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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 
                               Gener 2019 

Els porten el dia 17  
i els recullen el dia 28 

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

973 796496 

ALTRES SERVEIS 

Escola Carrassumada   973 796335 

CAP d'Alcarràs    973 795725 
Farmàcia (Dll - Div. 9h a 14h i 17 a 20.30h   

                    i Dissabte: 9.30h a 13.30h) 
973 796084 

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

Mossos d’Esquadra    112 o 973 700050 
Bombers Lleida     112 o 973 030100 
Ambulàncies 112 o 902 252530 
Emergències mèdiques     061 
Emergències  112 
Atenció ciutadana Generalitat de Catalunya 012 
 

 ESPECIAL FESTA MAJOR DE STA. BÀRBARA  

 ACTIVITATS CULTURALS 
Presentació Guia sardanista 2019 i Premis Capital de la Sardana;  

Estrena del pubillatge 2018; Concert “El Trencanous”;  
Concert de Nadal de la Coral La Lira amb els Pastorets 

  

 

 ACTIVITATS ESPORTIVES 
Trofeu Santa Bàrbara de Futbol; Representació a la 3ª Festa de l’Esport; 

Noves batudes de porc senglar; VI Volta al Pantà Utxesa “Fruites Font”; .  
 

 

 ACTIVITATS MEDI NATURAL I PROMOCIÓ  
Visites a l’Espai Natural d’Utxesa; 14è Concurs Fotografia Natura 2018;  

Diploma agraïment participació setmana europea prevenció residus.    

 

 ALTRES ACTIVITATS 
Reunió alcaldes del Segrià al Consell Comarcal; Cinefòrum Llar de Jubilats;  

Tallers manuals Associació Dones Sta. Àgata; Representació pastorets a l’Ermita; 
Elecció postals de Nadal a l’Escola; Festival de Nadal a l’Escola i la Llar Infants; 

Recol·lecta de la campanya 2000kg de coure; Parc Nadal i visita patges reals;  
Curs pre-monitors; Festa de Fi d’any al poliesportiu   

 

 ACTUACIONS MES DE DESEMBRE 
 
 

 

 LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES 
Torres de Segre, un any més, amb la Marató de TV3 

 

 

 
 

L’ESPORTIU DE TORRES  

 SABIES QUÈ?  
La Història del pubillatge torressenc 

 

 

PRESENTACIÓ 
 

Un persistent anticicló ha estat el protagonista 

des de principi fins a final de mes. Aquest 

fenomen, en ple desembre, ha donat lloc a un 

seguit de boires hivernals extenses per tot el pla 

de Lleida incloent, com no, el nostre municipi 

amb temperatures d’uns dos graus negatius a la 

nit i matinada i uns 8 o 10 positius durant la resta 

del dia mentre que, en punts més elevats o 

costaners del país, han gaudit de bones estones 

de sol. Al nostre poble s’han completat, gairebé, 

16 dies seguits sense veure la llum del sol fruit 

de la presència d’aquests núvols molt baixos, 

gairebé a nivell de terra, conformats per petites 

partícules d’aigua en suspensió. Només dos 

estones durant els darrers dies han deixat 

entreveure alguna ullada de sol. 

Desembre ha estat, és i serà sempre un dels 

mesos més complerts en quan a activitats, actes 

i celebracions dins la nostra vila i, aquest cop, no 

ha estat pas una excepció. Primer amb la 

meravellosa Festa Major en honor a Santa 

Bàrbara que ens ha deparat molt bons moments 

i varietat de propostes, la jornada solidària en 

favor de la Marató de TV3 amb 6.000€ recaptats, 

dos concerts nadalencs diferents però alhora 

màgics, un conjunt d’activitats diverses de Nadal 

per a tots els públics així com l’esperada entrega 

de les cartes als Patges de Ses Majestats els 

Reis Mags d’Orient i, finalment, la revetlla de Fi 

d’any al poliesportiu. 

Tancat l’any, és moment de reflexionar sense 

deixar d’obrir la porta al 2019, donant-li la 

benvinguda com és mereix amb el desig que tots 

els bons propòsits es facin realitat, que no ens 

manqui res del que en fa feliços i que Torres de 

Segre continuï estan viu i essent l’orgull de tots 

els seus vilatans.  

 

Redacció: JOAN COMPANYS CABAU         Edició: Ajuntament de Torres de Segre        Contacte: revistaelpregonerdetorres@gmail.com 
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Diumenge 2 de desembre 

VIII CONCENTRACIÓ DE MOTOCULTORS I TRACTORS ANTICS 
. 

El passat diumenge 2 de desembre la bassa del 

Molí va acollir la VIII Trobada de motocultors i 

tractors antics organitzada pels amics del 

motocultor i l’Ajuntament de Torres de Segre. 

Aquesta trobada que es ve fent, tradicionalment, 

el primer diumenge del mes de desembre resulta 

el preludi de l’esperada Festa Major. 

Un cop més, l’esdeveniment va aconseguir reunir 

maquinària agrícola antiga del municipi malgrat 

que en menys quantitat que en les darreres 

edicions per les dificultats evidents que resulta el 

desplaçament amb aquests vehicles fins al punt 

de trobada.  

L’encontre, que va començar ben d’hora amb un 

bon esmorzar, va reunir una quinzena de velles 

màquines en la seva majoria eines que s’han 

utilitzat en les labors del camp antigament al 

poble destacant el model “Bertolini 125” per 

segar herba propietat d’en Francesc Miquel de 

“cal Patei” amb el que en Sergi Biosca va fer una 

demostració en directe davant els presents. 

A més, a l’exposició també hi havia un exemplar 

del mític Citroën 2CV, més conegut com a 

“cabreta”, així com una moto Montesa ambdós 

en un excel·lent estat de conservació i 

funcionament. 

En definitiva, models i marques emblemàtiques 

com Bertolini, Holder, Montesa, Citroën, Massey 

Ferguson, Fordson Dexta, Pasquali o John Deere, d’unes eines motoritzades de camp i de passeig que 

han format part de la història de Torres de Segre i que acabaren, la majoria d’elles, fent la tradicional 

volta pels carrers del poble junt amb els membres del nou pubillatge i veïns/es diversos del municipi. 
 

 

Dilluns 3 de desembre 
 

 

 

PASSA CARRERS AMB LA BANDA MUNICIPAL DE TAMBORS I CORNETES DE TORRES 
 

Tal com marca la tradició, el vespre abans de 

l’inici de Festa, la nombrosa representació de la 

banda municipal de tambors i cornetes de 

Torres de Segre van realitzar l’habitual cercavila 

pels carrers del poble amb el propòsit de 

pregonar l’imminent inici de celebració de la 

Festa Major. Aquest any, el grup local de 

tambors i cornetes està d’enhorabona gràcies a 

la incorporació d’algun membre nou a la banda 

que ajudarà a seguir amb aquesta tradició tant 

rellevant pel municipi. 

ACTES REALITZATS AL DESEMBRE 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 
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Dimarts 4 de desembre 

EXPOSICIÓ DEL 4RT CONCURS PER A LA PORTADA DEL LLIBRET DE LA FESTA MAJOR 
 

Coincidint amb el tret de sortida de la Festa Major, es va obrir al públic 

l’exposició de tots els dibuixos participants en l’edició d’aquest any del 

concurs per a escollir les imatges de la portada, contraportada i part 

central del llibret de Festa. Durant dos dies consecutius, la Sala 

d’Exposicions va exhibir totes les obres personalitzades amb el nom de 

l’autor/a sobre una cartolina de fons negre. Un merescut reconeixement 

a l’esforç dels nens i nenes participants. 
 
 

MISSA MAJOR, PREGÓ DE FESTES I PROCLAMACIÓ DEL NOU PUBILLATGE 
 

A les 11:00h del matí es va dur a terme l’habitual missa 

major, cantada pels membres de la Coral La Lira,  i que es 

realitza en honor a Santa Bàrbara, patrona del poble. 

Aquest any, a més, la cerimònia va estar oficiada per 

l’excel·lentíssim sr. Bisbe de Lleida, en Salvador Jiménez. 

La benedicció del pa beneït que es reparteix entre els 

assistents així com de les bandes i faixes que portaran al 

llarg de l’any els nous representants escollits del pubillatge 

van complementar una bona missa major. 

A la sortida de l’eucaristia es va fer la tradicional processó 

pels carrers de la nostra vila acompanyada per l’orquestra 

“La Principal de la Bisbal”. 

A continuació, des del balcó de l’Ajuntament, l’alcalde del 

municipi, en Joan Carles Miró Puigvecino, va donar la 

benvinguda als assistents amb el 

discurs d’inici de celebració abans de presentar al 

pregoner de festes d’aquest any, en Josep Marsellés 

Gort del que ressaltà la seva saviesa i memòria 

històrica així com la gran tasca desenvolupada pel 

poble durant bona part de la seva vida. Un emocionat 

Josep va retornar l’agraïment al Consistori tot 

ressaltant també el paper del pubillatge local al llarg 

de l’any així com una referència a l’electricitat i la 

seva incorporació a les nostres vides des dels seus orígens fins a l’actualitat. 

Tot seguit, es va procedir a la proclamació de la Pubilla, Pubilleta, Hereu i 

Hereuet 2018-19 juntament amb les Dames i la Damisel·la amb l’entrega de 

les corresponents bandes i faixes a càrrec d’una part de les autoritats locals 

així com els diversos parlaments dels protagonistes sortints i entrants.  
 

ENTREGA DE PREMIS DEL 4RT CONCURS DE DIBUIX  
 

Abans del cafè concert es va fer 

l’entrega dels premis per a tots els 

participants al 4rt Concurs de dibuix 

per a la portada del llibret de la Festa 

Major. En Brian Curcó i la Sílvia 

Mesalles van ser els encarregats de 

fer la presentació i la pubilleta, la 

damisel·la i l’hereuet els que donaren 

als guanyadors els lots de material de pintura i un detall per a tots els nens i nenes participants. 
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Dimarts 4 de desembre 

CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI 
  

Com a cloenda del primer dia, seguint la tradició 

popular al finalitzar la primera sessió de ball de tarda, 

es va realitzar un magnífic castell de focs d’artifici a 

càrrec de “Pirotècnia Tomàs”, empresa especialista 

guardonada amb premis de reconegut prestigi dins el 

món de la pirotècnia.  

