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Festa Major de Santa Bàrbara 2019 
La il·luminació nadalenca   

Festa de Nadal 2019 de l’Escola Carrassumada 
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TELÈFONS D’INTERÈS 

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS 
Ajuntament 973 796005 www.torressegre.cat 

Consultori  Mèdic 973 792252 8:30 – 15:00h (Infermeria i medicina) 

Biblioteca 973 796529 
16:30 - 20:30h (Dilluns a Dijous) 

10:00 - 13:00h (Dimecres i divendres) 

C. Torres Energia 973 792828 8 – 15h  www.torresenergia.cat 

Policia Local 696 982 734 7:30 – 14:30h / 13:30 – 21:00h 

Escola  973 796335 agora.xtec.cat/ceipcarrassumada 

Llar  d’Infants 973 792319  

Llar  de  Jubilats 973 796496 16:00 - 20:00h 

Fusteria (Utxesa) 973 796394 https://utxesa.org/ 

Farmàcia 973 796084 
9- 14h / 17-20:30h (Dilluns a Divendres) 

9:30 - 13:30h (Dissabte) 

CAP  Alcarràs 973 795725 alcarras.lleida.ics@gencat.cat 

Emergències 112 Emergències  Mèdiques        061 

Mossos  Esquadra 112 o 973 700050 

Bombers  Lleida 112 o 973 030100 
  

 

HORARIS AUTOCAR  «Lleida – Torres de Segre» 122 
 

Dilluns a dissabtes feiners Dilluns a divendres feiners 

Lleida - Torres Torres - Lleida Lleida - Torres Lleida - Torres 

9:10     11:30    
12:30 

14:00     20:00 

7:55         9:30 
12:30       15:15 

7:15    19:00    
21:00 

7:15     7:45     
12:00 

18:00      19:25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRESENTACIÓ 
 

Desembre tanca la porta i amb ell uns registres de 

temperatura càlids i de baixes precipitacions, tret de la 

llevantada que ens afectà a principis de la Festa Major. 

La dinàmica meteorològica viscuda de finals de 

novembre s’ha allargat durant tots els dies del mes de 

desembre amb un temps tranquil, temperatures més 

altes que de costum i amb algunes situacions de boira 

alta. Una situació explicable per la persistent acció d’uns 

potents anticiclons situats a sobre nostre que han fet 

que l’inici oficial de l’hivern, el passat 22 de desembre, 

sigui el més càlid i sec de les últimes dècades a 

Catalunya, segons dades del Meteocat. Una tendència 

que sembla que anirà amb escreix en els propers anys. 

Desembre també esdevé, segurament, un dels mesos 

més poderosos i complerts de l’any al nostre municipi 

en quan a esdeveniments, celebracions i fets rellevants 

viscuts amb un ritme frenètic des de l’inici fins al darrer 

dia del mateix. Un començament que es fa evident amb 

l’habitual trobada de motocultors i tractors antics i, com 

no, amb l’extens i variat programa de la nostra esperada 

i desitjada Festa Major en honor a Santa Bàrbara. Sense 

massa temps pel descans, una nova edició de la Marató 

de TV3 va tornar a mostrar, un altre any, la vessant més 

solidària de Torres de Segre amb els 6.000€ recaptats. 

L’arribada d’un grup de tions a l’Ermita, l’espectacle de 

ball sublim a càrrec d’Ares Dance Studio; el Concert de 

Nadal amb la Coral La Lira i el grup Folk Snoopy; la 

recollida de les cartes dels nens i nenes pels Patges dels 

Reis Mags d’Orient; un complert Parc de Nadal amb 

inflables i jocs així com la Festa Fluor i la revetlla de cap 

d’any... clouen un any 2019 prou ric, generós i abundant 

que ja forma part de la història municipal i que dona pas 

a un 2020 que esperem estigui ple de bons propòsits. 

La present revista dedica l’entrevista a Josep Ramon 

Branzuela i Almacellas, el que fou alcalde del poble 

durant 10 anys que cedeix el seu lloc com a regidor a 

Jaume Roca, després d’una llarga etapa dedicada a la 

política municipal, comarcal i provincial. 
 

Edita: Ajuntament de Torres de Segre 

Dipòsit legal: DL L 1725-2015 

Redacció, maquetació i redisseny: JOAN COMPANYS CABAU  

Impressió: Anfigraf S.A. 

