent aleshores al poble i de crear un col·lectiu de persones grans amb la finalitat d’oferir als 

seus usuaris la possibilitat de gaudir de serveis i activitats en favor de la convivència, les relacions 

intergeneracionals i la participació en la comunitat. 

La iniciativa impulsada per un grup de futurs usuaris va rebre la inestimable ajuda de l’equip de govern de 

l’Ajuntament d’aquell moment, primer amb el seu alcalde Antoni Francés Macià al capdavant i, a 

continuació d’en Jose Luís Martín Val, que el rellevà al càrrec després de la mort sobtada d’en “Tonet” i 

que s’encarregaria de construir un local destinat a aquest fi.  

Tot s’inicià coincidint amb les noves “Normes Subsidiàries” quan, en el Ple de 16 de febrer de 1981, 

s’aprova per unanimitat la urbanització d’uns solars recentment adquirits pel Consistori amb la idea de 

construir-hi un edifici d’equipaments varis de dues plantes d’uns 350 m² de superfície i una plaça pública 

de 700 m². Aquesta nova edificació, de 12.513.555 pessetes de pressupost, havia d’acollir a la planta 

superior, una biblioteca municipal i una sala d’actes i, a la planta baixa un local polivalent per a la joventut 

i activitats diverses així com un “hogar del jubilado” al marge esquerre tal i com consta a les actes de les 

sessions plenàries consultades. El projecte liderat per l’arquitecte Pere Armengol Menen es va iniciar, 

primerament, amb la construcció de tota l’estructura de l’edifici sense acabar posant, només, el tancament 

de fusta de portes i finestres per evitar el deteriorament interior de l’obra. Tot seguit es va finalitzar la 

pavimentació de la “Plaza de la Iglesia” que es va inaugurar amb l’interior de l’edifici per enllestir. La nova 

plaça es va decidir que portés el nom de “Plaça Catalunya” i que la inaugurés la Mª Teresa Francés Beà, 

filla de l’Antoni Francés Macià (Tonet del Potecari), alcalde mort sobtadament feia poc temps.  

L’obra va procedir amb la finalització interior de l’edifici, per parts, completant la Sala d’Actes, l’espai 

polivalent, la biblioteca i la sala que havia d’acollir la gent gran del poble, aquesta última equipada al 

complert gràcies al conveni signat d’adhesió a la Xarxa d’Esplais de l’Obra Social “La Caixa” que es va fer 

càrrec de tot el mobiliari interior així com de material divers fixant una part anual de subvenció per a 

destinar a material propi del funcionament de la Llar de Jubilats. 

Finalment, a les 17:00 hores en punt de la tarda del dia 24 de novembre del 1983 va arribar l’esperada 

inauguració oficial del local de la Llar de Jubilats al que s’hi va posar el nom de “Sant Guardià”, escollit 

per votació popular, sense estar exempt de polèmica per una minoria que no volia que el local portés el 

nom d’un sant. L’acte inaugural que fou presidit, entre altres autoritats, per l’alcalde José Luís Martín Val, 

el tinent alcalde en Ramon Molins Prim, el Director de “La Caixa” de Lleida i un recent arribat mossèn 

Xavier Batiste que substituïa a mossèn Martí, va aixecar molta il·lusió i expectació, sobretot, entre la gent 

gran que va omplir la sala de gom a gom enmig d’un ambient festiu, d’alegria i d’emocions incontrolades 

de bona part dels presents que celebraven efusivament el fet de poder disposar d’un espai propi per a 

entretenir-se i passar llargues estones amb els amics i amigues. 

No obstant, els primers Estatuts i la constitució oficial de l’Associació “Llar de Jubilats Sant Guardià” van 

ser aprovats dies abans de l’esmentat acte, en concret el 9 de novembre de 1983, tal i com reflexa la 

primera acta constitucional que encara es conserva a les oficines de l’actual seu. El mateix document 

dóna a conèixer als seus 9 socis fundadors nombrant com a primer President de la història de la Llar a 

Josep Pons i Puig que ho fou durant els següents 5 anys, donant pas a un total de 7 presidents més en 

els anys posteriors fins a l’actualitat (veure pàgina següent). 