D’aquesta manera, es donava “oficialment” el tret de 

sortida a la nostra Festa Major en honor a Santa 

Bàrbara. L’espectacle de llums i colors es va poder 

observar tot i la boira alta present fruit de l’anticicló 

que s’instal·là a sobre nostre durant uns dies. Aquest 

cop, a diferència de l’any passat, la temperatura 

ambient no va resultar tan gèlida i va fer més agradable l’admiració dels focs sobre el cel torressenc.  
 

 

Dimecres 5 de desembre 

TIRADA AL PLAT 
 

El matí del dimecres 5 de desembre es va fer l’activitat de tir al 

plat que s’organitza des de la Societat de caçadors de Torres. 

La jornada s’inicià ben d’hora amb un esmorzar abans de dur a 

terme l’esmentada tirada al plat al terreny lateral de l’actual 

camp de tir.  

El guanyador d'aquest any ha estat en Genís Florensa, seguit 

d’en Carles Ruestes i d’en Jesús Martínez, després de fer el 

desempat, ja que havien aconseguit tots tres trencar tots els 

plats d’un total de 16 llençats. Al finalitzar, es va fer l’entrega de 

premis als guanyadors i els diferents obsequis als participants. 
 

ACTUACIÓ DE CHRISTIAN MÒDOL AMB LA “BELLA ITÀLIA” 
 

Entre el concert i la sessió de ball tarda, el públic present 

va poder gaudir de l’actuació d’en Christian Mòdol, 

polifacètic actor, cantant i grafòleg, que va interpretar bona 

part dels temes italians més coneguts de la història tot 

mostrant la seva magnífica veu i els seus dots de posada 

en escena sobre l’escenari. 
 

Dijous 6 de desembre 

DIANA FLOREJADA AMB LA BANDA DE TAMBORS I CORNETES 
 

A primera hora del matí, la banda municipal de 

tambors i cornetes de Torres de Segre van dur a 

terme la denominada “Diana Florejada” amb el 

propòsit de seguir la tradició de “despertar” a tots els 

veïns i veïnes anunciant els dies de Festa tot fent un 

recorregut per bona part dels carrers del poble i 

visitant, en primer lloc, la casa del senyor batlle així 

com la de la pubilla i l’hereu respectivament, aquests 

últims com a mostra d’homenatge a la recent elecció.  

Foto de Fernando Curcó 
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Dijous 6 de desembre 
 

ACTIVITATS INFANTILS: CINEMA I KARTS 
 

Al llarg de tot el matí del dijous 6 de desembre es van dur a 

terme una sèrie d’activitats encaminades al públic infantil. 

Per un costat i a la Sala d’Actes de la Plaça Catalunya es va 

realitzar una doble sessió de cinema infantil visionant dues 

pel·lícules de dibuixos animats de recent actualitat. 

Per altra banda, al costat del poliesportiu, en concret al 

carrer Àngel Guimerà, es van preparar un circuits per a fer 

una activitat de rodades amb vehicles que funcionaven a 

pedals així com un recorregut amb karts de gasolina que van 

fer les delícies dels infants que hi van poder pujar sols o bé 

acompanyats d’un adult, els més petits. 
 

GRAN BALLADA POPULAR DE SARDANES 

 

Al migdia va tenir lloc una gran ballada de 

sardanes organitzada i gestionada des de 

l’Escola Sardanista de Torres de Segre que 

va aconseguir reunir un bon nombre de 

balladors d’arreu que dansaren diferents 

peces interpretades per a la cobla orquestra 

Costa Brava. Aquesta trobada que es ve 

fent des de fa anys dins la nostra Festa 

Major ha aconseguit consolidar-se com una 

jornada de comunió i germanor amb la sardana com l’element protagonista principal. 
 

ACTUACIÓ DE TONI ALBÀ I EL SEU SHOW “AUDIÈNCIA I-REAL” 
 

Per la tarda del mateix dijous, abans de la sessió de ball, es va poder 

presenciar l’espectacle d’humor “Audiència i-Real” protagonitzat per Toni Albà, 

conegut actor dels programes Polònia i Crakòvia de TV3. El televisiu actor es 

posà a la pell d'un personatge habitual del seu repertori, el rei Joan Carles I, tot 

narrant les divertides trobades que alteraven l'existència d'un monarca 

sospitosament conegut. Amb una excel·lent interpretació va simular una insòlita 

roda de premsa on el públic va poder preguntar-li el que volien saber sobre la 

seva vida... defugint com podia de les qüestions més íntimes preguntades al 

monarca, sempre amb un punt d’humor irònic que va fer riure d’allò més al 

públic present. En Toni va cloure la seva actuació fent una menció a la necessitat actual de respectar la 

llibertat d’expressió sense tenir por a represàlies i sempre amb el respecte per davant de tot.  

 
 

Divendres 7 de desembre 

TIRADA DE BITLLES 
 

El Club Atlètic de Bitlles de Torres de Segre, amb el propòsit de 

conservar i mantenir aquest esport tradicional, va col·laborar, un 

any més, en la realització d’una tirada popular de bitlles, en aquest 

cas, entre dos conjunts locals formats amb jugadors de l’actual 

Club, el Torres A i el Torres B. Abans de la partida, es va fer un 

esmorzar per agafar forces així com uns llançaments de prova 

amb els membres de l’actual pubillatge i les autoritats presents. 
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Divendres 7 de desembre 
PARC DE CASTELLS INFLABLES 
 

Talment com anys anteriors, aquest cop durant tres dies pel matí, 

en concret el 5, el 7 i el 8 de desembre també es van instal·lar al 

pavelló poliesportiu diversos castells inflables amb la finalitat de fer 

delectar i entretenir als més petits de casa durant una llarga estona. 
 

ACTUACIÓ DE MÀGIA A CÀRREC DE JORDI QUIMERA 
 

Després de l’habitual concert de tarda, es va realitzar un 

espectacle de màgia a càrrec del mag rubinenc Jordi Quimera 

i el seu “Fascinatio”, un show familiar de màgia que va 

esdevenir una mena de funció teatral pensada per a petits i 

grans en el que el món de la il·lusió va prendre tot el 

protagonisme fascinant al públic amb diferents trucs de màgia 

d’escena, escapisme, mentalisme i, sobretot, un toc d’humor 

que va sorprendre als presents. 
 

 

Dissabte 8 de desembre 

JORNADA DE PESCA INFANTIL A LA BASSA DEL CAMÍ VERD DEL RIU 
 

Seguint amb la tònica dels altres anys, el Club 

Esportiu de Pesca de Torres de Segre i la 

Regidoria d’Esports de l’Ajuntament van 

organitzar la jornada de pesca infantil a la 

basseta ubicada en el tram del camí verd del 

passeig del riu. 

El dia anterior a l’esmentada activitat, es van 

abocar, al petit embassament, unes 200 truites 

arc-iris esterilitzades provinents de la 

piscifactoria Molinou del municipi de Ponts amb la prèvia autorització del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat després de fer la corresponent petició i aportant la 

documentació necessària per a permetre aquest tipus de repoblacions controlades amb finalitats 

lúdiques. La jornada s’inicià puntual i a l’hora prevista amb la xocolata calenta i la coca de sucre per a 

esmorzar sota unes condicions climàtiques òptimes i poc gèlides, a 

diferència de l’any passat, que propiciaren que l’activitat dels peixos fos 

més elevada i les primeres captures no tardessin a produir-se. Com no, els 

membres del pubillatge foren els primers en pescar i, a partir d’aleshores, 

durant tot el matí nens i nenes acompanyats dels seus pares, mares i/o padrines, padrines van poder 

practicar l’esport de la pesca amb força èxit en unes condicions immillorables.  

 

MISSA MAJOR EN HONOR A LA IMMACULADA CONCEPCIÓ 
 

Seguint la costum popular, el darrer dia de Festa es 

va realitzar la Missa Major.  

La cerimònia acompanyada per veïns, veïnes i part 

de les autoritats locals va tenir el seu moment més 

rellevant quan els membres del pubillatge van fer la 

corresponent ofrena floral a la figura de la 

Immaculada Concepció.  

La ceremònia, oficiada càrrec de mossèn Héctor, va 

estar cantada per la Coral La Lira de Torres. 
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Dissabte 8 de desembre 

CORREFOCS AMB ELS DIABLES DE MONTORNÈS DEL VALLÉS 
 

Per la nit del mateix dissabte 8 de desembre, com a 

darrera proposta de la Festa Major, es va celebrar un 

espectacular correfocs per alguns carrers del poble. 

La sortida del mateix es va fer des de l’Ajuntament 

sota una gran expectació de veïns i veïnes que no es 

van voler perdre l’inici de l’espectacle de llum i so. Els 

Diables de Montornès del Vallès foren els encarregats 

d’encendre la “metxa” i omplir de guspires de foc els 

diferents indrets que completaren el recorregut 

establert passant per la Plaça Catalunya i els carrers 

Raval de la Barca, Barri Nou, Saladà, Pau Casals, Àngel Guimerà fins a la Plaça dels Països Catalans. 

Durant el trajecte, un grup de joves torressencs preparats per l’ocasió per protegir-se del foc, van 

acompanyar el correfocs posant-se a sota del mateix i esdevenint l’ànima principal d’una proposta que 

feia molts anys que s’havia perdut i que resultà expectant i tot un èxit en quan a acceptació i resultat. 

 

DDIIFFEERREENNTTSS  CCOONNCCEERRTTSS,,  SSEESSSSIIOONNSS  DDEE  BBAALLLL,,  GGRRUUPPSS  DDEE  VVEERRSSIIOONNSS  II  DDJJ’’SS  
 

 

Un dels trets identitaris de la Festa Major de Santa Bàrbara són, sens dubte, l’alt nivell d’orquestres i de 

grups de música que, al llarg dels dies de celebració, actuen sobre l’escenari del pavelló poliesportiu. 

L’engraellat musical, preparat des de fa temps per la Comissió de Festes de l’Ajuntament, va respondre 

positivament superant amb escreix les expectatives inicials fixades gràcies a la bona tasca de 

l’empresa d’espectacles representant Events Catalunya. 

Va obrir el primer dia de Festa l’orquestra La Principal de la Bisbal encarregada d’amenitzar el cafè 

concert així com la primera sessió de ball. Per la 

matinada, Dj. Hooket posà la marxa fins a altes hores. 

Al dia següent, el concert i el ball de tarda va estar 

acompanyat per l’orquestra Ingenio. La nit del 

dimecres 5 de desembre fou una de les més 

espectaculars amb l’actuació primer del conegut grup 

català Els Catarres que va aconseguir omplir de gom a 

gom el pavelló poliesportiu superant el miler de 

persones de públic que es mostraren totalment 

entregades al conjunt gironí en un dels concerts més 

multitudinaris celebrats durant aquests dies. Els grup 

Vizuri i Banda Biruji actuaren a continuació amb unes 

propostes musicals sorprenents i, alhora, divertides per 

a donar pas, finalment, a l’actuació dels Dj’s locals DJ 

Cactus i DJ Panxo. 