Contacte: revistaelpregonerdetorres2@gmail.com 

 
 

CULTURA 
Inici del mandat del pubillatge torressenc; Buscant el tió a l’Ermita;  

Concert de Nadal amb la Coral La Lira i el Grup Folk;  
Josep M. Prada guanyador del XVI Premi de fotografia del Consell Comarcal 

 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Tercera part curs ornitologia; TDSNaTur amb la Marató de TV3;  

Exposició fotografies participants al Concurs de Fotografia de Natura. 

ESPORTS 
Batuda de porc senglar amb els agents rurals; Espectacle “El rei del Pop”;  

La VII Volta al pantà Utxesa “Fruites Font” obre les inscripcions. 
 

ACTUALITAT 
Exposició diorames de Nadal d’en Paco Vidal a Lleida; Reunió curs ACTIC; 
Sessió cinefòrum Llar Jubilats; Recaptació campanya “2000 kg de coure”; 
Selecció postals de felicitació de Nadal; Taller de Nadal Associació Dones; 

Festivals Escola i Llar Infants; Actuacions fruita dolça; Grup rescat;  
Parc Nadal i visita Patges Reials; Festa Fluor i revetlla de cap d’any. 

 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA   
Una nova edició de la Marató de TV3, més solidària que mai. 

ACTUACIONS 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada) 
 

L’ESPORTIU DE TORRES 
 

L’ENTREVISTA 
Josep Ramon Branzuela i Almacellas 

SABIES QUE 
L’edifici de l’Ajuntament fou reconstruït fa 74 anys 

 

L’AGENDA DEL MES DE GENER 
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 IX TROBADA DE MOTOCULTORS I TRACTORS ANTICS 
 

Seguint la tradició i ja en van nou edicions seguides, el 

primer diumenge de desembre es va celebrar la 

Trobada de motocultors i tractors antics a l’explanada 

de la bassa del Molí. 

Una activitat organitzada pels amics del motocultor 

de Torres de Segre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament que serveix, any rere any, com a preludi 

de la Festa Major en honor a Santa Bàrbara.  

La novena edició va aconseguir reunir més d’una 

trentena de vehicles antics de tot tipus superant, en 

escreix, les darreres trobades que havien disminuït 

força en quan a participació. Tot i les dificultats 

evidents de poder desplaçar part d’aquesta 

maquinària més vella fins al punt d’encontre, van ser 

la majoria dels tractors, motocultors i cotxes que van 

arribar a la bassa del molí pel seu propi peu, circulant i 

fent gal·la de la força i vitalitat dels seus motors i 

engranatges, una mica caducs, però amb l’energia 

suficient com per no deixar de funcionar. 

La jornada va començar ben d’hora amb un bon 

esmorzar a mesura que anaven arribant les diferents 

màquines, en la seva majoria, eines que s’han utilitzat 

en les labors del camp antigament al poble amb 

marques de reconegut prestigi com Bertolini, Same, 

Eicher, Holder, Massey Ferguson, Fordson Dexta, 

Pasquali, John Deere o Volvo. 

 

 

 

 

En definitiva, una representació d’alguns dels models i marques emblemàtiques d’unes eines motoritzades 

de camp i de passeig que han format part de la història de Torres de Segre i que van acabar, com és costum, 

fent la tradicional volta pels carrers del poble juntament amb els membres del nou pubillatge i veïns/es del 

municipi. 
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 PASSA CARRERS AMB LA BANDA MUNICIPAL DE TAMBORS I CORNETES  
 

Les tradicions són llegats històrics que 

cal conservar ja que defineixen i ajuden 

a construir la identitat d’un poble. El 

passa carrers que es va celebrar el 

vespre abans de l’inici de la Festa 

Major, a càrrec de la banda municipal 

de tambors i cornetes, n’és un clar 

exemple amb l’habitual cercavila pels 

carrers del nostre municipi indicant el 

tret de sortida a un seguit de dies de 

Festa i de celebració. Un grup local que esdevé una joia existent i es manté viu i latent gràcies a la bona tasca 

d’un conjunt de gent disposada a continuar preservant aquesta bonica tradició popular.  
 

