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Març 2019

Febrer gran i brillant

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST

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

PRESENTACIÓ

973 796005

Atenció al públic de dilluns a divendres de 10h a 13.30h

Consultori Mèdic
973 792252

Programació de visites de 8h a 12h
Consulta infermeria i medicina de 8.30h a 15h

Biblioteca Guillem de Cervera

973 796529

Dilluns a dijous (16.30 - 20.30h) / Dimecres i divendres (10 - 13h)

EMEETDS (Empresa Municipal d'Energia Elèctrica)

973 792828

Atenció al públic de 8h a 15h

Policia local
696 982734
Llar d’infants Municipal
973 792319
Atenció TDSNaTur (Punt Informació Utxesa “La Fusteria”) 973 796394
Dilluns a divendres (11 a 14h) / Dissabtes, diumenges i festius (9 - 13h)

Llar de jubilats Sant Guardià (16 – 20h)
DEIXALLERIES MUNICIPALS
Instal·lacions Potabilitzadora
Recollida residus fitosanitaris
Recollida residus voluminosos
Març 2019

973 796496

Dijous de 12h a 14h
Els porten: el dia 5 març
Els recullen: el dia 7 març

Costat Poliesportiu

La porten: el dia 14 març
La recullen: el dia 25 març

Deixalleria mòbil

ALTRES SERVEIS
Escola Carrassumada
973 796335
CAP d'Alcarràs
973 795725
Farmàcia (Dll - Div. 9h a 14h i 17 a 20.30h / Dissabte: 9.30h a 13.30h)
973 796084
Farmàcies de guàrdia de Lleida
973 249898
Mossos d’Esquadra
112 o 973 700050
Bombers Lleida
112 o 973 030100
Ambulàncies
112 o 902 252530
Emergències mèdiques / Emergències
061 / 112
HORARIS AUTOCAR «Lleida – Torres de Segre» 122
Dilluns a dissabtes feiners
Lleida - Torres
Torres - Lleida
9.10 11.30 12.30
14.00 20.00

7.55
12.30

9.30
15.15

Dilluns a divendres feiners
Lleida - Torres
Torres - Lleida
7.15 19.00 21.00

7.15 7.45 12.00
18.00
19.25

ACTIVITATS CULTURALS
Recorregut del pubillatge local; Jornades Culturals 2019

ACTIVITATS ESPORTIVES
Entrenaments i partits de l’EF. Baix Segrià a Torres;
Roda premsa Diputació per la 6ª Volta al Pantà; Reunió voluntaris Volta;
Tot preparat per la 1ª Cursa d’orientació familiar; Tirada PRS 50-100-200M

ACTIVITATS MEDI NATURAL I PROMOCIÓ
Neixen les 3 primeres cries d’òlibes a Utxesa;
TDSNaTur mostra la seva feina en les Jornades Culturals;
Preparatius per a la pedalada popular a Utxesa

ALTRES ACTIVITATS
Dinar de Sta. Àgata de l’Associació de Dones; La Lanparty 2019;
Viatge promocional de la Llar de Jubilats a Montferri; La xocolatada solidària;
Torres Energia sorteja una tauleta entre els nens i nenes inscrits a la Volta.

ACTUACIONS MES DE FEBRER
LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES
La superlluna de neu llueix sobre el cel de Torres
La VI Volta al Pantà d’Utxesa

L’ESPORTIU DE TORRES
SABIES QUÈ?
Destrucció i reconstrucció de l’església (1936 - 1944)

Redacció: JOAN COMPANYS CABAU
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Tot i ser el més curt de l’any, el febrer no es
queda enrere pel que fa a noticies, anècdotes i
activitats diverses.
El febrer del 2019 estarà present pels rècords de
calor registrats en tot el territori i, com no, al
nostre municipi. La situació meteorològica de
bloqueig anticiclònic instal·lada des de principis
de mes ha estat un factor clau d’aquesta pujada
de les temperatures arribant als màxims de 25
graus, més propis de la primavera, amb un
evident contrast tèrmic entre el dia i la nit.
Aquest clima càlid ha suposat també
l’avançament del meravellós fenomen de la
floració dels arbres fruiters del terme tenyint de
colors blancs i rosats els nostres camps però
amb el perill que les temudes gelades malmetin
aquest inici de la formació del fruit.
També recordarem el febrer d’aquest any per un
altre rècord, en aquest cas de participació, en
una nova edició de la Volta al Pantà d’Utxesa
marcada pel bon ambient, l’alt nivell d’esportistes
i la satisfacció general d’una bona proposta
esportiva i familiar al paratge d’Utxesa.
El cicle de jornades culturals, la participació del
pubillatge local en diferents indrets de les
contrades catalanes, el dinar de l’Associació de
Dones o l’exitosa xocolatada solidària en favor
del càncer infantil, han completat un mes atapeït
i molt ben aprofitat que obra les portes de març a
noves aventures, activitats i propostes a nivell
municipal.
Completa la revista, dins l’apartat “Sabies
que...”, una esmena al període de destrucció de
l’església del poble durant la Guerra Civil i el
posterior moment de la reconstrucció del mateix.
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Edició: Ajuntament de Torres de Segre

Contacte: revistaelpregonerdetorres@gmail.com

ACTES REALITZATS AL FEBRER
ACTES CULTURALS
REALITZATS
DURANT
EL MES DE
JULIOL I DE
AGOST
RECORREGUT DELACTES
NOSTRE
PUBILLATGE
PER DIVERSOS
MUNICIPIS
CATALUNYA
Com no podia ser d’una altra manera, durant el mes de febrer, els membres del nostre pubillatge local
han recorregut diferents poblacions catalanes participant en les festivitats que s’hi han organitzat.
En primer lloc, el pubillatge torressenc va visitar el Monestir de Montserrat el passat diumenge 10 de
febrer per assistir en una de les trobades més multitudinàries del pubillatge català.
Al sortir de l’habitual cerimònia dins el temple els diferents representants municipals d’arreu van fer la
foto de grup abans de cloure la jornada amb un dinar de germanor organitzat per Foment de les
Tradicions Catalanes.