Dijous dia 6, l’orquestra Costa Brava va mostrar de 

nou una nova i excel·lent proposta que va agradar 

força al públic present tant en el concert com al llarg 

de la sessió de ball. A la matinada va arribar l’hora 

de l’actuació del grup Banda Neón, un conjunt que 

actuava per primer cop al poble i que causà molt 

bones sensacions tant a nivell musical com de 

posada en escena. Dj. Bleizy amb una llarga sessió 

de disc-mòbil va posar el punt i final al tercer dia. 

L’endemà divendres 7, era l’orquestra Jamaica Show la que ens feia gaudir del seu bon i original 

repertori musical.  
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A mitja nit, l’actuació de 

Santi Roig amb el 

“Revival warm up” 

engegava motors amb 

música disco dels 80 per 

a donar pas i poder 

afrontar una de les nits 

més esperades, amb la 

segona nit dels cangurs “Wonder del Segre”, una encertada aposta de la Comissió de Festes que, 

per segon any consecutiu, va aconseguir fer del pavelló municipal una rèplica de la desapareguda 

discoteca Wonder de Lleida amb l’actuació dels disc-joqueis que n’eren habituals com DJ. Joseph, 

DJ. Julio Posadas i DJ. Ramos. Va complementar el show l’espectacular il·luminació, quatre podis 

amb gogo’s ballant en directe, uns cignes gegants i uns robots amb làsers i llums de colors. 

Dissabte 8 de desembre, per cloure, La Kinky Band  va dur a terme una bona nit de versions deixant 

pas, en darrer lloc, a DJ. Cactus i DJ. Panxo que posaren el punt i final a dies de marxa i celebracions. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRESENTACIÓ GUIA SARDANISTA 2019 I LLIURAMENT DELS PREMIS CAPITAL DE SARDANA 
 

El Casal Montblanquí, de Montblanc, localitat escollida 

Capital de la Sardana, va acollir el passat dissabte 15 de 

desembre la presentació de la 18ª Guia Sardanista 2019, el 

llibre de referència que recull els principals actes sardanistes 

de l'any de Catalunya, Andorra i el Nord de Catalunya. Com 

no podia ser d’una altra manera, la Guia contempla, entre els 

160 aplecs programats, el XIX Aplec de Sardanes que es 

celebrarà a Torres de Segre el proper dissabte 15 de juny 

de 2019. Malgrat tot, l’esmentat document recull només una petita part dels més de 3.000 

esdeveniments sardanistes que se celebren cada any al llarg de tot el territori, i que es poden 

consultar a l’agenda de www.portalsardanista.cat. A més d’aquesta presentació oficial, també es van 

lliurar els Premis Capital de la Sardana d'enguany, els guardons més importants del món de la 

sardana, la cobla i la dansa catalana que suposen un reconeixement per a persones i entitats que 

han desenvolupat una tasca de difusió i defensa de la sardana i la dansa tradicional.  
 
 

EL PUBILLATGE 2018 S’ESTRENA PARTICIPANT EN TOTS ELS ACTES DE LA FESTA MAJOR 
 

Els nous representants del pubillatge local 2018 han 

començat el seu mandat amb molta il·lusió tot estrenant-

se i participant en la gran majoria dels actes de la 

passada Festa Major i els concerts de Nadal del 

Trencanous i de la Coral La Lira a l’església. Des de la 

seva presentació oficial des del balcó de l’Ajuntament, el 

matí del dia 4 de desembre, la pubilla, les dames, la 

pubilleta, la damisel·la, l’hereu i l’hereuet han assistit en 

els diferents actes, concerts, balls de tarda, ballada de 

sardanes, nits joves, jornada de tir al plat, exposicions, 

jornada de pesca infantil a la bassa, tirada de bitlles i a 

les misses corresponents així com en actes posteriors fins a final de l’any. 

Un cop superat l’inici, amb una primera parada a Manresa a visitar el pessebre vivent del Pont Llarg el 

passat dimecres 26 de desembre, els espera un recorregut molt complert i alhora interessant que durà 

als nostres representants locals per diferents indrets del territori català. Des d’aquí els encoratgem a 

dur a terme un bon mandat amb responsabilitat i estima envers el país i el municipi que els representa. 

ACTES CULTURALS 

ACTES REALITZATS AL DESEMBRE 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

http://www.portalsardanista.cat/
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CONCERT DE NADAL “EL TRENCANOUS” 
 

Arts Centre de Dansa i la Banda Municipal de Lleida 

van ser els encarregats d’oferir un meravellós 

concert de Nadal, dirigit per Amadeu Urrea, el 

passat dissabte 22 de desembre al pavelló 

poliesportiu municipal.  

Amb una adaptació del “El Trencanous” van fer un 

espectacle de dansa i música que va aconseguir 

atansar al públic present al ballet més popular que 

es representa arreu del món en aquestes dates 

nadalenques. La Trepak o dansa russa, el 

famós Vals de les Flors i la Dansa de la Fada de 

Sucre ens van traslladar al meravellós País de les 

Llaminadures. Un somni on flocs de neu ballarins 

ens saludaven i on les fades dansaven per a donar-

nos la benvinguda, en aquest cas, d’un Nou Any.  

Com no podia ser d’una altra manera i seguint els 

costums, durant el Concert, també s’interpretaren 

algunes de les nadales més populars i tradicionals. 
 
 

CONCERT DE NADAL DE LA CORAL LA LIRA JUNT AMB ELS PASTORETS  

 

 

Les veus de la Coral La Lira van portar de nou 

la màgia a l’Església parroquial, la tarda del 

diumenge 23 de desembre, en el tradicional 

Concert de Nadal que l’agrupació de coralistes 

locals ofereixen, des de fa anys, a principis de 

les festes nadalenques. Després dels 

parlaments inicials d’agraïment i de felicitació 

de les festes tant del president de la Coral, en 

Raül Esteve com de l’alcalde de la vil·la, en 

Joan Carles Miró, es va donar pas a 

l’esperada actuació.  

Els components de la nostra Coral, sota la 

batuta del director en Ramón Curcó, van oferir 

un bon repertori de nadales en un programa 

estructurat en dues parts. 

En una primera part es van cantar un seguit 

de peces musicals força conegudes dins el 

món del cant coral com Adeste Fideles, Ave 

Maria, Nadal dins els cors o el Noi de la Mare.  

A continuació, abans de reprendre la segona 

part del Concert, com a novetat d’aquest any, 

es va realitzar una breu representació dels 

Pastorets que es van fer a l’Ermita. 

Tot seguit, el grup de cantaires locals van 

interpretar un conjunt de nadales tradicionals 

catalanes tals com “el desembre congelat”, 

“les dotze van tocant” o “Fum, fum, fum”.  

No ens cansarem de reconèixer, un cop més, 

l’important paper que esdevé la Coral La Lira per al nostre poble i per a tots els seus veïns i veïnes ja 

que és història viva de Torres de Segre que, any rere any, aconsegueix reviure bona part de les 

tradicions populars que hem de procurar conservar i mantenir durant molt de temps amb la finalitat de 

transmetre-les entre les generacions més joves així com entre les que vindran. 
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TROFEU SANTA BÀRBARA DE FUTBOL 
 

 

 

Amb la recent reactivació de l’equip de futbol 

amateur del Club Esportiu Torres de Segre, 

després d’uns anys d’inactivitat, també s’ha 

mirat de recuperar el partit de la Festa Major 

de Santa Bàrbara que es feia habitualment. 

En la majoria dels casos aquest encontre es 

feia coincidir amb algun partit del campionat 

de lliga però, aquest any, no va ser possible 

fet que va obligar als membres de la Junta 

Directiva a buscar un equip que baixés al 

poble a disputar l’esmentat partit que es decidí transformar-lo amb el Trofeu Santa Bàrbara 2018 

buscant un símil del que es feia en temporades anteriors. 

L’encontre entre el conjunt del Torres i l’Aitona es disputà el diumenge 9 de desembre tancant una 

setmana festiva i plena d’actes diversos. Presidit per l’alcalde de la vila, els Presidents dels dos Clubs i 

els membres de l’actual pubillatge va iniciar-se després del servei d’honor des del mig del camp a 

càrrec de la Pubilla 2018, l’Aina Companys Molins. 

Sota unes condicions meteorològiques dolentes amb ràfegues de vent fort, futbolísticament, no va 

resultar un “match” atractiu pels espectadors presents que van veure com el conjunt local perdia 

clarament per 0 a 3 davant un rival de categoria superior que va demostrar un millor nivell i claredat 

davant els jugadors torressencs que acusaren el cansament lògic després de tants dies de Festa. 

La jornada es va acabar amb el sorteig d’una cistella entre el públic i l’entrega del trofeu a l’equip 

campió recollit pel seu capità, en Genís Latorre Ramírez i de la copa de consolació a mans del capità 

del conjunt local, en Gerard Pau Curcó així com de la distinció com a millor jugador del partit que 

s’atorgà a en Xavier Masgoret Aumatell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’AJUNTAMENT DE TORRES PRESENT EN LA 3ª FESTA DE L’ESPORT D’ALCARRÀS 
 

El dijous 13 de desembre l’Ajuntament de 

Torres de Segre va participar en l’entrega dels 

diferents guardons atorgats als i les esportistes 

alcarrassins/es en el marc de la 3ª edició de la 

Festa de l’Esport d’Alcarràs. 

Per tercer any consecutiu, el nostre municipi 

va estar convidat en aquest celebració 

esportiva multitudinària que pretén reconèixer 

la tasca, l’esforç i els èxits dels esportistes del 

poble veí, tan a nivell individual com col·lectiu.  

Aquest cop, fou l’alcalde de Torres de Segre 

l’encarregat de representar el nostre poble 

entregant el Premi Alzina a l’esportista Masculí Infantil que va recaure al Carles Dolcet i Jové. 