 

EXPOSICIÓ DEL 5È CONCURS DE DIBUIXOS PER A LA PORTADA DEL LLIBRE DE LA FESTA MAJOR 
 

El tret de sortida de la Festa Major va coincidir amb l’obertura al públic 

l’exposició de tots els dibuixos participants en la cinquena edició 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 dels 

autors i autores sobre una cartolina de fons negre. Un merescut 

reconeixement a l’esforç, l’originalitat i a la creativitat. 
 

 

MISSA MAJOR EN HONOR A SANTA BÀRBARA, PREGÓ DE FESTES, PROCESSÓ I PROCLAMACIÓ 
 

A les 11:00h del matí es va celebrar l’habitual missa major a 

càrrec de mossèn Hèctor, cantada pels membres de la Coral La 

Lira, en honor a la nostra patrona, Santa Bàrbara. La cerimònia 

es va completar amb la benedicció del pa beneït, que es reparteix 

entre els i les assistents, així com de les bandes i les faixes que 

portaran els nous representants escollits del pubillatge local 

durant el seu llarg mandat.  

La pluja, que no va deixar de caure en tot el matí, va obligar a modificar i 

variar bona part dels actes previstos a continuació que es van haver de fer 

tots a l’interior de l’Església.  

En primer lloc, l’alcalde del municipi, en Joan Carles Miró i Puigvecino, va 

donar la benvinguda als i les assistents amb el discurs d’inici de celebració 

abans de donar pas a la Mª Àngels Pujol i Huguet, escollida per a realitzar 

el pregó de festes d’aquest any, que va dedicar unes magnífiques paraules 

d’agraïment i d’estima al públic present que va respondre amb un llarg, 

sentit i merescut aplaudiment de reconeixement a la seva persona i a la 

bona tasca desenvolupada com a docent durant 24 anys al nostre municipi. 

Dimarts 3 de desembre 

Dimecres 4 de desembre 

ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA 2019 

Mª Àngels Pujol i Huguet, pregonera 
de la Festa Major de Sta. Bàrbara 2019 
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Després dels parlaments de la Pubilla i de l’Hereu del 

pubillatge sortint, es va realitzar la proclamació oficial del nou 

pubillatge torressenc amb l’entrega de les diferents bandes i 

faixes a càrrec dels regidors i regidores de l’actual Ajuntament.  

En aquesta ocasió, el Consistori va obsequiar als i les joves 

representants municipals amb un rellotge així com de la capa 

que els acompanyarà i resguardarà del fred durant els mesos 

més gèlids d’hivern.  

Tot seguit, es va realitzar la processó 

que es fa, habitualment, a l’acabar la 

missa pels carrers del poble i que 

també es va haver de realitzar per 

dins el temple, encapçalada per la 

plataforma amb la nostra patrona i 

acompanyada per la música de 

l’orquestra La Principal de la Bisbal. 

Per últim es van fer les fotografies 

oficials dels nous membres del 

pubillatge a l’Ajuntament. 
  

CAFÈ CONCERT I ENTREGA DE PREMIS DEL 5È CONCURS DE DIBUIX PEL LLIBRET FESTA MAJOR 
 

 

El primer dia de celebració es va fer el cafè concert a 

càrrec de l’orquestra la Principal de la Bisbal que van 

delectar al nombrós públic d’un bon repertori de cançons 

de diferents èpoques i estils. Durant el mateix, les 

membres de l’Associació de Dones Santa Àgata van 

vendre flors d’Oncolliga per ajudar a recaptar fons en 

favor del tractament i la cura del càncer. 

Al finalitzar el concert, es va fer l’entrega dels premis per 

a tots els i les participants al 5è Concurs de dibuix per a 

la portada del llibret de la Festa Major. L’Hereu de Torres 

de Segre, en Marc Torrelles, i la Pubilla, la Winona 

Olivera, acompanyats de la resta del nou pubillatge, van 

ser els encarregats de fer la presentació i d’entregar els 

obsequis als guanyadors: Marc Drudes (portada), Èlia 

Serra (contraportada) i Carla Rubio (pàgina central).  

A més, es va obsequiar amb una bossa amb material 

divers per a tots els i les concursants. Tot seguit, tal com 

mana la tradició, les pubilles i els hereus van ballar primer 

amb els regidors i regidores i, després, amb els seus 

familiars per a donar per encetada la primera de les 

diferents sessions de ball. La pluja va obligar a suspendre 

també el castell de focs d’artifici previst ajornant-lo per 

la cloenda del darrer dia de Festa.  

ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA 2019 
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Un nou dia de pluja va fer ajornar l’activitat de recorregut de caça, prevista a primera hora del matí del 

dijous, i passar-la al dissabte 7 de desembre. 
 

CIRCUIT DE CASTELL D’INFLABLES AL PAVELLÓ POLIESPORTIU 
 

Com no podia ser d’una altra manera, durant dos dies pel matí al llarg de la 

Festa Major, el pavelló poliesportiu va acollir també propostes per als més 

petits com van ser els circuits de castells d’inflables que s’instal·laren, durant 

unes hores, amb el propòsit d’entretenir i fer gaudir als menuts de casa 

oferint un ampli espai de joc i d’esbarjo segur i apte per a diferents edats. 
 

 

Les precipitacions caigudes durant els dos dies anteriors van deixar un bon registre acumulat d’aigua deixant 

el terreny on s’havia de realitzar la tirada de bitlles força enfangat i, pràcticament, impracticable. Aquest 

hàndicap va fer decidir a la Junta del Club Atlètic Bitlles suspendre l’activitat i aprofitar la jornada de 

campionat del següent diumenge 8 de desembre per a fer l’esmorzar i la tirada de la Festa Major. 

DIANA FLOREJADA AMB LA BANDA DE TAMBORS I CORNETES 

De bon matí, ben d’hora, i sota un ambient d’humitat i boira alta, 

la banda municipal de tambors i cornetes de Torres de Segre van 

fer la clàssica Diana Florejada amb la convicció de continuar, un 

any més, amb la tradició de “despertar” al veïnat torressenc per 

anunciar els dies de Festa i de celebració al nostre poble. Fent un 

recorregut per bona part dels carrers del nostre municipi, la 

comitiva instrumental va visitar, en primer lloc, la casa del senyor 

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

últims com a mostra d’homenatge a la seva recent elecció com a nous representants de la nostra vila. 
 

ENTREGA DE PREMIS XV CONCURS DE FOTOGRAFIA DE NATURA “ANTONI RIBES ESCOLÀ” 
 

La Sala d’Exposicions va acollir l’entrega de premis de la quinzena 

edició del Concurs de Fotografia de Natura “Antoni Ribes 

Escolà”. Amb l’ajuda del pubillatge local i de la mà de la regidora 

de Medi Ambient, Bianca Pop, es van entregar les diferents 

gratificacions als autors i les autores de les fotografies escollides 

que es van mostrar en l’anterior edició d’aquesta revista 

municipal. Al mateix temps es va donar per inaugurada 

l’exposició amb bona part de les fotografies participants 

etiquetades i classificades amb el seu nom i temàtica presentada. 
 

ACTUACIÓ DE TITELLES I SESSIÓ DE CINEMA A LA SALA D’ACTES 
 

També durant el matí i a la Sala d’Actes, la companyia La Pantomima va realitzar 

una divertida obra de titelles sota el títol Recontes que va fer gaudir d’allò més 

al jove públic present que, a més, va poder completar un matí extra 

d’entreteniment amb la visualització de la pel·lícula “Hotel Transilvania 3: Unes 

vacances monstruoses”.  

Dijous 5 de desembre 

Divendres 6 de desembre 

ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA 2019 
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BALLADA DE SARDANES AMB L’ESCOLA SARDANISTA DE TORRES DE SEGRE 
 

Al migdia del mateix divendres es va realitzar la ballada de sardanes organitzada des de l’Escola Sardanista 

de Torres de Segre que va atreure un bon nombre de colles sardanistes d’arreu que dansaren diferents peces 

interpretades per la cobla orquestra Costa Brava.  

Una trobada sardanista prou rellevant dins els actes de la Festa Major de Santa Bàrbara que, un any més, es 

va consolidar com una jornada fraternal i d’autèntic homenatge a la nostra estimada dansa popular catalana 

per excel·lència, la sardana. 

 

 

 

 

 

 

JORNADA DE PESCA INFANTIL A LA BASSA DEL RIU 
 

El Club Esportiu de Pesca de Torres 

de Segre, amb la col·laboració de 

l’Ajuntament, va organitzar un cop 

més l’activitat de pesca infantil a la 

bassa del riu del camí verd. 