Per una altra banda, el dissabte 23 de febrer, el nostre hereu en Marcel Barberà va assistir a
Navarcles, en representació de tot el pubillatge local, participant en el 51è Nomenament de l’Hereu i la
Pubilla d’aquest municipi del Bages.
Finalment, va ser també en Marcel el que va representar al poble tot participant en la Festa dels
Traginers de Balsareny, declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional a Catalunya des de l'any
1999. Una celebració que aquest any va reunir unes 40 cavalleries amb diverses càrregues i més de
vint carros amb carregament divers. El pubillatge va poder gaudir d'un esmorzar i d’una volta guiada
pel mercat, la taberna i el rebost del traginer.
JORNADES CULTURALS 2019
De l’11 al 28 de febrer la Sala d’Actes de la Plaça Catalunya va acollir les Jornades Culturals 2019
adreçades a tots els veïns i veïnes amb un programa variat en quan a temàtica tractada:
Morir dignament un dret humà o importància del document de voluntat anticipades, a càrrec
de Judit Alcalà. Aquesta conferència fou la que obrí el cicle i va permetre reflexionar sobre el dret
a una mort digna i tot allò que es pot relacionar amb aquesta visió.
Com vols viure el teu futur?, a càrrec de Miquel Prats Capdevila. Una ponència basada en el
plantejament que cal fer cadascú per afrontar el futur més immediat.
Tastet de formatges de Ponent Almacelles, a càrrec de Cal Quitèria i tastet de cervesa
ecològica amb Lo Vilot. El 18 de febrer, a l’espai de la Llar de Jubilats, van tenir lloc aquestes
dues activitats gastronòmiques enfocades a donar a conèixer uns productes selectes i transmetre, a
la vegada, consells i recursos per aplicar a la cuina de casa nostra.
Aperitius saludables amb patés vegetals, a càrrec d’Astrid
Barqué. El dijous 21 de febrer, seguint el fil culinari de la darrera
jornada, l’Astrid ens va delitar amb una masterclass de com
preparar aperitius amb patés vegetals utilitzant productes
saludables en benefici d’una dieta sana.
Per què és important formar part de la Unió Europea?, a càrrec de Dr. Antonio Blanc. El
catedràtic i professor de la Universitat de Lleida, va realitzar una xerrada encaminada a transmetre
tots els avantatges que suposa estar integrat dins la U.E.
Situació actual del càncer hematològic, a càrrec de Dr. Armando Luaña Galán. El metge
especialista en Hematologia de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida va oferir la darrera de les
jornades valorant la situació, a dia d’avui, d’aquest tipus de càncer i com hi pot ajudar la medicina.
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ACTIVITATS ESPORTIVES
ENTRENAMENTS I PARTITS DEL BAIX SEGRIÀ AL MUNICIPAL DE TORRES
Seguint amb la col·laboració entre l’Ajuntament de
Torres de Segre i l’Escola del Baix Segrià, al llarg
d’aquest mes, diversos equips de l’Escola han passat
pel municipal a realitzar entrenaments o bé algun partit
de la competició regular.
En aquest sentit, el passat diumenge 10 de febrer,
l’equip infantil “B” de l’esmentada escola futbolística
formativa va venir a disputar el seu encontre de lliga
corresponent dins el grup 3 de la segona divisió.
Els jugadors blaus van aconseguir una important victòria per la mínima (1 a 0) davant el conjunt del
Mig Segrià en un partit força disputat.
Per una altra banda, el cadet “A” va desplaçar-se fins
al nostre poble per a efectuar un parell d’entrenaments
abans de disputar, el passat dissabte 23 de febrer, el
seu partit de lliga corresponent a la jornada 19 del
grup 12 de primera divisió enfront l’Escola de Cervera
amb igualtat sobre el terreny de joc però un resultat
desfavorable per 2 a 4.
En els propers mesos es preveu que siguin més els
equips que es desplacin al nostre camp de futbol així
com als de la resta dels pobles que integren l’Escola per enfortir el vincle existent de coordinació i
recolzament al futbol base de casa nostra.
RODA DE PREMSA A LA DIPUTACIÓ PER A LA 6ª VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA
El passat dilluns 18 de febrer es va realitzar la
roda de premsa per a presentar la sisena edició
de la Volta al pantà d’Utxesa a la sala
acreditada de la Diputació davant una
representació de premsa escrita i televisió.
En la presentació, l’alcaldessa d’Aitona i
l’alcalde de Torres de Segre, dos dels tres
pobles impulsors d’aquest esdeveniment
(Aitona, Sarroca i Torres de Segre) junt amb
els regidors d’esports corresponents i
organitzadors de la prova, van exposar el
contingut d’una gran proposta esportiva enmig
de la natura amb l’atletisme i la vessant familiar com a eixos principals.
Talment es van comentar les novetats més rellevants per aquest any destacant la primera cursa de
cotxets de nadons i la gran acceptació que aquesta ha tingut en quan a inscripcions.
Per últim, es va fer l’habitual foto oficial a l’espai de l’escala interior de la Diputació amb la nova
samarreta de corredor.
L’endemà, els principals diaris de Lleida i les xarxes socials especialitzades, es feien ressò d’aquesta
presentació destacant amb molt bons comentaris l’evolució d’aquesta prova atlètica referent a Ponent.

2

REUNIÓ AMB ELS VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES DE LA VOLTA
Dos dies després de l’esmentada presentació oficial davant la
premsa, es va dur a terme la necessària trobada amb bona part
del voluntariat de la Volta. Així doncs, la comissió de
l’organització de la Volta al Pantà d’Utxesa va convocar als
voluntaris i voluntàries que havien notificat la seva presència per
col·laborar el dia de la cursa, a la Sala d’Actes de la Plaça
Catalunya, amb el propòsit d’explicar els aspectes més importants
en quan a l’organització de l’esdeveniment així com també
d’assignar les diferents tasques a fer entre totes les persones
disponibles i poder cobrir les diverses zones de pàrquing,
d’avituallament, d’entrega de dorsals i samarretes, de la zona
infantil, etc. Aprofitem aquest espai de la revista per a posar en
valor el paper fonamental i bàsic del voluntariat en aquesta prova agraint efusivament la seva tasca.
TOT PREPARAT PER LA 1ª CURSA D’ORIENTACIÓ FAMILIAR PELS CARRERS DEL POBLE
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Torres de
Segre, dins la Comissió Esportiva, està treballant en els
preparatius d’una nova i divertida proposta d’activitat en
forma de cursa d’orientació no competitiva que es
celebrarà el matí del proper diumenge 10 de març pels
carrers de la nostra vila i que està adreçada a totes les
famílies i/o grup d’amics que hi vulguin participar.
A través d’uns punts marcats en un plànol dels carrers
del municipi, cada equip haurà d’intentar cercar on
estan els diferents codis QR que els indicaran els llocs
on estan les pistes amb les que s’hauran d’anar fent
“selfies” de grup per demostrar, al final de la prova, que
han trobat tots els punts fixats sobre el mapa que els ha
tocat.
Cada equip participant haurà de disposar d’un telèfon
mòbil intel·ligent amb una “app” instal·lada que permeti
llegir el “Codis QR”, que no són res més que un
sistema per a emmagatzemar informació en una matriu
quadrada de punts dissenyada per ser llegida amb la
càmera d'un telèfon intel·ligent o tauleta tàctil entre
d'altres. Aquests codis mostraran als participants
informació en forma de fotografies, enigmes o endevinalles sobre aspectes relacionats amb la història
municipal, elements arquitectònics, dites, curiositats, etc. que els equips hauran de resoldre i localitzar.
L’activitat, que començarà i acabarà al pavelló poliesportiu i es desenvoluparà al llarg del matí,
permetrà també que els participants puguin anar interactuant amb la resta de grups i els membres de
l’organització a través d’un grup de whatsapp creat per l’ocasió, amb un representant de cada equip, en
el que es podran formular preguntes sobre dubtes de la prova i fer les aportacions que siguin
necessàries.
Tothom que estigui interessat en formar el seu grup ja sigui amb
familiars o amics, sense límit d’edat ni de nombre, haurà de formular la
seva inscripció a les oficines de l’Ajuntament abans del dimecres 6
de març. Animeu-vos i demostreu que coneixeu el vostre poble!!
Podeu practicar amb la tecnologia QR amb aquest exemple que us
mostrem i que correspon al vídeo de promoció de la 1ª cursa d’orientació
familiar a Torres de Segre.
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TIRADA PRS 50-100-200M AL CAMP DE TIR MUNICIPAL
El dissabte 23 de febrer, el camp de tir municipal va
acollir una PRS Rimfire a 50, 100 i 200 metres. Una
modalitat amb obstacles que el participant ha de disparar
en diferents posicions sota el control d’un àrbitre federat
encarregat de verificar que l’execució sigui la correcta.
Després d’efectuar les diferents tirades, el recompte final
va situar en primer lloc a Jordi Ribes Roca, actual
President del Club de Tir Torres de Segre, amb 273,23
punts seguit de l’Edgar Cabrera amb 272,26 punts i de
Jon Herran amb 262,11 punts.