Des d’aquí volem agrair un cop més la invitació alhora que felicitar a l’organització per la proposta i pel 

desenvolupament de la gala en general. 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

 



 

 

 10 

NOVES BATUDES DE PORC SENGLAR 
 

 

Tals i com us venim informant 

a través d’aquest butlletí, en 

els darrers mesos, diferents 

membres de la Societat de 

Caçadors de Torres de Segre 

han estat realitzant batudes 

de caça per a controlar la 

l’excessiva població de porc 

senglar que tenim dins al 

nostre terme. En aquest 

sentit, aquest mes, tampoc ha estat una excepció amb batudes en indrets diferents tals com l’efectuada 

a l’extrem més llunyà del camí verd, a l’alçada de la depuradora, on els caçadors van aconseguir abatre 

4 exemplars adults d’un total de 7, d’entre els que hi havia un mascle de més de 90 quilograms de pes i 

uns ullals considerables tal i com es pot observar en la imatge que adjuntem. 

Finalment, també es va poder fer la batuda a Utxesa prevista pel mes passat i que es va ajornar per 

l’espessa boira. Així, doncs, el dijous 20 de desembre, caçadors locals junt amb els Agents Rurals, van 

“pentinar” la zona denominada del “19” a Utxesa aconseguint caçar un total de 9 porcs senglars en un 

dels indrets on s’ha detectat més presència d’aquests animals salvatges. 

 

VI VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA “FRUITES FONT” 
 

La sisena edició de la Volta al 

Pantà d’Utxesa “Fruites Font” 

està a punt de convertir-se en 

realitat acabant de perfilar els 

darrers preparatius que 

comporten aquest esdeveniment 

esportiu tan rellevant.  

Un d’ells són les inscripcions a la 

prova dels diferents participants i 

atletes. En aquest sentit, el 7 de 

gener s’obriran, a un preu “low 

cost”, que anirà variant en funció 

que avanci el calendari amb el 

propòsit d’aconseguir, un any 

més, una gran participació: 

 

 CURSES DE 10KM i 6,5KM ADULTS (Dates i preus) 

✓ Dilluns 7 de gener s’obren les inscripcions. Preu Low Cost (només 24 h): 10€.  

✓ Del 8 al 27 de gener el preu serà de 12€.  

✓ Del 28 al 17 de febrer el preu passarà a ser de 14€. 

✓ Del 18 al 23 de febrer (fins a les 14 hores) el preu serà de 15€.  

✓ El mateix dia de la cursa, 24 de febrer, el preu serà de 20€. 

✓ Xip Lloguer +2€ 

✓ Les inscripcions estan limitades a 450 participants. 
 

 

 CURSES INFANTILS “Torres Energia” de 3 a 12 anys (Dates i preus) 

✓ Del 7 de gener al 23 de febrer (fins les 14 hores) el preu serà de 3€/inscrit. 

✓ El mateix dia de la cursa, 24 de febrer, el preu de la inscripció serà de 5€. 

✓ Les inscripcions infantils estan limitades a 150 participants. 
 

Al llarg dels propers dies l’organització de la cursa seguirà perfilant tots els aspectes més rellevants 

perquè es pugui gaudir d’una edició millor de les que s’han fet fins ara. Com sempre sense els i les 

voluntaris/àries aquesta cursa no seria possible, així que si vols ser voluntari posa’t en contacte amb 

nosaltres: teresa@torressegre.cat o a la oficina de l’Ajuntament de Torres de Segre. 
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VISITES A L’ESPAI NATURAL D’UTXESA 
 

El dissabte 15 de desembre, 

vam rebre la visita, a La 

Fusteria, de dos grups 

interessats en gaudir d'un dia 

diferent a l'Espai natural 

d'Utxesa. 

Per una banda, un grup 

d’estudiants de la UdL 

(Universitat de Lleida) van 

desplaçar-se fins aquest indret per a fer una marxa nòrdica tot vorejant l'embassament.  

Per un altre costat, el col·legi El Carme de Lleida va venir-hi a realitzar una sortida de manera 

organitzada. Els alumnes, a més de gaudir d'un dia esplèndid amb un clima excels, ens van deixar una 

petita mostra d'art dissenyada i pintada per els mateixos. Des d’aquí animem a portar els vostres 

fills/es a descobrir aquest meravellós indret amb visites guiades i/o participar en les diferents activitats 

que es van proposant al llarg de l’any. 
 

14è CONCURS DE FOTOGRAFIA DE NATURA 2018 “ANTONI RIBES ESCOLÀ” 
 

 

Dins dels actes de la 

Festa Major, el passat 

dissabte 8 de 

desembre, es va dur 

a terme, a la Sala 

d’Exposicions de 

Torres de Segre, el 

Lliurament dels 

Premis corresponents 

a la 14ª edició del Concurs de Fotografia de Natura 2018 “Antoni Ribes Escolà” a càrrec dels membres 

del pubillatge i les autoritats locals. 

Prèviament, amb data de 19 de novembre de 2018, el Jurat, integrat pel Dr. Albert Massó, el Sr. Jordi 

Bas i el Sr. Policarpo Hernández, van visualitzar i deliberar sobre les 209 fotografies rebudes de 73 

persones diferents en cadascuna de les categories possibles per tal de donar el seu veredicte. 

Arribada l’hora, es va procedir a l’entrega dels premis a les millors fotografies, diplomes i 

reconeixements als diferents fotògrafs escollits quedant el resultat de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

MILLOR PAISSATGE DEL MÓN “Boira gebradora” 

Autora: Anna Gabernet Grove 

MILLOR FLORA I FAUNA DEL MÓN “Què voldran aquesta gent” 

Autor: Toni Sirera 
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A més a més, el jurat va estimar donar també els següent Diplomes i/o mencions especials: 
 

DIPLOMES AUTOR FOTOGRAFIA PREMIADA 

Millor paisatge del món Toni Torné Roda LOFOTEN 1 

Millor flora i fauna del món Vicent Pellicer Ollés AROMES DE LA TERRA 

Millor flora i fauna del món Antonio Saez Cambredo LIBELLOIDES 

Millor flora i fauna del món Toni Leiva Sanchez MURCIELAGO RATONERO MEDIANO Y REFLEJO 

Millor paisatge local Ingrid Olona Agusta SOTA EL PONT DE L’AUTOPISTA 

Millor paisatge local Josep Maria Baró LES AUS DE LA BASSA 

Millor flora i fauna local Fernando Guirado Fernández DESPERTARES 

 

DIPLOMA AGRAÏMENT PARTICIPACIÓ EN LA 10ª SETMANA EUROPEA PREVENCIÓ RESIDUS 
 

Degut a la participació activa que s’està duent a terme 

des de fa temps en quan al tractament de residus i la 

seva prevenció i reutilització, l’Agència Catalana de 

Residus va atorgar a l’Ajuntament de Torres de Segre, 

en bona part a la tasca desenvolupada des de 

TDSNaTur, un diploma d’agraïment a la dedicació i a 

l'esforç per fer créixer l’entorn dia rere dia apostant per 

a difondre el missatge que el millor residu és el que no 

es produeix. 

Aquesta distinció és fruit de la participació en la 10ª 

edició de la Setmana Europea de prevenció de residus 

que es va realitzar el mes passat.  

Des d’aquí volem agrair aquest reconeixement amb la finalitat de seguir apostant per iniciatives que 

tinguin com a objectiu el respecte màxim possible a la natura i als recursos que ens ofereix. 

MILLOR FLORA I FAUNA LOCAL “Discussió” 

Autor: Josep Mª Baró 

MILLOR PAISSATGE LOCAL 

Autor: Xavier Miarnau Conejos 

 

PREMI D’HONOR MILLOR FOTÒGRAF LOCAL 

Autor: Josep Prada Domènech 

MILLOR FOTÒGRAF INFANTIL “Temps de recol·lecció” 

Autora: Clàudia Castany Fernández 

MILLOR FOTÒGRAF JUVENIL “Reflex a la bassa” 

Autor: Pau Florensa Mesalles 
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REUNIÓ D’ALCALDES AL CONSELL COMARCAL SOBRE TEMES RELLEVANTS 
 

 

A principis de mes, l’alcalde de Torres en Joan Carles Miró 

Puigvecino, va assistir al Consell d’Alcaldes del Consell 

Comarcal del Segrià, on es van tractar diversos temes 

d’important actualitat. D’entre aquests, es va debatre amb els 

tècnics del Departament d’Agricultura, sobre les actuacions 

preventives que caldrà fer per a evitar l’afectació de la greu 

problemàtica de la “Pesta Porcina Africana” que s’ha propagat 

als països de l’Est i que, actualment, se n’han detectat casos 

en un algunes zones de Bèlgica. 

També es va tractar, junt amb els Agents Rurals, el greu problema que sofrim els municipis d’aquesta 

comarca amb la fauna cinegètica, en especial el porc senglar, assenyalant Utxesa com un dels 

principals “focus” amb més detecció d’exemplars de tot el Segrià. Es van exposar l’adopció de 

mesures en comú per a intentar reduir els danys que aquesta provoca. 

 

SESSIÓ DE CINEFÒRUM ORGANITZAT PER LA LLAR DE JUBILATS “SANT GUARDIÀ” 
 

 

El 13 de desembre, coincidint amb 

el dia de Santa Llúcia, patrona dels 

cecs i els mals de la vista, la Junta 

de la Llar de Jubilats Sant Guardià, 

amb la col·laboració de l’Obra 

Social “la Caixa”, va preparar una 

tarda força complerta amb una 

sessió de cinefòrum i refrigeri a la 

Sala d’Actes.  

Després de la missa corresponent, un bon nombre d’associats i associades de la Llar de Jubilats van 

desplaçar-se fins a la Sala per a visionar la pel·lícula “La Boda de Muriel”, una comèdia dramàtica 

d'humor negre escrita i dirigida per P.J. Hogan que parla de l'obsessió malaltissa d'una noia 

australiana per casar-se i tenir èxit en la vida. 

Després de gaudir amb el film, el nombrós públic assistent van poder fer un petit col·loqui sobre els 

protagonistes de la història així com reflexionar sobre la influència dels models socials dominants en la 

joventut actual. Tot seguit, un petit refrigeri de cloenda va posar el punt i final a una tarda de molt de 

caliu i companyonia entre els socis i les sòcies de la Llar de Jubilats de Torres de Segre. 

 

TALLER DE MANUALITATS DE FLOR ARTIFICIAL A CÀRREC DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES 
 

 

Tal i com és habitual per aquest temps, la Junta de l’Associació de Dones Santa Àgata ha organitzat, 

al pis on tenen la seva seu, uns tallers de manualitats de contingut nadalenc adreçats a les seves 

associades. D’entre les propostes, cal destacar un taller de lletres i un de flor artificial, aquest darrer tot 

elaborant “centres” amb diferents materials per a poder guarnir la taula de casa en els diferents dinars i 

sopars familiars que ens han deparat les Festes de Nadal.  