Sota unes condicions climàtiques 

més favorables que l’any passat, es 

va poder gaudir d’una bona 

jornada matinal de pesca, un 

esport amb una forta tradició al 

nostre poble, degut a la proximitat 

del riu i l’embassament d’Utxesa, 

però que necessita promocionar-se 

i saber engrescar a les noves 

generacions torressenques, un dels 

motius pel que es duu a terme 

aquesta iniciativa. 

Una vintena de nens i nenes van 

poder participar en l’activitat i practicar l’art de la pesca acompanyats dels seus 

pares, tiets i avis, en un espai còmode que estava preparat per a l’ocasió amb 

l’alliberament, dies abans, de 60 quilograms de truites comunes, provinents 

d’una piscifactoria de Ponts, que no van poder resistir-se als diferents esquers 

que els pescadors van utilitzar per a capturar-les. 

Dissabte 7 de desembre 

Exemplar de truita comuna o fario capturat per l’Aleix 
Drudes amb “cullereta” com a esquer de pesca. 

ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA 2019 
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RECORREGUT DE CAÇA 
 

Després d’ajornar per la 

pluja caiguda l’activitat de 

recorregut de caça 

prevista inicialment pel 

dijous 5 de desembre, dos 

dies després es va poder 

desenvolupar amb tota 

normalitat, això sí, sobre 

un ambient matinal de boira alta i baixes temperatures. 

La jornada de tir, que s’organitza des de la Societat de caçadors 

de Torres de Segre, va començar a primera hora del matí amb 

un benvingut esmorzar de carn a la brasa que va fer entrar en 

calor als diferents tiradors participants abans de dur a terme la 

corresponent tirada al plat al terreny lateral del Camp de Tir. 

Després d’un seguit de rondes disparant als plats a diferents 

alçades, es va fer el recompte de puntuacions obtingudes pels 

tiradors inscrits per establir la classificació final de l’activitat. El 

guanyador d'aquest any va ser en Carles Ruestes, seguit d’en Jesús Martínez i de l’Osvald Esteve en tercer 

lloc, després de fer el desempat amb en Jordi Masip, quart classificat.  L’entrega de premis als guanyadors i 

participants va anar a càrrec del President de la Societat, en Sergi Mòdol, dels regidors i regidores presents 

i dels membres del pubillatge local.  

Des d’aquest espai, la Junta de la 

Societat de caçadors volen manifestar 

el seu agraïment a tots els 

col·laboradors i col·laboradores que 

van fer possible la tirada aportant 

diferents obsequis que va garantir que 

tothom que estava inscrit a la prova 

s’endugués un detall de participació. 

 

RECORREGUT DE CORREFOCS PELS CARRERS DE LA VILA 
 

Per segon any consecutiu, el Drac i els Diables de 

Montornès del Vallès van ser els protagonistes del vistós 

correfocs que es va fer per una sèrie de carrers del nostre 

poble la nit del dissabte com a cloenda al gran nombre de 

propostes fetes al llarg del dia. Al ritme dels seus tambors, 

la comitiva ben carregada de pirotècnia va iniciar el 

recorregut sortint des de l’Ajuntament sota l’expectació de 

veïns i veïnes que no es van voler perdre l’inici de 

l’espectacle de llum i so que omplí de guspires de foc els 

diferents carrers per on es va passar. 

Novament, un grup de joves torressencs, amb la indumentària adient per a protegir-se del foc, va seguir el 

correfocs posant-se a sota del mateix i esdevenint l’ànima principal d’una proposta molt ben acceptada.  

Membres de l’actual Junta de la Societat de caçadors de Torres amb les pubilles i l’Hereu. 

Carles Ruestes, 1r classificat 

Jesús Martínez, 2n classificat Osvald Esteve, 3r classificat 
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7ª JORNADA DEL CAMPIONAT DE BITLLES DE LLEURE 
 

La setena jornada del Campionat de Lleure que va 

disputar el Club Atlètic Bitlles de Torres de Segre i el 

Club Bitlles d’Aitona, va substituir l’habitual tirada de 

la Festa Major que es va haver d’anul·lar dies abans pel 

mal estat del terreny de joc a causa de la pluja.  

Després de compartir un bon esmorzar calent, els dos 

equips van disputar un partit sense massa 

complicacions per l’equip torressenc que va aconseguir 

una còmoda victòria per 513 a 355. 