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.

NEIXEN LES TRES PRIMERES CRIES D’ÒLIBES A UTXESA
Gràcies al projecte “hacking” d’òlibes que s’ha estat duen a
terme durant un any en conveni amb el Centre de
Recuperació de Fauna de Vallcalent, tenim tres pollets
d’òlibes, procedents de la parella de cria, que han nascut el
passat mes a Utxesa i que, molt possiblement, es quedaran
criant per la zona. Aviat es podran marcar amb anelles i es
podran deixar lliures amb l’objectiu que ens ajudin en el
control biològic de plagues de rosegadors. Aquesta no deixa
de ser una noticia molt significativa per ajudar a repoblar una
espècie en declivi fruit del canvi en l'agricultura, la falta de
llocs adients per reproduir-se i l'ús de rodenticides.
Un excel·lent resultat d’un projecte molt interessant iniciat just
fa un any amb molta il·lusió que esperem perduri en el temps.
TDSNATUR MOSTRA LA SEVA TASCA A LES JORNADES CULTURALS
Dins del programa de les jornades culturals 2019, en concret el dia 15 de febrer, es va dur a terme una
taula rodona amb diferents ponents en la que s’explicà als assistents les tasques que actualment
s’estan fent des de TDSNaTur així com la dinàmica que es porta en les de gestió i d’educació
ambiental. També es va fer menció del numero de visitants que fins ara han estat registrats a la base
de dades existent i que a l’any 2018 va arribar a 7000 visitants.
A
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LA PEDALADA POPULAR D’UTXESA
El proper diumenge 24 de març es
durà a terme una de les activitats
populars de Torres de Segre que es va
començar a fer fa 18 anys i que ja
forma part de les tradicions del poble.
Es tracta de la Pedalada Popular
d’Utxesa, una “bicicletada” que té el
pavelló poliesportiu com el seu punt de
sortida fins a la zona de La Fusteria a
l’embassament d’Utxesa, on tothom
podrà participar en les diferents activitats organitzades dissenyades des de
l’Ajuntament amb la finalitat de gaudir d’una magnífica jornada en família i l’habitual dinar popular a la
zona de pícnic. Les inscripcions començaran ben aviat, us hi esperem!

ALTRES ACTIVITATS
DINAR DE SANTA ÀGATA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES
Dissabte 2 de febrer,
l’Associació de Dones
Santa
Àgata
va
organitzar el tradicional
dinar que es fa en
motiu de la festivitat de
la
seva
patrona,
amenitzat pel grup de
versions “Duet Stylette”
que va esdevenir el complement ideal per acompanyar la celebració.
La trobada va aconseguir reunir un total de 125 sòcies que van poder
gaudir d’una magnífica vetllada de germanor molt ben gestionada i
preparada per l’actual Junta de l’Associació que presentava cares noves
després de la recent renovació d’una part de les seves membres.
No hi van faltar els moments de tertúlia, rialles diverses així com els
habituals sorteigs entre les participants a l’àpat derivats de la venda de
tires. Les afortunades en aquest cas foren: l’Assumpta Mesalles, la Silvia
Gràcia, la Lluïsa Molins, l’Enriqueta Forcat, la Maria López i, finalment, la
Clareta Miró que va guanyar la flor natural sortejada entre totes les
inscrites.
Per cloure, el dimarts 5 de febrer, dia oficial de Santa Àgata, patrona de les
dones, es va celebrar la missa en el seu honor tal i com marca la tradició.
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LA LANPARTY 2019
El passat cap de setmana, des del divendres 15
fins el diumenge 17 de febrer, va desenvolupar-se
al pavelló poliesportiu una nova edició de la Torres
LanParty. Una seixantena de participants, tots ells
amants de la informàtica i les noves tecnologies,
van podeu gaudir durant tres dies seguits de
diferents torneigs, videojocs, competicions i tota
mena de compartiment d’arxius online a una
velocitat de navegació superior a l’habitual.
Dissabte, en concret, van tenir lloc el torneig de League of Legends, Fifa 19 per a PS4, HeartStone,
Overwatch i, ben entrada la nit, es va dur a terme el PUBG.
Durant tot l’esdeveniment hi va haver servei de bar, es van fer entrepans, pizzes, sandvitx i es van
vendre begudes variades. Per acabar, el diumenge es va repartir xocolata amb coca.
VIATGE PROMOCIONAL DE LA LLAR DE JUBILATS A MONTFERRI
El 17 de febrer, una representació de
socis i sòcies de la Llar de Jubilats
Sant Guardià van realitzar un nou
viatge dels denominats promocionals.
Aquest cop la comitiva torressenca es
va desplaçar fins al municipi tarragoní
de Montferri, dins la comarca de l’Alt
Camp, on van gaudir d’una jornada
complerta amb esmorzar, dinar i
xerrada per cloure amb una estona de temps lliure tot visitant els diferents indrets de la població.
LA XOCOLATADA SOLIDÀRIA
El dissabte 23 d’abril, els membres de l’actual AMPA de l’Escola
Carrassumada, van organitzar una xocolatada solidària al pati del centre
educatiu acollint-se a la iniciativa que es celebra a tota Catalunya durant l’any
amb el lema “Taca’t pel càncer infantil”, en motiu del Dia Internacional del
Càncer Infantil.
L’excel·lent proposta benèfica va iniciar-se amb la venta de tiquets dies abans
per a recaptar fons de cara a la investigació d’aquesta cruel malaltia a
l’Hospital Sant Joan de Déu.
El dia de la celebració es va preparar xocolata cuita i coca per a tots els assistents davant una bona
afluència de veïns i veïnes que van respondre a la crida demostrant la seva vessant més humanitària
per una causa prou important per a tots plegats.
La recaptació bruta obtinguda va ser de 722 euros que s’afegiran al còmput general obtingut en les
altres xocolatades realitzades.
Des d’aquest espai de la revista volem felicitar la iniciativa i celebrem efusivament aquest tipus
d’activitats encaminades sempre a sumar esforços per qualsevol motiu d’aquesta índole.
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TORRES ENERGIA SORTEJA UNA TAULETA ENTRE ELS NENS INSCRITS A LA VOLTA
L’empresa elèctrica municipal, Comercialitzadora Torres Energia, un any més, ha estat el patrocinador
principal de la cursa infantil dins la 6ª Volta al Pantà d’Utxesa entregant als atletes més joves inscrits
una medalla de fusta i una samarreta tècnica amb l’Utxi com a estendard principal.
Aquest any, a més, ha sortejat una tauleta tàctil amb la seva funda i targeta de memòria entre tots els
nens i nenes que s’havien apuntat per a córrer el passat diumenge 24 de febrer.
El jove corredor guanyador de l’esmentat aparell electrònic va resultar en Quim Miquel i Giró del
municipi de Miralcamp que, de ben segur, sabrà treure’n profit en benefici dels seus coneixements
tecnològics.
Per cloure, és just fer una menció especial en aquesta noticia a la bona tasca, aportació i recolzament
que l’empresa municipal elèctrica dedica en les diferents activitats que es realitzen al poble.