Els resultat de les activitats manuals han estat excel·lents en ambdós tallers amb una bona 

participació i un ambient de treball immillorable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ALTRES ACTIVITATS 
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REPRESENTACIÓ DELS PASTORETS A L’ERMITA CARRASSUMADA 
 

L’Ermita de Carrassumada, sota un espectacular cel rogenc, 

fou l’escenari escollit per a realitzar una magnífica 

representació dels Pastorets, la tarda – vespre del dissabte 

15 de desembre. Una posada en escena que va aconseguir 

reunir un bon nombre de veïns i veïnes que pujaren al nostre 

turó emblemàtic per a gaudir d'una original escenografia, per 

parts, molt ben interpretada per autors i autores locals que es 

posaren a la pell d'àngels, d’un grup de dimonis i, com no, 

d’uns entranyables pastorets. La representació s’inicià a 

l’exterior de l’Ermita passant per diferents espais de la 

mateixa condicionats amb jocs de llums i sons per acabar, 

finalment, a l’interior de l’edifici on alguns membres de la 

Coral La Lira varen cantar unes nadales, es van fer uns 

sorteigs i es va repartir xocolata cuita amb la finalitat de 

recaptar uns diners que es donaren per a la Marató 2018.  

Des d’aquesta noticia volem felicitar la bona tasca de 

l'Associació dels Amics de la Mare de Déu de Carrassumada, fent una menció especial al Raül Esteve 

i a la directora de l’escena la Pepita Ruestes, així com als diferents voluntaris i voluntàries que fan 

possible que es duguin a terme propostes i activitats d’aquesta índole. 
 

ELECCIÓ DE LES POSTALS A L’ESCOLA PER A LA FELICITACIÓ DE NADAL  
 

 

Seguint la dinàmica dels darrers anys, s’ha dut a 

terme un concurs intern d’Escola per a escollir 

les quatre postals que han resultat, 

posteriorment, les felicitacions de Nadal que el 

Consistori municipal ha enviat a totes les cases 

per a desitjar unes Bones Festes nadalenques. 

D’entre un bon grapat de bones propostes i 

després d’una preselecció de l’equip docent de 

cada cicle, un jurat format per la Direcció del 

centre i regidors de l’Ajuntament van triar les 

quatre il·lustracions definitives, una per a cada cicle des d’infantil fins al final de primària. 

Volem aprofitar per a felicitar a tots els nens i nenes del Centre que hi han participat tant per l’esforç 

com pels dibuixos elaborats així com donar l’enhorabona als quatre seleccionats: l’Eric Cardó 

Crespo, l’Arlet Torrentó Sotillos, l’Èlia Serra Llobet i la Nerea Torrentó Roca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEREA TORRENTÓ ROCA (6È – Cicle Superior) 

ERIC CARDÓ CRESPO (P4 – Educació Infantil) ARLET TORRENTÓ SOTILLOS (2N – Cicle Inicial) 

ÈLIA SERRA LLOBET (4RT -Cicle Mitjà) 
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EL FESTIVAL DE NADAL A L’ESCOLA I A LA LLAR D’INFANTS 
 

El mes de desembre és sinònim de cloenda del primer trimestre tant a l’Escola Carrassumada com a la 

Llar d’Infants. Coincidint amb els darrers dies de classe abans de l’arribada de les festes nadalenques, 

els dos centres educatius van preparar els seus respectius festivals de Nadal oberts als pares i mares 

de tots els i les alumnes. 

Primer fou el torn de l’Escola 

Carrassumada que celebrà un gran 

espectacle el passat dijous 20 de 

desembre al pavelló poliesportiu. Sota una 

gran afluència de pares, mares, familiars i 

amics, l’alumnat del nostre centre educatiu, 

des dels més menuts fins als més grans, 

va oferir per nivells un gran repertori de 

danses i actuacions diverses amb el Nadal 

com a eix principal.  

Les hores de preparació a l’aula i els 

diferents assaigs abans de l’actuació van 

resultar la clau de l’èxit d’un magnífic 

espectacle que deixà amb la boca oberta 

als assistents tant per la posada en 

escena, la varietat de propostes com per la 

bona interpretació dels més petits a sobre 

de l’escenari. El cant conjunt de la “cançó 

del trineu” va precedir el berenar de 

cloenda, preparat per l’AMPA. 

L’endemà divendres 22 de desembre, el 

darrer dia de classe abans de les 

vacances, tal i com es ve fent en cursos 

anteriors, l’alumnat d’educació infantil i 

primària junt amb el seu professorat van 

visitar els avis i les àvies de la Residència 

Sant Guardià per a desitjar-los unes Bones 

Festes tot cantant-los unes nadales i 

oferint-los un seguit de balls que havien 

preparat. 
 

Per una altre costat, l’alumnat de la Llar 

d’Infants aquests darrers dies han estat 

treballant dites i cançons típiques de 

Nadal així com diferents activitats manuals 

relacionades amb aquestes dates. 

Com no podia ser d’una altra manera, 

l’últim dia, el 22 de desembre per la tarda, 

menuts i docents van desplaçar-se plegats 

per a celebrar l’esperada festa del “caga 

tió” al poliesportiu on els esperaven els 

seus familiars il·lusionats de poder veure i viure una celebració molt divertida i alhora significativa pels 

infants. Les diferents “cagades” a la gran soca entonant la cantarella que l’acompanya van resultar un 

èxit davant la generositat d’un tió que no deixà a ningú sense cap regal. L’acte es va finalitzar amb el 

sorteig d’una gran cistella de Nadal així com d’un berenar dolç per a tots els i les assistents. 
 

És just ressaltar la bona feina dels i les mestres tant de l’Escola com de la Llar d’Infants en la 

preparació dels festivals i en l’ensenyament de tots aquells valors que els faran créixer com a 

persones. Talment important és la tasca que desenvolupen els i les membres de les AMPA’s dels dos 

espais educatius, elements imprescindibles en l’organització, planificació i funcionament en general. 
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LA CAMPANYA “2000 KG DE COURE...” ACONSEGUEIX 8.905,87€ PER A LA MARATÓ! 
 

La campanya “2.000 kg de coure contra el càncer”, destinada a recollir 

fons per a l’edició d’aquest any de la Marató de TV3, va aconseguir 

recaptar una bona suma de diners que s’afegiran, íntegrament, als reunits 

a nivell de tota Catalunya. L’esmentada proposta, gestionada des 

d’ONCOLLIGA COMARQUES DE LLEIDA, va distribuir garrafes per tota 

la demarcació amb la finalitat d’emplenar-les de monedes d’1, 2 i 5 

cèntims. Tal i com vam exposar en la darrera edició d’aquesta revista, 

alguns establiments del nostre municipi s’hi van afegir i van contribuir 

directament en la recaptació final dels 8.905,87€ fruit dels 1.050 

quilograms de xavalla o “calderilla” recollida. 

Els 5 punts de recol·lecta del poble van assolir plegats 27,700 quilograms 

de monedes de cèntims, en concret: Merceria Àngels = 4,450 kg; Forn de 

Pa Jaume Comabella = 12,450 kg; Bar Sabrina = 4,400 kg; Restaurant el 

Celler del Segre = 1,400 kg i la Residència Sant Guardià = 5,000 kg.  

 

PARC DE NADAL AMB ACTIVITATS DIVERSES, INFABLES I LA VISITA DELS PATGES REIALS  
 

Al llarg de bona part dels dies corresponents al període de vacances escolars de Nadal, l’Ajuntament 

va configurar una programació d’actes i activitats, preferentment pel públic infantil, per a omplir part 

dels matins i tardes d’aquestes dues setmanes de festa. 

Els dos concerts de Nadal, del “Trencanous” i el de la Coral La Lira van obrir la programació on el 

parc d’inflables instal·lat al poliesportiu durant 6 dies va resultar l’atracció estrella. 

No obstant, un dels dies més esperats per a la quitxalla fou el diumenge 30 de desembre, dia escollit 

pels Patges dels Reis Mags d’Orient per a recollir les cartes de tots els nens i nenes torressencs 

amb la missió de fer-les arribar a Ses Majestats. Per fer més suportable l’espera fins al migdia, des de 

primera hora del matí, el pavelló es va transformar de nou en un espai de joc amb un gran muntatge 

d’inflables i activitats lúdiques. 

Arribada l’hora esperada, els tres ajudants dels Reis Mags van fer acte de presència, aquest cop a 

peu, tot repartint dolços entre els nens i nenes. Molt pacients i amables van recollir una a una les 

cartes dels més menuts amb la corresponent fotografia de record. Abans havien visitat també als avis i 

àvies de la Residència Sant Guardià.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per la tarda del mateix dia 30 de desembre, l’obra de teatre “36 polzades”, de Miscel·lània Teatre, 

va oferir una proposta diferent a l’habitual amb un espectacle de creació, sense parla, amb Banda 

Sonora Original encaminada al públic 

familiar. Els i les assistents van ser 

testimonis d’una història dolça, tendra i 

sorprenent, on un curiós personatge ens 

obrí de bat a bat la porta de casa seva 

portant-nos a viure situacions impossibles i 

divertides que ens transportaren a un món 

màgic on els objectes tenien ànima. 

Finalment, l’amor entre dos mons es 

fusiona en un magnífic relat de conte que es va poder viure en directe. 
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CURS DE PREMONITORS DINS LES ACTIVITATS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 
 

Com ja havíem mencionat fa uns mesos, dins del Pla Local 

de Joventut 2018 van quedar com a propostes elegides pels 

joves el Curs Actic, el Curs de Premonitor de Lleure i el Taller 

de rialloteràpia. 

Així doncs, els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre, al 

poliesportiu municipal, va tenir lloc el curs de Pre-monitor de 

lleure, amb una durada total de 20 hores. 

El curs que estava adreçat a joves d’entre 15 i 17 anys amb 

ganes de formar-se en el món de l’educació en el lleure va 

estar dirigit per formador provinents, a l’igual que l’any passat 

en el cas del Curs de Monitor de Lleure, de l’Escola Forca. 

Pel que fa al Taller de Rialloteràpia, ha quedat aplaçat pendent d’anunci de la nova data. 

 

FESTA DE FI D’ANY AL PAVELLÓ POLIESPORTIU 
 

És de ben sabut que l’últim dia de l’any cal 

celebrar-lo com toca ja que representa el pas 

d’un any finit cap a un de nou sempre amb 

l’esperança que sigui millor en tots els sentits. 