Actualment la Junta de la Llar de Jubilats està formada pel seu President, en Miquel Drudes Torrentó, i 8  

components més. Cada dos anys, es procedeix a la renovació de la meitat dels membres. D’aquesta 

manera, al mes de febrer de 2019, caldrà escollir nous representants per formar part de la Junta. 

El total de 349 socis existents en l’actualitat paguen una quota de 21€/mes. D’aquests, 31 són 

considerats “vitalicis” ja que a l’arribar als 85 anys d’edat queden, voluntàriament, exempts de pagament. 

La Llar de Jubilats Sant Guardià gaudeix, a dia d’avui, d’una bona salut en quan a activitat i dinamisme 

oferint per a tots els seus associats i associades un ampli ventall de propostes encaminades a millorar la 

salut física i mental, la companyonia, les relacions i les emocions en una de les etapes de la vida que cal 

viure intensa i saludablement. 

Informació: José Luís Martín; Fernando Curcó; Joanet Forcat; Mª Rosa Forcat; Miquel Drudes; Josep Mª Escolà, Dolors Zaragoza 
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• JOSEP PONS I PUIG (1983 – 1988) 

•  EUSEBIO MARTÍN (1988 – 1991) 

•  JOSEP FORCAT (1991 – 1997) 

•  RAMON MOLINS ANDREU (1997 – 2001) 

•  RAMON MOLINS PIÑOL (2001 – 2009) 

•  MIQUEL REY MASIP (2009 – 2013) 

•  JOSEP Mª LLAURADÓ (2013 – 2017) 

•  MIQUEL DRUDES (2017 fins a l’actualitat) 

LLLAAA   HHHIIISSSTTTÒÒÒRRRIIIAAA   DDDEEE   LLLAAA   LLLLLLAAARRR   DDDEEE   JJJUUUBBBIIILLLAAATTTSSS   “““SSSAAANNNTTT   GGGUUUAAARRRDDDIIIÀÀÀ”””   
  

  

  

  

LLAA  PPLLAAÇÇAA  CCAATTAALLUUNNYYAA,,  LL’’EEDDIIFFIICCII  II  EELL  LLOOCCAALL  DDEE  LLAA  LLLLAARR  ((11998811  --  11998833))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquestes fotografies es pot observar, des de diferents èpoques i punts de vista, l’estat i l’ús del solar on es va construir l’actual Plaça Catalunya i l’edifici de serveis que acull, entre altres, el local de la Llar de 

Jubilats o la Biblioteca Municipal. Per a poder fer l’obra, l’Ajuntament va haver de comprar, sobre l’any 1981, els diferents solars d’aquest espai que corresponien a 6 propietaris diferents que, al seu moment, 

no van acceptar l’expropiació dels terrenys per part de “Regiones Devastadas” que hi volia fer una plaça. El Consistori, després d’acordar els preus, va pagar els solars en 4 pagaments sense interessos. 

pagant l’import als mateixos en 4 anys sense interessos.  

PPRREESSIIDDEENNTTSS  DDEE  LLAA  HHIISSTTÒÒRRIIAA  DDEE  LLAA  

LLLLAARR  DDEE  JJUUBBIILLAATTSS  SSAANNTT  GGUUAARRDDIIÀÀ  

Actual Junta de la Llar de Jubilats (D’esquerra a dreta): CARLOS PUIGVECINO BUSOM (vocal), DOLORS 

ZARAGOZA MIRÓ (secretària), Mª ROSA FORCAT RUESTES (vocal), MAGDA CARDÓ PRIM* (tresorera), 

JOSEP MONNÉ MASIP* (vocal), MIQUEL DRUDES TORRENTÓ (president), JOSEP L. RUIZ GONZALEZ* (vocal),  

ISABEL FUSTER OSORIO* (vocal), JOSEP Mª ESCOLÀ DOLCET* (vocal).    *membres que surten al febrer 2019 