ACTUACIONS REALITZADES AL FEBRER
ACTUACIÓ DE NETEJA A UTXESA
L’Ajuntament ha dut
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
a
terme
unes
actuacions de neteja
a les dues places
municipals ubicades
en la urbanització
d’Utxesa.
En concret, s’han
netejat
i
segat
aquests dos espais
que estaven força
descuidats des de
feia un temps i
plenes de males
herbes aconseguint
una millor imatge i
un lloc més agradable i acollidor pels seus veïns i veïnes.
PREPARATIUS PER A LA LANPARTY 2019
Dos dies abans de l’esdeveniment, es van
realitzar tots els preparatius necessaris per a
poder desenvolupar una nova edició de la
Lanparty de Torres.
En aquest cas, apart del muntatge de taules i
cadires que havien d’acollir als participants
amb els seus equips informàtics, també es va
haver de realitzar una instal·lació elèctrica
especial per a suportar la connexió de tots els
aparells durant els 3 dies de Lanparty.
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CESSIÓ D’UN SOLAR DEL C/ PROGRÉS PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC
L’Ajuntament ha signat un contracte de cessió amb el
propietari d’un solar situat a la cantonada del carrer
Progrés i carrer Sinogues per a habilitar-lo com a espai
d’aparcament de vehicles.
Actualment aquest solar es trobava buit i sense edificar.
Degut a la proximitat d’aquest terreny amb el Consultori
Mèdic municipal i l’edifici que es pretén rehabilitar de les
denominades “Escoles Velles”, es va veure com a bona
opció poder ocupar aquest espai i destinar-lo a una zona
d’aparcament públic pels veïns i veïnes resolent, per una
banda, la manca d’espai per estacionar que presenta
aquest indret de la vila força concorregut.
El contracte de cessió signat és indefinit i, tant el
propietari com el mateix Ajuntament, podran sol·licitar la
revocació del pacte de cessió en qualsevol moment
sempre indicant-ho en un termini mínim d’antelació de dos
mesos.
El Consistori municipal mentrestant, com a cessionari del
solar, es farà càrrec de les taxes municipals i del
manteniment i neteja de l’immoble tot adequant-lo per a
l’ús anteriorment descrit que acollirà fins a 14 places de
vehicles, dues d’elles d’estacionament per a minusvàlids.

INSPECCIÓ DEL CLAVEGUERAM PRINCIPAL DEL CARRER POMPEU FABRA
L’Ajuntament va contractar els serveis d’una empresa
especialitzada que va dur a terme una tasca
d’inspecció interior sobre la claveguera principal del
carrer Pompeu Fabra amb la finalitat de saber l’estat
de la mateixa i mirar de solucionar els problemes
d’inundacions que tenen els primers habitatges
adossats de l’esmentat carrer els dies que plou en
abundància.
L’actuació en concret va consistir en introduir un
aparell comandat amb càmera dins el tub principal a
través dels diferents registres des del Molí de
l’Evolució fins als magatzems de fruita del final.
Gràcies al seguit de les imatges obtingudes,
l’empresa no va detectar cap obstrucció significativa en tot el tram excloent aquest motiu com el
detonant del negament dels magatzems.
Descartat aquest possible motiu, en els propers dies es valoraran altres possibilitats que podrien ser
les causants d’aquestes dificultats en el sistema de desguàs, sobretot a la part superior del carrer, amb
el propòsit de resoldre, d’una vegada per totes, aquesta problemàtica.
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REPARACIONS DIVERSES AL PAVELLÓ POLIESPORTIU
Aquest mes s’han dut a terme una sèrie de reparacions en el sistema de calefacció i el
subministrament d’aigua calenta del poliesportiu.
Per un costat es va haver de reparar la caldera general de gas-oil de la instal·lació municipal ja que no
funcionament correctament.
També es van haver de canviar bona part dels polsadors de les dutxes dels dos vestidors ja que
s’havien obstruït i no efectuaven correctament el control de temperatura de l’aigua calenta.
Finalment es va haver de substituir la resistència d’una de les cortines d’aire calent ubicades a la part
superior de les portes d’accés al recinte que s’havia cremat des de feia uns dies.