La representació del nou pubillatge que es va apropar al camp de bitlles, seguint la tradició, van practicar 

uns quants llançaments amb els bitllots d’aquest esport tradicional que segueix ben viu i competint al nostre 

municipi gràcies, sobretot, a la bona feina i dedicació de l’actual Junta i membres del Club. 
 

ACTIVITAT INFANTIL DE CARS I MOTOS  
 

Paral·lelament a la tirada de bitlles, al carrer Àngel Guimerà, es va dur a 

terme una activitat adreçada al públic infantil i juvenil de cars i motos en 

la que es podia pilotar-los seguint un recorregut tancat al trànsit instal·lat 

al mig del mateix carrer per a l’ocasió. 
 

 MISSA MAJOR EN HONOR A IMMACULADA CONCEPCIÓ I INAUGURACIÓ DEL CARRER A MOSSÈN 
 

Al migdia, va tenir lloc l’habitual missa major dedicada a la Immaculada 

Concepció que es celebra el darrer dia de Festa Major. A la cerimònia, 

oficiada per mossèn Héctor i cantada per la Coral La Lira, els membres del 

pubillatge torressenc van fer la tradicional ofrena floral a la Verge Maria. 

A la sortida de l’Església, es va realitzar la inauguració del carrer dedicat a la 

figura d’en mossèn Xavier Batiste, amb la presència de familiars, autoritats 

locals i un bon nombre de veïns i veïnes del poble que van voler ser-hi 

presents. 

Després de la benedicció a càrrec de mossèn Héctor, fou el germà d’en Xavier 

el que va descobrir la nova placa instal·lada en una paret del principi del que 

havia estat fins ara el carrer Església que canvia la seva nominació en honor 

al que va ser el nostre mossèn durant molts anys, una persona molt estimada que, d’aquesta manera, 

ocuparà per sempre un lloc distingit de la vila, proper a l’Església, segurament tal i com ell hagués volgut. 

Diumenge 8 de desembre 
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A continuació es va 

realitzar la traca infantil 

que no es va poder fer el 

primer dia de la Festa 

Major a causa de la pluja 

així com també una 

simulació de l’habitual 

proclamació del nou pubillatge i l’esperada sortida de les 

pubilles, dames, pubilletes, hereu i hereuets al balcó de 

l’Ajuntament per a poder deixar l’estampa del moment per al 

record entre cintes de serpentina i paperets de colors. 
 

 

L’ESPERAT CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI COM A CLOENDA DE LA FESTA 
 

Tradicionalment, els focs d’artifici ens marquen 

l’inici de la nostra Festa Major en honor a Santa 

Bàrbara. No obstant, aquest any, el temporal de 

pluja que ens va afectar durant tot el dia va obligar 

a ajornar l’espectacle pirotècnic que, veient la 

previsió meteorològica dels propers dies, es va 

prorrogar al darrer dia, excepcionalment, com a 

cloenda dels dies de celebració.  

D’aquesta manera diumenge a les 21:00 hores de 

la nit, finalitzats tots els actes, es va poder 

realitzar el magnífic castell de focs d’artifici 

preparat per Pirotècnia Tomás S.L., empresa especialista fundada l’any 1994 amb una reconeguda 

trajectòria professional per tot l’Estat. Membres del pubillatge van ser les encarregades de prémer el 

polsador d’inici de l’exhibició pirotècnica. Tot i el pas d’un petit i breu front de precipitació minuts abans, 

l’espectacle de llums i colors es va poder contemplar sobre el cel torressenc sense massa dificultats, tot 

posant el punt i final a una nova i exitosa edició de la Festa Major. 

 

CONCERTS, ESPECTACLES, BALLS, GRUPS DE VERSIONS, DJ’S I... LA FESTA WONDER DEL SEGRE 
 
 

Sense cap mena de dubte, un dels atractius principals i tret 

d’identitat de la nostra Festa Major per excel·lència són els grups i 

els conjunts musicals que venen a actuar i a oferir el seu espectacle 

o show a l’espai del pavelló poliesportiu, convertit per uns dies en 

un temple de retrobaments, d’exhibicions i molta diversió. 

Un any més, la bona tasca conjunta de la Comissió de Festes de 

l’Ajuntament i l’empresa d’espectacles representant Events 

Catalunya van aconseguir confeccionar un bon repertori variat, 

complert i d’alt nivell. 

El primer dia de celebració va anar a càrrec de l’orquestra La Principal 

de la Bisbal encarregada d’amenitzar el cafè concert així com la 

primera sessió de ball, per segon any consecutiu. Per la matinada, Dj. 