Tal i com es ve fent en els darrers temps, el 

pavelló poliesportiu municipal va acollir aquesta 

celebració de fi d’any reunint prop de 200 

persones que van poder acomiadar-se del 

2018 i donar la benvinguda al 2019 amb tots 

els honors i gaudint d’un bon sopar i d’una magnífica sessió de ball amb el grup “Zamba Show” i la 

música d’un DJ fins a altes hores de la matinada. Tot això sense descuidar el moment màgic de les 

campanades entremig amb el raïm de la sort i la copa de cava.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

A principis de mes, es va finalitzar l’actuació esmentada en la darrera edició de la revista corresponent 

al sistema de ventilació del sostre del pavelló poliesportiu. Amb la instal·lació d’unes reixes laterals i 

d’unes pales basculants a continuació dels ventiladors es dona per acabada aquesta obra que ha de 

resultar una bona solució als problemes existents de condensació entre sostre. 

A més, s’ha instal·lat un aparell inverter d’aire condicionat a la sala superior de l’escenari on 

actualment s’hi realitzen les classes d’hipopressius i pilates amb l’objectiu de climatitzar l’espai perquè 

les seves usuàries estiguin còmodes i puguin efectuar les sessions amb una temperatura ambient 

adequada. L’aparell permetrà emetre calor aquests mesos de més fred i aire fresc quan arribin els dies 

més càlid pels volts de l’estiu. Unes peces de tatami col·locades al terra i una barra per guardar-hi les 

pilotes de grans dimensions que utilitzen completaran l’equipament d’aquesta sala, anteriorment 

dedicada a l’activitat de billar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ACTUACIONS REALITZADES AL DESEMBRE 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

ACTUACIONS DIVERSES AL PAVELLÓ POLIESPORTIU 
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La Festa Major de Santa Bàrbara porta 

implícites una sèrie de tasques, sobretot al 

pavelló, realitzades pels membres de la 

brigada municipal de les que moltes passen 

per alt per a la majoria de la gent però que 

resulten imprescindibles i elementals pel 

correcte desenvolupament dels dies de 

celebració. D’entre aquestes actuacions, es va haver de muntar, amb una 

estructura de fusta, l’espai de guarda-roba per a deixar els abrics i peces de 

roba d’hivern dels visitants mentre estaven gaudint de les sessions de ball o 

actuacions. El muntatge de les llotges, les taules i cadires, de l’espai de barra o 

servei de bar, la neteja de les instal·lacions al principi i al final així com després 

de cada dia festiu per a poder acollir amb condicions el dia següent, són alguns dels exemples. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

A continuació us mostrem la previsió gestionada des del Consell Comarcal del Segrià en quan a la 

freqüència de recollida i el tipus d’escombraries de les diferents illes de contenidors distribuïdes pel 

municipi i Utxesa. A més, també us adjuntem una relació dels dies previstos de recollida de la 

deixalleria mòbil ubicada al costat del pavelló poliesportiu així com dels contenidors de voluminosos 

instal·lats a l’explanada dels dipòsits municipals.  

Aquestes dates, que són per a tots els mesos del proper any, poden veure’s modificades en algun 

moment puntual. Si es dona aquest cas ja s’informaria amb suficient antelació via ebando, web i 

facebook de l’Ajuntament. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Els dies previs a l’inici de la Festa Major es va iniciar la instal·lació de les diferents llums decoratives 

que engalanen el municipi durant totes les festes nadalenques. L’actuació es va anar completant en 

els dies posteriors amb la col·locació d’unes estructures més grans a les vies d'entrada així com amb 

l’encesa de l’arbre i l’entorn de la Plaça Catalunya el dia de la celebració de la Marató de TV3. 

A més de les pròpies de l’Ajuntament, aquest any, també s’ha optat pel lloguer de figures de grans 

dimensions per completar i/o ampliar les zones engalanades. No obstant aquesta opció, des de 

l’Ajuntament, veiem necessària una renovació de l’enllumenat disponible, en els propers anys, amb el 

propòsit d’actualitzar, variar i ampliar les figures pròpies amb un sistema de menys consum per mirar 

també d’abraçar més zones que resten sense decorar, des de fa anys, per manca de material elèctric. 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

PREPARATIUS AL POLIESPORTIU PER A LA FESTA MAJOR 

 

INSTAL·LACIÓ DE LES LLUMS NADALENQUES  

FREQÜENCIES RECOLLIDA (ILLES DE CONTENIDORS, DEIXALLERIA MÒBIL I VOLUMINOSOS) 

FREQÜÈNCIA DE RECOLLIDA (ILLES) 
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Malauradament, al llarg del passat mes de desembre, han estat uns quants els actes vandàlics i les 

accions incíviques que s’han fet al nostre poble i creiem oportú també fer-ne esment d’algunes d’elles 

en aquest butlletí a mode de denúncia i de rebuig pel mal que fan a nivell material però, sobretot, de 

cara a la imatge del municipi. 

El dia anterior a l’inici de la Festa 

Major, els diferents accessos a l’Ermita 

Carrassumada es van veure  obstruïts 

per uns arbres tallats, expressament, 

amb motoserra sense cap motiu 

aparent i amb l’únic propòsit de fer mal 

i destruir, en aquest cas, quatre pins 

sans de grans dimensions. La sorpresa va aparèixer de nou quan a final de mes, alguns dels xipresos 

de dalt del turó també van aparèixer tallats sense criteri a càrrec d’algú sense cap mena d’escrúpol. 
 

Durant la setmana de la Festa Major també van aparèixer alguns desperfectes al mobiliari urbà fruit 

dels efectes d’algun excés d’alegria i d’energia d’algú que no deu saber divertir-se sense trencar o 

malmetre quelcom que és de tots i totes tal i com va ser la ruptura del porter automàtic de l’Escola, el 

cartell de la Deixalleria Mòbil, els fanals de la porxada exterior de l’Ajuntament o diferents peces de 

fusta del Parc Infantil, entre altres. En el cas del timbre de l’Escola es va haver de substituir per un de 

nou aprofitant l’avinentesa per instal·lar-hi una regleta fluorescent que s’obre de nit per il·luminar 

aquest espai del Centre i evitar que sigui punt habitual de miccions d’irresponsables sense educació. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A part de tot l’exposat en aquesta noticia, durant el mes s’han detectat abocaments de deixalles 

voluminoses a la via pública, tal i com es pot apreciar en la fotografia que s’adjunta del carrer Palla, 

sense fer ús dels diferents contenidors que estan a disposició de tots els veïns i veïnes. Un altre cas 

ha estat l’abocament de pneumàtics usats sota del pont de l’autopista amb el greu impacte 

mediambiental que això suposa. En tots aquests casos ha estat la brigada municipal l’encarregada de 

netejar les deixalles tirades per a garantir una bona imatge dels carrers i l’entorn del nostre poble. 

El darrer cas de vandalisme han estat les diferents pintades amb esprai que algú o alguna es va 

dedicar a fer en diferents parets de la vila durant dies diferents i en tots dos casos amb missatges 

reivindicatius sense sentit dins el nostre poble. Després de fer les fotografies per efectuar la denúncia 

corresponent, en els propers dies s’han netejat i es pintaran de nou les parets afectades per deixar-les 

tal i com estaven al principi. Creiem que no té cap sentit ni lògica voler reivindicar quelcom a través 

d'aquests actes que només fan que malmetre la imatge d’un poble que és de tots i per a tots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En totes aquestes accions s’han obert expedients i, en les més greus, s’han notificat als agents dels 

mossos d’Esquadra i/o agents Rurals per tal de deixar constància i aplicar sanció en el cas de 

reincidència al que faci alguna d’aquestes accions impròpies de gent irresponsable i incivilitzada. 

DIFERENTS ACTES VANDÀLICS I ACCIONS D’INCIVISME 

 

(Qui estima el poble de veritat, el cuida i no el trenca ni l'embruta!) 
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Seguint amb les tasques d’esporga de l’arbrat municipal, 

aquests dies s’han tallat les branques sobrants dels arbres que 

hi ha des del principi del pont fins bona part del passeig del riu.  

En aquest cas s’ha dut a terme una esporga força “generosa” 

per buidar, el màxim possible, la copa d’uns arbres centenaris 

que no disposen d’una fusta prou resistent per aguantar molt 

de pes fruit del deteriorament evident del pas dels anys. 
 

 

 

Aquests darrers dies han estat múltiples les actuacions de neteja que s’han dut a terme en diferents 

indrets del municipi atenent a la voluntat d’oferir una bona imatge dels carrers i llocs de la nostra vila 

tot i la dificultat que això comporta davant situacions difícils de controlar o abocaments inesperats. 

Les diferents activitats realitzades al llarg de la Festa Major ens van deixar restes de deixalles a la via 

pública que l’equip de la brigada municipal van netejar a fons l’endemà mateix de la seva finalització. 

També s’ha recollit tot l’excés de fullaraca caiguda i acumulada en diferents punts de l’esbarjo de 

l’Escola per garantir un espai net i en condicions per als més menuts. 

A més, es van desobstruir els canals de desguàs de la teulada de l’alberg municipal amb l’ajuda d’una 

plataforma elevadora i la brigada ha hagut d’enretirar molts cops les deixalles deixades fora dels 

contenidors en diferents illes ja que el camió encarregat de la recollida no les agafa si no estan 

dipositades dins. A part d’aquestes actuacions, s’han continuat fent les habituals tasques de neteja en 

els diferents espais i edificis públics amb la voluntat de mantenir una constant diària com fins ara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TORRES DE SEGRE, UN ANY MÉS, AMB LA MARATÓ DE TV3 
 

Un cop més Torres de Segre va estar a l’alçada de les expectatives demostrant la seva cara més 

solidària en una jornada repleta d’activitats, propostes diverses i molt bona voluntat de sumar i aportar 

en una nova edició de la Marató de TV3 que, aquest any, es centrava en una de les malalties més 

cruels d’aquest segle com és el càncer. 

El nostre municipi no va ser una excepció i va 

respondre a la crida de les diferents associacions 

i entitats municipals, organitzades des de feia 

dies, tot començant ben d’hora amb l’habitual 

cercavila pels carrers del poble amb els  

membres de la banda de cornetes i tambors 

per enllaçar, a les 9:00 hores, amb una 

xocolatada calenta per a tothom realitzada per 

l’Associació de Dones Santa Àgata. 

Poc després, el Club de BTT “Pit Amunt” 

organitzà una ruta amb bicicleta fins a Lleida desafiant la pluja. Alhora, TDSNaTur va preparar una 

sèrie de jocs manuals infantils i un estand de roba a l’entrada del pavelló on també la fotògrafa Laia 

Renau va instal·lar un original photocall solidari. L’A.E. Turribus també va col·laborar amb la venta de 

crepes i la presentació de la seva tasca a través d’un vídeo explicatiu.  