ACTUACIONS DE MANTENIMENT DIVERSES A L’ESCOLA
Durant el mes passat s’han efectuat diferents tasques de manteniment a l’Escola Carrassumada. Entre
aquestes, s’han pintat les reixes metàl·liques que estan just a l’entrada del recinte escolar i que tenen
la funció de ventilació de la zona de maquinària. Es van haver de preparar i tractar les zones oxidades
per, finalment, pintar-les aplicant una pintura especial d’exterior millorant notablement la imatge
d’accés al centre. A més, es va aprofitar per repassar i pintar de nou tota la paret lateral exterior que
dona a la zona del pati de primària que estava tacada i bruta.
Altres actuacions han estat la substitució del pany malmès de la porta d’accés a l’edifici d’educació
infantil així com la instal·lació dins el recinte d’un aparcament per a bicicletes.

ESPORGA I NETEJA DEL PARC INFANTIL
Durant aquests dies s’ha acabat d’esporgar tot l’arbrat del parc infantil del passeig del Segre deixantlos llestos de cara a l’inici imminent de la primavera. A més, s’han retirat totes les branques i restes
vegetals dels mateixos per deixar el sòl del parc net i en condicions.
El bon temps dels darrers dies amb temperatures agradables ha fet que hagin estat moltes les famílies
que han fet ús d’aquestes instal·lacions de joc per passar-hi la tarda amb els seus fills i filles.
En els propers dies, a part de les habituals tasques de manteniment de les diferents estructures, es
duran a terme feines de reparació de les tanques trencades així com de neteja sistemàtica per fer
d’aquest punt d’encontre lúdic un espai agradable i, sobretot, el més segur possible.
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EVOLUCIÓ FAVORABLE DE LES OBRES DE PEATONALITZACIÓ DEL CASC ANTIC
Les obres per a la millora dels
serveis i “peatonalització” d'una
part del casc antic que es van
iniciar el mes passat estan
evolucionant
de
manera
favorable. A dia d'avui s'han
instal·lat les noves xarxes de
clavegueram així com les de
subministrament d'aigua fent
una espectacular rasa per a
cercar les canonades antigues.
S'ha iniciat també el procés per
a refer de nou la totalitat de les
voreres que rodegen l'església i,
a més, s'han reconstruït, amb
les pedres originals, les escales
de pedra grans que es trobaven desencaixades per les arrels dels xiprers propers que es van haver
d’enretirar. En la propera edició de la revista actualitzarem l’estat d’unes obres que s'estima que acabin
en els propers dos mesos.

RESTABLIMENT DE MARCS I TAPAJUNTS DE PORTES DE SALES ANNEXES AJUNTAMENT
S’han restaurat bona part dels diferents marcs i
tapajunts de les portes de fusta de les sales
ubicades als baixos de l’Ajuntament ja que
s’havien deteriorat amb el temps a causa de la
humitat present i també dels danys a la fusta
ocasionats per insectes.
EL NOU OBSERVATORI DE FAUNA DE LES “EMES”
Amb l’objectiu de poder aproximar als turistes a la natura sense fer una afectació a les diferents
espècies, s’ha ubicat un nou observatori a la presa de les conegudes “emes” tot aprofitant l’espai que
ha quedat lliure de la creació del sender interpretatiu a Utxesa (construït amb la subvenció del PEIN
2017). Com en moltes de les actuacions que es duen a terme a l’espai natural, aquest observatori s’ha
reutilitzat donant-li una segona vida i un nou ús fent servir el concepte de “Les 3 R” Reducció,
Reutilització i Reciclatge. L’actuació va finalitzar amb l’ancoratge de l’esmentada caseta per deixar-la
ben subjecta i llesta per gaudir-ne d’ella.
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MILLORES EN L’OBSERVATORI DE FECSA
Amb fustes 100% reciclades i el suport
de voluntaris, l’equip tècnic de
TDSNaTur ha condicionat el nou
observatori del campament de FECSA
que, inicialment, es construí pensant en
els nens i nenes alhora que per a oferir
un lloc de fotografia assequible i proper
a La Fusteria i a qualsevol persona que
tingui interès en utilitzar-lo.
Gràcies a l’èxit que ha tingut i a l’elevat
nombre de fotografies que s’hi han fet,
el següent pas ha estat fer un
tancament i un millorament de l’escenari
amb el propòsit que tot aquell públic que
el fa servir pugui gaudir de l’observació
de la fauna de manera mes còmoda i amb mes punts de captura de fotografies.
OBRES DE MILLORA DE LA LÍNIA SITUADA ENTRE LA TORRE DE RIBES I EL RANXO
Durant aquest mes de febrer,
l’Empresa Municipal d’Energia
Elèctrica de Torres De Segre
(EMEETDS), ha completat els
treballs de millora i substitució de
la línia aèria existent per una de nova. Aquesta línia,
ubicada entre la coneguda Torre de Ribes i el “Ranxo”, té
una llargada de 500 metres. Aquesta actuació està
inclosa dins del pla d’inversions de millora de la xarxa de
baixa tensió del municipi. Els treballs han tingut una
durada d’uns 3 dies i han consistit en el reforç dels pals i
la retirada de la xarxa existent per un trenat nou.
AVERIA AL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
El passat dia 22 de febrer es va produir una averia pels
volts de les 7:15h del matí en un centre de transformació
del poble, en concret al que està proper a les instal·lacions
dels magatzems de la Cooperativa de Consum afectant al
subministrament elèctric d’una part del municipi.
Un cop detectada l’averia es va haver de substituir el
transformador per un de reserva que disposa l’empresa.
Tant bon punt va ser possible, es va retornar el
subministrament als domicilis afectats.
ACTUACIONS DE SEGA EN DIFERENTS ESPAIS DEL MUNICIPI
Al llarg de tot el mes, s’han dut a terme tasques de sega en
diferents espais i zones amb la màquina trituradora, recentment
adquirida, accionada amb el tractor de la brigada municipal.
En concret s’ha segat l’espai destinat a l’aparcament del camp
de tir per afrontar amb garanties el campionat de Catalunya
que s’hi durà a terme a finals de març.
A més s’ha netejat la vegetació existent en el tram del camí
verd del riu així com la zona on estan els cavalls de la
camarga. En els propers dies s’aniran fent els vorals dels
camins municipals.
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PREPARATIUS PER LA VI VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA
La setmana anterior a l’esdeveniment esportiu, els membres de la
brigada van estar realitzant un seguit de tasques al llarg del
recorregut i, sobretot, a l’espai del Punt d’Informació d’Utxesa.
D’entre aquestes, es van segar els vorals del camí que comprenen
el tram de la cursa de 6,5 quilòmetres així com les diferents zones
assignades com a lloc de pàrquing; es va muntar l’escenari
d’entrega de premis amb palets i taulells de fusta així com la barra
de la zona d’esmorzar; es va desplaçar fins a Utxesa bona part del
material corresponent de la cursa atlètica.
A més, el dia abans de dur-se a terme la cursa, un grup de
voluntaris i voluntàries de la mateixa van ajudar a confeccionar les
bosses dels corredors i els membres de l’organització van estar
treballant sense descans en tot el muntatge de la infraestructura per
deixar-ho, pràcticament, tot llest per a l’endemà.
Finalment, arribat el gran dia, després d’una bona jornada matinal i
d’unes intenses hores d’activitat esportiva i familiar, va arribar el
moment de recollir-ho tot i deixar-ho tal i com es trobava al principi
amb el convenciment de l’èxit de l’activitat i del reconeixement a moltes hores de dedicació i d’esforç.
INICI DE LES OBRES PER A FER ARRIBAR DE LA FIBRA ÒPTICA A TORRES DE SEGRE
Després de força temps de
gestions diverses i estudis, des
de la Regidoria de Noves
Tecnologies de l’Ajuntament,
informem que ja s’han iniciat
les obres de la xarxa de
telecomunicacions per a la
fibra òptica. Un projecte
iniciativa de l’Ajuntament de
Torres de Segre juntament
amb l’Ajuntament de Soses,
planificació que s’ha fet conjuntament per tal de millorar-ne la viabilitat del desplegament i tenir un
estalvi important per ambdós ajuntaments.
A principis de febrer es van iniciar les obres de connexió des de l’Autovia fins a l’arribada al terme de
Soses, tram subvencionat per ADAMO. Des d’allí la xarxa de connexió entre Torres de Segre i Soses
es farà amb fons propis entre les dues poblacions. La xarxa, juntament amb totes les arquetes i
connexions, estaran homologades per la Generalitat de Catalunya, en previsió de la implantació que
es vol dur a terme de connectar tots el municipis en els propers anys.