Bleizy delectà als presents amb una sessió de música techno. 

ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA 2019 
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Dijous 5 de desembre, el concert i el ball de tarda va 

estar acompanyat per La Chatta Orquestra amb 

l’actuació de Clownic, entremig.  

Per la nit del mateix dia, una bona recopilació musical 

amb l’espectacular grup de versions Banda Neon i Hey 

Pachucos que donaren pas, finalment, als Dj’s locals DJ 

Cactus i DJ Panxo. 

L’endemà divendres, la reconeguda orquestra Costa 

Brava va mostrar una bona interpretació musical en les 

dues sessions demostrant un cert atractiu sobre 

l’escenari que va agradar força al públic present.  

A la mitja part l’exhibició de ball d’All Swing va ensenyar 

el ritme i la vitalitat del Swing com a un dels gèneres 

musicals més populars d’Amèrica durant els anys trenta. 

Entrada la matinada, va arribar l’hora dels Tremendos 

que van demostrar la seva bona salut a sobre l’escenari 

versionant una gran varietat de cançons d’estils i 

èpoques diverses. El Dj. Marsal Ventura, amb una sessió 

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

El dia següent, dissabte 7 de desembre, l’orquestra 

Jamaica Show va fer gaudir de nou amb la seva 

proposta més actual i moderna mostrant un ampli 

repertori musical amb uns tocs sud-americans. 

A partir de la mitja nit, s’iniciava un dels plats forts de 

la Festa, primer amb l’actuació de Santi Roig que va 

amenitzar l’ambient amb música disco dels anys 80, per 

a donar pas a una de les nits més esperades, amb la 

tercera “Wonder de Segre”, consolidada com la festa 

oficial Wonder de les terres de Lleida i que va 

aconseguir, un any més, fer del pavelló municipal una 

rèplica de la desapareguda discoteca Wonder de Lleida 

amb l’actuació dels seus disc-joqueis habituals: DJ. 

Joseph, DJ. Julio Posadas i DJ. Ramos, en una posada 

en escena simplement espectacular on la il·luminació, 

els podis amb gogo’s ballant en directe o les figures 

d’animals gegants amb llums van aconseguir omplir, de 

gom a gom, la pista de ball de nostàlgics de generacions 

diferents que van acudir a la cita després d’una gran 

expectació mediàtica dies abans de l’esdeveniment. 

Diumenge 8 de desembre per la tarda, per cloure, es va 

realitzar un espectacle revista denominat El Gran Show 

que va combinar diferents exhibicions i escenes de 

màgia d’alt nivell que van fer gaudir i entretenir durant 

unes hores als espectadors i espectadores que 

s’aproparen al pavelló poliesportiu. 
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INICI DEL MANDAT DEL PUBILLATGE TORRESSENC 2019 A LA FESTA MAJOR 
 

Després de l’elecció dels nous membres del 

pubillatge 2019 a principis de novembre i de l’acte 

de comiat i proclamació del pubillatge local del 

diumenge 16 del mateix mes, els nous escollits i 

escollides van fer la seva estrena oficial participant 

en els diferents actes i activitats programats dins la 

passada Festa Major en honor a Santa Bàrbara amb 

la corresponent benedicció de les bandes i faixes que 

els acompanyaran durant tot l’any dins el seu 

mandat per diferents indrets de terres catalanes. 

Des del matí del primer dia de celebració, la pubilla, 

les dames, la pubilleta, les dametes, l’hereu, l’hereuet i el fadrinet van assistir en els diferents actes tals com 

concerts, balls de tarda, ballada de sardanes, nits joves, jornada de tir al plat, exposicions, jornada de pesca 

infantil, tirada de bitlles i a les misses corresponents així com en els actes posteriors celebrats al poble fins 

a final de l’any com el concert de Nadal a l’Església Parroquial. 

Cal recordar que l’Hereu 2018 de Torres, en Marcel Barberà, segueix dins el món del pubillatge com a Hereu 

Comarcal del Segrià, representant a la comarca fins el proper mes de juny, data fi del seu mandat. 
 

- dissabte 14 de desembre -        BUSCANT EL TRONC DE NADAL A L’ERMITA!    
 