Imatges de la inauguració del local de la Llar de Jubilats el 24/11/1983 amb una sala annexa polivalent plena a vessar que desprenia la il·lusió que hi havia per a poder tenir un espai propi. Abans ja sabia 

constituït l’Associació amb el nom “Llar de Jubilats Sant Guardià” aprovant els primers Estatuts a través dels seus 9 socis fundadors: JOSEP PONS I PUIG (President), PERE FORCAT DRUDES, MIQUEL PELEGRÍ 

FLORENSA, MARIA LUISA PEREITA, JOSÉ CLOSA VIDAL, EUSEBIO MARTÍN GORRIZ, MIQUEL MIQUEL MONTOY, TERESA MESALLES BEÀ i EMILIO SÁNCHEZ VIÑUELAS. 
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AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   PPPRRREEEVVVIIISSSTTTEEESSS   DDDEEELLL   MMMEEESSS   DDDEEE   DDDEEESSSEEEMMMBBBRRREEE   

Dissabte 15 de desembre 

Durant la tarda es faran els pastorets a l’Ermita Carrassumada. 

Diumenge 16 de desembre 

08:00h. La Marató de TV3. Organitzen les entitats del poble. Poliesportiu. 
 
 

 

Divendres 21 de desembre 

15:30h. Festa Nadal Llar d’infants (Cagada del tió). Poliesportiu. 
 

Dissabte 22 de desembre 

19:30h. Concert de Nadal. Poliesportiu. 
 

Diumenge 23 de desembre 

11:00h. Curs de Sardanes. Poliesportiu. 

17:00h. Concert de Nadal amb la “Coral La Lira”. Església Parroquial. 

19:00h. Ball amb “Grup 43”. Poliesportiu. 
 

 

Diumenge 30 de desembre 

12:00h. Castell Inflables (durant el matí) i Visita patges reials. Poliesportiu. 
18:00h. Obra de teatre “36 polzades”. Entrada gratuïta. Poliesportiu. 

Dilluns 31 de desembre 

21:00h. Revetlla de Cap d’Any amb “Doble Cara”. Sopar, ball i ressopó. 
Properament s’informarà de preus i menú. Poliesportiu. 

 

AAACCCTTTEEESSS   EEESSSPPPOOORRRTTTIIIUUUSSS   (((DDDEEESSSEEEMMMBBBRRREEE))) 
 

• C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA SÈNIOR - Poliesportiu) 

• Dissabte 22 de desembre: C.AT. Torres – G.E.R. Torrefarrera A (15:30 h.) 
•  

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE (FUTBOL CAMP)  

• Diumenge 2 de desembre: C.E. Torres de Segre – Escola F. Tremp (16:00 h.) 

• Diumenge 23 de desembre: C. E. Torres de Segre – Albesa C.F. “A” (16:00 h.) 
•  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

FFFEEESSSTTTAAA   MMMAAAJJJOOORRR   DDDEEE   SSSAAANNNTTTAAA   BBBÀÀÀRRRBBBAAARRRAAA   
 

Diumenge 2 de desembre 

09:00h. VIII Trobada de motocultors i tractors antics. Bassa del Molí. 

Diumenge 2 de desembre 

20:00h. Cercavila amb la banda Municipal de Tambors i Cornetes de 
Torres de Segre. 
 

Del dimarts 4 al dissabte 9 de desembre (El programa detallat el trobareu al llibret Festa Major) 

Cada dia tindrà lloc: 
 

Matí: Activitat infantil, Cultural o Esportiva. El dia 4 tindrà lloc el Pregó 
de festes i Proclamació del nou Pubillatge 2018/19 a les 13:00h. 

 

 

16.30h. Concert amb l’orquestra del dia. Espectacle després del concert 
(màgia, humor...). 

 

19.00h. Sessió Ball de tarda amb orquestra del dia.  
 

00.00h. Grup de versions diferents i seguidament Disc-mòbil o Dj. 
 

El dia 4, després del ball de tarda, es farà el tradicional  

CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 