LES NOTÍCIES MÉS DESTACADES DEL MES DE FEBRER
LA SUPERLLUNA DE NEU LLUEIX SOBRE EL CEL DE TORRES DE SEGRE
La nit del passat dimarts 19 de febrer es va poder veure un dels
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
esdeveniments meteorològics més bonics i espectaculars de l'any: la
denominada “superlluna”. Aquest fenomen es produeix uns tres cops a l'any,
quan una lluna plena cau prop del perigeu del satèl·lit, és a dir, el seu punt
més proper a la Terra. En aquesta ocasió, a més, la Lluna es va veure
encara més brillant que en anteriors superllunes, esdevenint un 30 % més
brillant i fins a un 14%, en diàmetre, més gran que altres nits de l’any.
Encara que durant tot el dia va ser visible, va ser cap al tard quan va poder
veure’s millor aquest espectacular esdeveniment, que no tornarà a veure’s
Fotografia de Joan Florensa
fins d’aquí a vuit anys, en concret la Nit de Nadal de l’any 2026.
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LA 6a VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA – FRUITES FONT BAT EL SEU RÈCORD DE PARTICIPACIÓ
La Volta al pantà d’Utxesa – Fruites Font va celebrar, el
passat diumenge 24 de febrer, la seva sisena edició, en la
que novament va fer el ple, amb 750 participants (180
infantils i 570 a les curses), una xifra rècord en la història
d’aquesta prova esportiva.
La cursa, puntuable per a la Lliga Ponent, es confirma com
una de les millors proves atlètiques del moment a la comarca
gràcies a la seva ubicació enmig del magnífic paratge natural d’Utxesa, a la qualitat dels voluntaris i
voluntàries que hi participen i a la bona organització de l’esdeveniment que pretén cuidar fins al darrer
detall perquè el corredor gaudeixi al màxim d’una excel·lent matinal esportiva.
Els triomfadors de la prova de 10 quilòmetres foren Sancho Ayala i Ariadna Jofre. El primer del club
Fondistes Solsonès s’imposà amb un temps de 33.57 minuts demostrant una clara superioritat
respecte els registres dels seus companys de podi. Cal destacar també en homes, el paper de Josep
Doménech (Docu Lleida), que va fer un temps de 37.36 en cadira de rodes.
Pel que fa a les dones, la independent Ariadna Jofre va aconseguir guanyar a la prova llarga amb un
cronòmetre de 41.51 minuts.
Pel que fa a la prova curta, sobre un recorregut
de 6,5 kilòmetres, el millor en homes va
resultar en Sergi Nunes (Runners Balaguer)
amb 23.37 minuts. En l’apartat femení, Mònica
Martínez (Clos Pons Thai Runners) va vèncer
amb un temps de 27.03 minuts.
Els guanyadors locals van resultar l’Eduard
Escolà i la Sònia Crespo a la cursa de 10 km.
També pujaren al podi en Mario Sánchez i en
Jordi Méndez, primer i tercer sènior.
Una de les novetats que va incloure la comissió organitzativa va ser la incorporació pionera de la
cursa amb cotxets de nadons, que va tenir com a vencedors Marc Bergés i Raki Garsaball
completant el mateix recorregut de la prova curta. Els participants d’aquesta modalitat podien córrer
amb el seu propi cotxet o fer-ho en alguns dels Bugaboo Runner cedits per Font Puericultura. Els
infants havien de tenir de 9 a 36 mesos o/i un màxim de 15 quilograms de pes.
La sortida dels 10 km va iniciar-se puntual a les 10:00 hores del matí, mentre que a les 10.15 hores ho
va fer la prova de cotxets i a les 10:20 la dels 6,5 kilòmetres, totes des del Punt d’informació d’Utxesa.
Les curses infantils, patrocinades per l’empresa comercialitzadora local Torres Energia, foren les
protagonistes a partir de les 11.30 hores amb la inestimable col·laboració de la nostra mascota, l’Utxi
que va engrescar d’allò més als 170 joves corredors.
Tot seguit es va dur a terme l’entrega de premis junt amb els sortejos de diferents obsequis.
En definitiva, una cursa complerta molt ben preparada i acceptada entre els corredors participants,
amb un recorregut relativament pla, avituallaments, assistència sanitària fixa al punt d’arribada i mòbil,
zona infantil amb monitors de lleure per a nens/es, guarda-roba, guarda-claus, servei de llebres, WC,
carpes, bar, esmorzar amb fruita i entrepà de llonganissa, entre altres coses.
Un cop més, és just atribuir l’èxit
d’aquesta edició a la valuosa aportació
dels prop de 130 voluntaris i voluntàries
dels
3
pobles
organitzadors
responsables
directes
del
bon
funcionament global de l’esdeveniment.
L’endemà els principals diaris locals i
digitals es van fer ressò de la jornada
viscuda a Utxesa destacant la Volta al
Pantà d’Utxesa com una de les millors
curses esportives i familiar.
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Classificacions i resultats esportius dels nostres equips
EQUIPS FUTBOL CAMP
CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (AMATEUR)
Jornada 20 (02-02-2019)
PARDINYES
C.F. “B”

0

0

CLASSIFICACIÓ (Categoria 4a divisió catalana - Grup 21)

C.E.TORRES

Jornada 21 (10-02-2019)
C.E.TORRES

4

1

F.C. RIBERA
D’ONDARA

Jornada 22 (17-02-2019)
LA FULIOLA
C.E.