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES DE DESEMBRE 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

ACTUACIONS DIVERSES DE NETEJA DELS CARRERS I ESPAIS DEL MUNICIPI 

ESPORGA DELS ARBRES DEL PASSEIG DEL RIU  
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L’Escola de Karate de Torres de Segre i el grup de 

Gimnàstica Rítmica van ser els següents d’aportar el 

seu gra de sorra oferint als presents llurs exhibicions 

de les seves habilitats i destreses. 

Prop del migdia, els alumnes de l’Escola de Música 

van fer una demostració musical amb els seus 

instruments abans de donar lloc al partit de futbol sala 

amb l’equip infantil del Club Atlètic de Torres de Segre i a la ballada de sardanes a càrrec dels 

membres de l’Escola Sardanista. Abans de dinar, l’exhibició del grup de Ritmes de Torres i la sessió 

de zumba van posar el toc d’energia i vitalitat necessari per afrontar la resta del que quedava de dia. 

El dinar va aconseguir reunir una bona colla de gent que va col·laborar per la causa comprant l’entrepà 

de llonganissa que van coure amb molta paciència i dedicació membres del Club Esportiu de Pesca i 

de la Societat de Caçadors. La sobretaula del refrigeri, com no podia ser d’una altra manera, va estar 

amenitzada amb un entretingut bingo. 
 

La tarda no va ser menys activa amb un seguit de propostes divertides i variades davant d’una bona 

assistència de veïns i veïnes que van omplir bona part del pavelló afegint caliu a la festa. 

Primer, amb el partit de futbol sala que enfrontà un combinat de jugadors de l’actual equip amateur 

del Club Atlètic de Torres de Segre.  

Tot seguit, va donar inici una de les propostes 

més esperades per a la gent, l’escala en HI-

FI, gestionada des de la JAEC, que va fer 

gaudir d’allò més al públic amb una varietat 

d’estils i interpretacions musicals molt ben 

aconseguides i complementades amb 

l’originalitat del vestuari. En acabar tots 

plegats vam fer el ball conjunt seguint els 

passos i les consignes que aconseguiren fer 

moure l’esquelet. 

La jornada al pavelló va acabar amb els 

agraïments corresponents i els diferents 

parlaments d’organitzadors i autoritats 

aprofitant l’avinentesa per donar a conèixer la 

quantitat total recaptada que va ser de 

5.763,02€ que, junt amb l’aportació de 

l’Ajuntament, va quedar en 6.000€, xifra 

superior a l’aconseguida l’any passat. 

Com a cloenda, es va anar a la Plaça 

Catalunya a encendre les llums de l’arbre de 

Nadal i el seu entorn gràcies al suport de 

Torres Energia.  

Tot seguit es cantà conjuntament un seguit de 

Nadales amb l’inestimable ajuda dels 

membres de la Coral La Lira. 

Des de l’organització es vol agrair a totes les 

entitats, associacions, voluntaris i voluntàries 

que han fet possible, un any més, aquesta 

jornada solidària exemplar al nostre poble. 

 

 

 

 

 

 

 

6.000€ = (Associació dels Amics de la Mare de Déu de Carrassumada “Els Pastorets” = 60€ /  

A.E. Turribus = 63€ / Camp Tir Torres de Segre = 101,60€ / Societat Caçadors Torres de Segre = 190€ /  

Llar de Jubilats Sant Guardià = 100€ / Laia Renau fotografia = 120,53€ / Ajuntament = beure + 236,98€) / 

Plusfrésc Torres de Segre = Regal de la llet per a la xocolata /  

 

Moltes gràcies!! 
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EEQQUUIIPPSS  FFUUTTBBOOLL  CCAAMMPP  
  

  

CCLLUUBB  EESSPPOORRTTIIUU  FFUUTTBBOOLL  TTOORRRREESS  DDEE  SSEEGGRREE    ((AAMMAATTEEUURR))  

 Jornada 14 (02-12-2018) 
  

      CLASSIFICACIÓ (Categoria 4a divisió catalana - Grup 21) 

 
C.E.TORRES 

 

3 3 
ESCOLA F. 

TREMP C.E.  
 

  

 Jornada 15 (16-12-2018)   

BALAFIA 
C.F.U.E. “B” 

 

0 4 C.E.TORRES 
 

 Jornada 16 (23-12-2018)  

C.E.TORRES 
 

3 2 
ALBESA C.F. 

“A” 
 

  
 

          TTRROOFFEEUU  SSAANNTTAA  BBÀÀRRBBAARRAA  ((FFeessttaa  MMaajjoorr))  

 
 
 
 

Diumenge 9-12-2018  

C.E.TORRES 
 
 

0 3 C.E.F. AITONA 
 
 

 

 

 

 

Golejadors  Proper partit 
   

   BELL·LLOC “A” C.E. TORRES 

 13/01/19   15:30H   municipal Bell·lloc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS) 

 Jornada 11 (02-12-2018)   CLASSIFICACIÓ (Torneig telègrafs – 1ª Divisió) 
VETERANS 

PALAU ANGL. 
 

1 1 
VETERANS 

C.E.TORRES 
 

 Jornada 12 (16-12-2018)  
JORNADA DE DESCANS 

PER RETIRADA D’UN EQUIP 

 Jornada 13 (13-01-2019)  
VETERANS 

C.E.TORRES 
- - 

VETERANS 
TAMARITE 

 Jornada 14 (20-01-2019)  
JORNADA DE DESCANS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Golejadors  Proper partit 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips 

 

 

      V. TORRES            V. TAMARITE 

 

V. TORRES 

13/01/2019   10:30H 

municipal Torres de Segre 
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EEQQUUIIPPSS  FFUUTTBBOOLL  SSAALLAA  ((PPoolliieessppoorrttiiuu))  
  

 
 

 
 

 
 

  CCLLUUBB  AATTLLÈÈTTIICC  TTOORRRREESS  DDEE  SSEEGGRREE  ““SSÈÈNNIIOORR””  

  Jornada 8 (02-12-2018)  
 

 

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

C.A. TORRES 1 5 
BALAGUER 

C.URGELL “A” 

c     

 Jornada 9 (15-12-2018) 
 

FS AGRAMUNT 
T.V. “B” 2 5 C.A. TORRES 

 

Jornada 10 (22-12-2018) 
 

 

C.A. TORRES 4 7 
GRUPO ELIAS.R. 
TORREFARRERA 

 

Jornada 11 (12-01-2019) 
 

RAJOLÍ D’OR 
LLARDECANS 

 

- - C.A. TORRES  

 

 

 

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) 

4 5 
DAYTONA 
CAT “A” 

 

 

Jornada 8 (02-12-2018)   
 

C.A. TORRES 
 (BENJAMÍ) 

0 12 
EFS BALAGUER 

C.URGELL 
 

Jornada 9 (16-12-2018)   AJORNAT 
 

ALCOLETGE 
C.F.S. “A” 

- - 
C.A. TORRES 
 (BENJAMÍ) 

 

Jornada 10 (24-01-2019) 
 

COL·LEGI 
EPISCOPAL 

- - 

 

C.A. TORRES 
(BENJAMÍ) 

 
 

 

AALLTTRREESS  EEQQUUIIPPSS  EESSPPOORRTTIIUUSS  
  

    

CCLLUUBB  AATTLLÈÈTTIICC    BBIITTLLLLEESS  DDEE  TTOORRRREESS  DDEE  SSEEGGRREE   
 

 

 

 
 

 

 

 Jornada 4 (18-11-2018)  AJORNAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 CLASSIFICACIÓ (Associació Clubs Bitlles Tradicionals Lleidatanes) 

C.BITLLES 
AITONA 

- - 
C.AT. BITLLES 

TORRES 
Equips     PJ PG PE PP Punts 

FRAGA 6 6 0 0 12 
 

 

 
 Jornada 5 (25-11-2018) AJORNAT 

 

 

TORRES DE SEGRE 4 3 0 1 6 

   C. BITLLES 
ALCARRÀS 

- - 
C.AT. BITLLES 

TORRES 
 LA GRANJA D’ESCARP 7 2 0 5 4 

ALCARRÀS 5 2 0 3 4 
 

Jornada 6 (02-12-2018)   
 

ALBATÀRREC 5 2 0 3 4 
C.AT. BITLLES 

TORRES 
528 477 

C. BITLLES  
LA GRANJA VELILLA DE CINCA 4 2 0 2 4 

 

Jornada 7 (09-12-2018)  
 

MONTOLIU 2 2 0 0 4 

AITONA 5 0 0 5 0    C. BITLLES 
VELILLA DE 

CINCA 

439 488 

 

C.AT. BITLLES 
TORRES 

 

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

 

 

  LLARDECANS             C.A. TORRES 

 

V. TORRES 

12/01/2019   18:00H   pavelló Llardecans 
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LA HISTÒRIA DEL PUBILLATGE DE TORRES DE SEGRE 
 

SABIES QUE ... 
El passat 4 de desembre va fer 51 anys de la proclamació de la primera pubilla i dames d’honor al poble? 

 

En motiu de la celebració de les festes patronals en honor a Santa Bàrbara el passat 3 de desembre de 

l’any 1967, va tenir lloc, per primer cop a la història municipal, l’elecció de la Pubilla i les seves dames 

d’honor que havien de resultar les figures representatives en les diferents festes populars. D’aquesta 

manera, Torres de Segre s’afegia a un conjunt de pobles catalans pioners, des de principis dels 60, en 

tenir representants locals de pubillatge.    