1

0

C.E.TORRES

Jornada 23 (24-02-2019)
C.E.TORRES

3

0

LINYOLA
C.F. “B”

Golejadors

Proper partit

ALBAGES C.F. “A”

C.E. TORRES

10/03/19 16:00H municipal Albages

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS)
Jornada 16 (03-02-2019)
VETERANS
C.E.TORRES

1

1

CLASSIFICACIÓ (Torneig telègrafs – 1ª Divisió)

VETERANS
BORDETA

Jornada 17 (10-02-2019)
VETERANS
BINÉFAR

1

0

VETERANS
C.E.TORRES

Jornada 18 (17-02-2019)
VETERANS
C.E.TORRES

1

7

VETERANS
ALMACELLES

Jornada 19 (24-02-2019)
VETERANS
U.E. TÀRREGA

3

2

VETERANS
C.E.TORRES

Golejadors

Proper partit

V. TORRES

V. CASTELLSERÀ

03/03/2019 10:30H
municipal Torres de Segre
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EQUIPS FUTBOL SALA (Poliesportiu)
CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE “SÈNIOR”
Jornada 14 (09-02-2019)

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

C.A. TORRES

7

2

PARDINYES
C.F.S. “A”

Jornada 15 (15-02-2019)
F.S. LINYOLA
P.B. “B”

4

3

C.A. TORRES

Jornada 16 (09-03-2019)
C.A. TORRES

-

-

C.F.S TREMP
“A”

Jornada 17 (16-03-2019)
PONENT
F.S.ALQASR

-

-

C.A. TORRES

Golejadors

Proper partit

C.A. TORRES

C.F.S. TREMP

09/03/2019 16:00H pavelló municipal

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA BASE) - “ BENJAMÍ ”
Jornada 14 (09-02-2019)
C.A. TORRES
(BENJAMÍ)

11

2

CLASSIFICACIÓ (Lliga Benjamí Futbol Sala – Grup 14)

E.F.S.
CERVERA “B”

Jornada 15 (16-02-2019)
C.F.S.
TÀRREGA “A”

12

2

C.A. TORRES
(BENJAMÍ)

Jornada 16 (09-03-2019)
F.A.G.
MAIALS “A”

-

-

C.A. TORRES
(BENJAMÍ)

Jornada 17 (16-03-2019)
C.F.S.
ALMACELLES

-

-

C.A. TORRES
(BENJAMÍ)

ALTRES EQUIPS ESPORTIUS
CLUB ATLÈTIC BITLLES DE TORRES DE SEGRE
Jornada 8 (03-02-2019)
C. BITLLES
MONTOLIU

477

556

C.AT. BITLLES
TORRES

Jornada 9 (10-02-2019)
C.AT. BITLLES
TORRES

464

508

C. BITLLES
ALBATÀRREC

Jornada 10 (17-02-2019)
C.BITLLES
FRAGA

469

C.AT.BITLLES
504
TORRES

Jornada 11 (24-02-2019)
C.AT.BITLLES
TORRES

505

412

C. BITLLES
AITONA

CLASSIFICACIÓ (Associació Clubs Bitlles Tradicionals Lleidatanes)
Equips

PG

PE

PP

Punts

FRAGA

11

9

0

2

18

MONTOLIU

11

9

0

2

18

TORRES DE SEGRE

11

8

0

3

16

ALBATÀRREC

11

6

0

5

12

VELILLA

10

4

0

6

8

LA GRANJA D’ESCARP

11

4

0

7

8

ALCARRÀS

11

3

0

8

6

AITONA

10

0

0

10

0

PJ = Partits Jugats

PJ

PG = Partits Guanyats

PE = Partits Empatats

PP = Partits Perduts
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DESTRUCCIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE L’ESGLÉSIA (1936 - 1944)

SABIES QUE ...
L’actual església fou cremada i destruïda durant la Guerra Civil ara fa uns 83 anys?
El nefast període de la Guerra Civil Espanyola va tenir un gran impacte sobre molts municipis de la zona d’entre
ells, malauradament, Torres de Segre. El conflicte bèl·lic va repercutir directament en la vida dels torressencs i
torressenques, en la seva tranquil·litat, les seves rutines i els seus costums obligant a la gran majoria a deixar-ho
tot, fugint del poble del seu cor a la recerca d’un refugi molt més segur.
El 20 de juliol de 1936 l’església de la vila cremava pels quatre costats. Cap a finals de març de 1938, per ordre
dels caps republicans, s’evacuava la població. Més tard s’establí el front de batalla a banda i banda de riu, fet
infortunat que provocà que Torres de Segre esdevingués, en molt poc temps, un veritable munt de runa.
Acabada la batalla, sortosament, la vila fou declarada per ordre governativa «pueblo adoptado por el Caudillo».
Sota aquest títol vingueren la reconstrucció del pont, de l’església i la rectoria, el nou ajuntament, el grup
d’habitatges, la bàscula, el grup escolar, entre altres. Un organisme oficial, l’institut de “Regiones Devastadas”,
es va fer càrrec de les reconstruccions més urgents tot servint-se de les brigades de presoners republicans per a
fer les esmentades obres.
Després del pont, l’església fou un dels edificis prioritaris. Testimonis de veïns i veïnes així com de les imatges que
s’observen en les fotografies que s’han pogut conservar d’aleshores, mostren la gran ruïna que va patir aquest
edifici totalment devastat i assolat que, segons una memòria existent, va resultar el més afectat de tot el poble.
L’artilleria, la metralla i les ones expansives no deixaren del temple sinó les quatre parets i el campanar a punt de
caure. La façana malgrat tot encara exhibia la seva fesomia característica. El poc que havia quedat dempeus
després del foc dels primers dies acabà definitivament destrossat per les bombes.
S’iniciava un període nou i alhora complicat, el de la reconstrucció de l’església que es recull de manera extensa
en un informe(1) que encara es conserva del 16 de març de 1944 i que fou realitzat per l’arquitecte de Madrid,
José Rodríguez Mijares. L’aplicació de noves tècniques constructives i nous materials com el formigó armat van
facilitar les obres de reconstrucció de l’edifici amb el propòsit de recuperar l’antic temple reedificant-lo de nou tot
mirant de conservar només “lo que sirve para aumentar la belleza” i guiant-se amb les fotografies anteriors a la
contesa que aportaven els veïns. Una de les parts que es va mirar de conservar millor fou la façana i els seus
elements decoratius tot reparant els efectes evidents de l’impacte de la metralla.
La torre, tot i haver quedat dempeus, es va haver de desmuntar des del comunidor fins al cos del rellotge tornant
a dreçar una cantonera que estava desencaixada i en fals. En aquest sentit, els reconstructors de “Regiones
Devastadas” es tornaren a plantejar l’opció de fer les dues torres que deixava entreveure la contracta inicial de
l’anterior temple però que en tot cas havien de ser dos campanars iguals tal i com es pot mostrar en el dibuix que
van fer que no deixava de ser una proposta idealitzada i que, al final, no s’executà (2)-(imatge pàgina següent).
La resta, pràcticament, es va haver de fer de nou. Es van refer les parets i les voltes interiors per després
arrebossar-les, pintar-les i decorar-les; es construïren els nous paviments de pedra i rajola hidràulica; es muntaren
les noves finestres i els vidres; es va erigir un nou altar major i refer tots els altres completament esgrunats. Crida
l’atenció que es va reconstruir el cor del temple però es va fer cas omís de la tribuna que hi havia de l’orgue.
Per poder fer aquesta obra de recreació de l’anterior església, abans es van haver de dur a terme una sèrie de
demolicions per tirar a terra tot allò que estava malmès i calia refer tal i com es recull, en detall, en un inventari(1).
Els diferents elements de mobiliari, bancs, trona, balustrades de cor, portes, confessionaris i d’altres, es
col·locaren a través d’un mostrari normalitzat que s’aplicava a totes les esglésies per un igual. Els altars i les
imatges van ser cosa d’altres especialistes. Quant als primers, durant aquella època van “fer el seu agost” els
tallistes de retaules, i respecte al segon cas, es cita les famoses i omnipresents imatges de guix procedents d’Olot.
El projecte sencer tingué un cost de 1.449.885,06 pessetes. Posteriorment, amb els anys, aquest edifici
emblemàtic del nostre poble es va anar equipant i esdevenint amb l’edifici que tenim avui dia.
Per cloure, a mode de síntesi, podem exposar que la història de l’església de Torres, que us hem explicat en les
dues últimes edicions de la revista, és un clar exemple d’un projecte de poble al que s’avocà molts esforços i
il·lusions però que, malgrat les dificultats i els diferents entrebancs, es va poder tirar endavant fins que va
aparèixer una guerra inútil que mai no hagués hagut d’existir. La ruïna que provocà s’endugué, en un tres i no res,
aquell somni comunitari que no va deixar mai d’existir i que la nova etapa després de la guerra va permetre
recuperar, esperem que per sempre més.
(1) AHL, Fons “Regiones Devastadas”, reg. 6058, lligall 1, “Proyecto de reconstrucción de la Iglesia Parroquial en Torres de Segre”

Informació: Ismael Panadés, URTX Revista Cultural de l’Urgell Núm.12 , protocols notarials Arxiu Històric Provincial de Lleida
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DESTRUCCIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE L’ESGLÉSIA (1936 - 1944)

EFECTES DE LA GUERRA CIVIL SOBRE EL TEMPLE (1936-1939)

Any 1939. Els efectes desoladors d’una Guerra Civil que
havia acabat i deixava unes imatges molt impactants de la
duresa del conflicte bèl·lic sobre l’església i el nostre poble
en general. El campanar va quedar de peu així com les
quatre parets laterals però la resta del temple quedà
totalment destruït.
Dels diferents altars i la decoració interior no en quedà,
pràcticament, res sencer fruit de la crema de l’edifici així
com de l’efecte dels bombardejos. Tot i això, a les
fotografies encara podem apreciar alguns vestigis de
l’esplendor que el temple tingué en el passat, com és el cas
d’aquesta foto que mostra l’altar lateral.

LA RECONSTRUCCIÓ DE L’ESGLÉSIA (1940 en endavant)
Any 1940. Grup de treballadors ,
encarregats de les tasques de
reconstrucció de la façana.
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(2)

Disseny de la façana amb 2 torres simètriques que “Regiones Devastadas” presentà al poble seguint la idea que sempre
s’havia comentat però que no fructificà al final. El motiu d’aquesta idea inicial podría anar lligada al nom de la vila.

Foto contraportada: Quim Estadella

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES DE MARÇ

Diumenge 24 de març
10:00h. Pedalada Popular a Utxesa. Sortida Poliesportiu. Utxesa.
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Banda Sonora”
Dissabte 30 de març
10:00h. Festival Gimnàstica Rítmica. Poliesportiu.

Dissabte 2 de març
18:00h. Berenar Llar de Jubilats. Poliesportiu.
Dissabte 9 de març
21:00h. Sopar Associació Dones Santa Àgata. Poliesportiu.
Diumenge 10 de març
09:00h. Sortida Floració. Punt trobada “La Fusteria”. Utxesa
10:00h. 1ª Jornada Orientació Familiar. Inici plaça Països Catalans
(Poliesportiu).
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Ostres Ostres”.
Dissabte 16 de març
16:00h. Festa del Carnaval (JAEC). Concentració / Inici rua costat
del Poliesportiu.
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ACTES ESPORTIUS (MARÇ)

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

AJUNTAMENT
TORRES DE SEGRE

CLUB ATLÈTIC BITLLES TORRES DE SEGRE (COSTAT PISCINES)
Diumenge 3 de març: C.A.B. Torres – C.B. Alcarràs (10:00h.)
Diumenge 17 de març: C.A.B. Torres – C.B. Velilla de Cinca (10:00h.)

FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE
Diumenge 3 de març: V. Torres – V. A. Castellserà (10:30h.)
Diumenge 17 de març: V. Torres – V. A.E. Golmés (10:30h.)
Diumenge 31 de març: V. Torres – V. Montoliu (10:30h.)

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE (FUTBOL CAMP)
Diumenge 17 de març: C.E. Torres – Barbens C.F. (16:00 h.)
Diumenge 31 de març: C.E. Torres – Magraners C.D. “A” (16:00 h.)

•

C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA BENJAMÍ)
Dissabte 23 de març: C.AT. Torres – Ponent F.S. Alcarràs “B” (15:00 h.)

C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA SÈNIOR)
Dissabte 9 de març: C.AT. Torres – C.F.S. Tremp “A” (16:00 h.)
Dissabte 23 de març: C.AT. Torres – Sícoris Club “A” (17:00 h.)

Ç

•
•

•

•
•
•

•
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