L’esmentada elecció es va fer per votació general del poble després que els membres de la “Comissió de 

Festes” d’aleshores haguessin repartit les butlletes amb el nom de les candidates per totes les cases de la 

vila amb el propòsit que cada família escollís les seves aspirants en una votació que es va fer a través 

d’una urna ubicada a l’entrada del “Café Nuevo”, actualment Bar Virginia. A la sessió de ball de nit del 

diumenge 3 de desembre, al mateix cafè, es va verificar l’escrutini que atorgava el títol de Pubilla, per 

primer cop, a l’Antonieta Drudes Prim amb 59 vots. Darrera d’ella, com a Primera Dama D’honor, va sortir 

l’Antonieta Closa Selva amb 27 vots i la Maria Tresa Barranco Sánchez com a Segona Dama D’honor 

també amb 27 vots. L’acte de proclamació del primer pubillatge local davant tots els veïns i veïnes es va fer 

l’endemà mateix dia 4 de desembre, dia de Santa Bàrbara, després dels actes religiosos que van tenir lloc 

en honor a la Patrona. Des del balcó de l’Ajuntament, l’alcalde d’aleshores en Javier Clua i Valls, va ser 

l’encarregat de col·locar les bandes per a proclamar de manera oficial a les escollides, Pubilla i Dames 

d’Honor per a tot l’any davant una gran expectació d’un públic entregat que ovacionà i aplaudí efusivament 

aquest moment tan rellevant per al poble de Torres de Segre. L’acte va continuar amb l’entrega d’uns 

presents a les representants i amb les paraules d’agraïment d’una emocionada Antonieta Drudes que, en 

nom de les tres, va prometre portar amb molt d’orgull la distinció que se’ls havia encomanat. 

Durant els primers 4 anys, la banda que es col·locava a la Pubilla triada portava la inscripció “Pubilla 

Santa Bárbara”, en honor a la Patrona, sobre la bandera espanyola de fons. Fou en l’elecció i proclamació 

de la Tina Ruestes Miarnau, Pubilla de l’any 1971, quan la banda passa a lluir els colors de la senyera 

conservant la mateixa retolació fins 10 anys més tard (1981) quan es substitueix pel nom de “Pubilla de 

Torres de Segre”, inscripció i model que s’ha conservat fins a dia d’avui. 

Des d’un començament, una candidata es podia presentar a l’elecció fins a 3 anys seguits (dels 18 als 20 

anys) sempre hi quan no hagués sortit mai escollida Pubilla. L’edat per participar eren els 18 anys amb  

l’estrany requisit de no estar “festejant” en el moment de presentar-se, fet que s’establí fins a principis dels 

anys 80 quan, per fi, s’accepten candidates a pubilla que estaven en una relació sentimental. 

Pels volts de l’any 2000 les candidatures passen a ser només d’una “quinta”, establint la proposta que 

perdura de només presentar-se un cop a l’elecció. 

L’any 2011, es decideix canviar l’edat de participació al certamen local als 17 anys com fins ara a causa de 

no haver-hi aspirants en la “quinta” d’aquell any. Malgrat aquesta dificultat i alguna edició amb poques 

pretendents, des del seu inici al 1967 fins el present any, Torres de Segre sempre ha tingut Pubilla. 

Des de llavors fins ara, cada any ha estat el dia 4 de desembre la jornada escollida per proclamar els nous 

representants del pubillatge sempre després de la cerimònia de missa en honor a Santa Bàrbara i seguint 

la tradició des de fa 51 anys tot i que en llocs diferents de votació com l’Ajuntament i el pavelló en darrer 

terme fins a l’actualitat. 

Un altre fet important dins la història del pubillatge torressenc va ser la instauració, per primera vegada, de 

representants femenines infantils l’any 1990 escollint com a “Pubilleta” d’aleshores a Natzaret Torrentó 

Cardó junt a Marta Filella Lozano com a 1ª Dameta i Sheila Martí Aldavert com a 2ª Dameta. 

L’any 2013 el pubillatge municipal incorpora la figura masculina escollint a Joel Morell Terés com al primer 

Hereu de la història. L’any següent el rellevà al càrrec d’hereu en Brian Curcó Panadés junt amb els 

primers representants masculins infantils que encapçalà l’hereuet Marc Quilez Boqué. 

En aquests anys d’història, han estat moltes les generacions de noies i, més recentment nois, les que han 

anat representant el nostre municipi en les festes del poble però també arreu del territori català deixant 

empremta torressenca amb l’orgull que això significa. Fins i tot, 3 de les nostres pubilles i els 2 primers 

hereus han aconseguit ésser representants territorials escollits en el Certamen Nacional i, d’altres obtenint 

representació Comarcal com el cas del Pau Torrelles, la Clàudia Solé i el Jordi Escolà. 

Informació: Fernando Curcó Aguilà i Antonieta Panadés Escolà  
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LLLAAA   HHHIIISSSTTTÒÒÒRRRIIIAAA   DDDEEELLL   PPPUUUBBBIIILLLLLLAAATTTGGGEEE   DDDEEE   TTTOOORRRRRREEESSS   DDDEEE   SSSEEEGGGRRREEE   
  

  

  

PPRRIIMMEERRAA  PPRROOCCLLAAMMAACCIIÓÓ  DDEE  PPUUBBIILLLLAA  II  DDAAMMEESS  DD’’HHOONNOORR  ((44  --  1122  --  11996677))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubilles de la Història de Torres 

Any Nom de la Pubilla 

 

1967 

Antonieta Drudes Prim (P) 

Mª Antonieta Closa (1ª DH) 

Mª Teresa Barranco (2ª DH) 

1968 Mª Teresa Dalmau Miró 

1969 Montserrat Miró Closa 

1970 Sagrario Gascón Garcia 

1971 Tina M. Ruestes Miarnau 

1972 Maribel Hernández Haro 

1973 Remei Filella Oró 

1974 Eugénia Hernández Haro 

1975 Berta Serrano Pau 

1976 Magda Alberich Mata 

1977 Pilar Marsellés Ballesté 

1978 Ivonne Llopis Oró 

1979 Mª Mercè Boqué Piñol 

1980 Dolors Marsellés Ballesté 

1981 Lídia Charles Vilalta 

1982 Montse Pujol Esteve 

1983 Maite Francés Beà 

1984 Mª Antonieta Panadés Escolà 

1985 Mª Isabel Aldavert Busom 

1986 Manoli Molins Vila 

1987 Marisol Masip Olivera 

1988 Mª Pilar Pallarés Estadella 

1989 Olga Masip Olivera 

1990 Anna Mª Mesalles Estadella 

1991 Mercè Curcó Aguilà 

1992 Glòria Boqué Miarnau 

1993 Núria Pallarés Estadella 

1994 Mª Teresa Filella Cardó 

1995 Aida Martí Aldavert 

1996 Teresa Puigvecino Font 

1997 Carmina Martí Aldavert 

1998 Núria Vidal Esteve 

1999 Maria Tost Alcázar 

2000 Sheila Martí Aldavert 

2001 Lourdes Cardó Ruestes 

2002 Teresa Molins Miró 

2003 Sandra Aguilà Florensa 

2004 Montse Sentís Prim 

2005 Natzaret Rodríguez Jiménez 

2006 Olga Almacellas Jornet 

2007 Sandra Olivera Gràcia 

2008 Eva Forcat Escolà 

2009 Carla López Ariza 

2010 Mireia Martí Aguilà 

2011 Raquel Alcázar Molins 

2012 Eva Pons Martín 

2013 Mª Isabel Escolà Huguet 

2014 Maria Mesalles Montull 

2015 Lídia Alcaide Ujaque 

2016 Júlia Torrentó Alcalde 

2017 Clàudia Solé Molins 

2018 Aina Companys Molins 

En aquestes fotografies es  

El 4 de desembre de l’any 1967 es va fer la primera proclamació de pubillatge. A la imatge de l’esquerra, l’alcalde Javier Clua fa entrega 

de la banda de “Pubilla Santa Bárbara” a l’Antonieta Drudes al costat de les dues Dames d’Honor, Mª Antonieta Closa i Mª Teresa 

Barranco. La fotografia de la dreta mostra el moment de proclamació des del balcó de l’Ajuntament sota una nombrosa expectació. 

Any 1968. La imatge mostra el moment de relleu entre les primeres representants locals sortints 

(esquerra) i les noves escollides (dreta) amb Mª Teresa Dalmau com a nova Pubilla i Mª Rosa 

Forcat i Francesca Miró com a Dames d’Honor. Al centre, l’alcalde junt amb mossèn Martí. 

Any 2016. Encontre entre la 1ª i la 

50ª Pubilla de Torres de Segre en 

el Certamen d’elecció 50ª pubilla.  

Any 2016. Foto conjunt del pubillatge 

local reunit en motiu del certamen de 

l’elecció de la 50ª Pubilla de Torres. 

L’any 1993 també es va fer una 

convocatòria de celebració en motiu 

de la 25ª Pubilla.  

Any 1990. Primer pubillatge infantil amb Natzaret Torrentó 

(Pubilla), Marta Filella (1ª Dama) i Sheila Martí (2ª Dama). 

Aquest any s’incorpora també el vestit de catalana. 

Any 2016. Els 5 representants junts de Comarques Lleidatanes 

escollits al Certamen Nacional. Joel Morell (2014), Anna Mª Mesalles 

(1991), Pilar Pallarés (1989), Núria Vidal (1999) i Brian Curcó (2015). 
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AAJJUUNNTTAAMMEENNTT    

TTOORRRREESS  DDEE  SSEEGGRREE  

 

AAACCCTTTEEESSS   EEESSSPPPOOORRRTTTIIIUUUSSS   (((GGGEEENNNEEERRR))) 
 

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

• Dissabte 26 de gener: C.AT. Torres – Fraga F.S. A (17:00 h.) 

• C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA BENJAMÍ) 

• Diumenge 13 de gener: C.AT. Torres – Cervera A (11:00 h.) 

• Diumenge 20 de gener: C.AT. Torres – Maristes A (11:00 h.) 
•  

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE (FUTBOL CAMP)  

• Diumenge 27 gener: C.E. Torres – SGM Ponent (16:00 h.) 
•  

• FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE 

• Diumenge 13 de gener: V. Torres – V. Tamarite Ll. (11:30h.) 

• Diumenge 27 de gener: V. Torres – V. At. Segre (11:30h.) 
•  

•  
•  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   PPPRRREEEVVVIIISSSTTTEEESSS   DDDEEELLL   MMMEEESSS   DDDEEE   GGGEEENNNEEERRR   
 

Dissabte 5 de gener 

18:00h.Cavalcada Reis Mags d’Orient. Entrada 
pel pont. Rebuda i parlaments de Ses 
Majestats des del balcó de l’Ajuntament i 
ofrena a l’Església. 

 

 

Diumenge 13 de gener 

19:00h. Ball al poliesportiu amb “Ostres ostres”. 
 

Dissabte 19 de gener 

19:00h. Festival “Grease”. Organitza Ares Dance 
Studio d’Alcarràs. Entrada 3€ (es destinarà 

part a la Marató de TV3). Poliesportiu. 
 

Diumenge 20 de gener 

19:00h. Ball al poliesportiu amb “Crystal”. 
 

Diumenge 28 de gener 

19:00h. Ball al poliesportiu amb “Banda Sonora” 
 

•  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 