El dissabte 14 de desembre l’Ermita va ser el lloc 

escollit per alguns troncs de Nadal per a ser trobats 

per les seves respectives famílies. 

Gràcies a una iniciativa conjunta entre la Regidoria 

de Cultura i els Amics de la Mare de Déu de 

Carrassumada, una quinzena de troncs es van 

amagar en els llocs més inversemblants del turó. 

Amb a un seguit de pistes, els mateixos troncs van 

anar ensenyant el camí que conduïa al següent, 

d’aquesta manera els nens i nenes espavilats 

corrien d’un lloc a l’altre amb l’emoció i l’alegria 

reflectides a les seves cares. EI! Aquí n’hi ha un!, 

assenyalava un nen darrera una de les plantes del 

darrere l’altar de pedra. Aquí n’hi ha un altre enfilat 

dalt d’un arbre!, deia una nena al trobar un tió amb 

ulleres i pipa vora el monument del Mai Més. 

En definitiva, tota una experiència engrescadora 

que va servir també per a donar a conèixer indrets 

de l’Ermita que molta de la gent no els coneixia. Tot plegat es va acabar amb una bon vas de xocolata calenta 

i uns melindros, a més del sorteig d’un quadre de Torres, cedit per l’Ajuntament, una figura de la Verge de 

Carrassumada i un pernil. La recaptació de tot plegat va ser donada en favor de la Marató.  

El pubillatge local no es va voler perdre aquesta bonica iniciativa i també va ajudar d’una manera activa. 

 

CU
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Els i les membres del pubillatge local, acompanyats de l’alcalde, 
regidors, regidores i familiars, amb els rams per a fer l’ofrena floral, ben 
mudats amb els vestits tradicionals 
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     CONCERT DE NADAL AMB LA CORAL LA LIRA I EL GRUP FOLK          - diumenge 22 de desembre -  
 

Diumenge 22 de desembre a 

l’Església Parroquial, seguint la 

tradició per aquestes dates, es 

va celebrar el Concert de 

Nadal a càrrec de la Coral La 

Lira de Torres de Segre i el 

grup Folk Snoopy, amb la seva 

darrera aparició en públic. 

Després de la presentació de 

l’acte i del parlament de 

felicitació de les festes per 

part del president de la Coral, 

en Raül Esteve, es va donar 

pas a l’esperada actuació.  

Primer va ser l’agrupació cantaire local la que va interpretar un seguit de cançons pròpies d’aquestes festes 

tals com: Les Dolces Festes, el Dimoni escuat, Blanc dia de Nadal, Adestes Fideles, el Desembre congelat i Joia 

en el Món. Malgrat les nombroses baixes per qüestions de salut, els i les cantaires torressenques van saber 

posar de nou el punt màgic dins el temple amb l’harmonia singular de les seves veus. 

A continuació, part dels membres del recuperat grup folk local, acompanyats de les seves inseparables 

guitarres, van cantar les dotze van tocant, anem a Betlem, Gingle Bells – El trineu i Tota la terra. 

Per cloure el concert, i sota la batuta del Director de la Coral, en Ramón Curcó, es va dur a terme una actuació 

conjunta entre el grup de cantaires i els components del grup Folk tot cantant, a l’uníson, dues de les cançons 

més representatives com són “Santa Nit” de Franz Grüber i la nadala popular catalana “Fum, fum, fum” amb 

la participació de part del públic present que es va engrescar acompanyant el cant conjunt. 

Un cop més, volem reivindicar el paper fonamental que representa la Coral La Lira en la conservació de 

les tradicions populars arrelades al nostre poble des de fa segles tot ressaltant el valor de la seva existència 

en l’actualitat com a bé preuat que cal dedicar esforços perquè segueixi viu i latent en els propers anys. 

Agrair també al grup Folk Snoopy la seva participació esperant que tingui continuïtat també en el futur. 
 

JOSEP MANEL PRADA GUANYA EL XVI PREMI DE FOTOGRAFIA “ELS VALORS DEL SEGRIÀ” 
 

 

La fotografia titulada “El paisatge del Segrià” (feta a 

Torres de Segre), de Josep Manel Prada i Domènech, va 

resultar la guanyadora en la categoria absoluta del 16è 

Premi de Fotografia “Els valors del Segrià” que organitza 

l’àrea de Cultura del Consell Comarcal del Segrià.  

La fotografia es va poder veure a finals d’any, juntament 

amb altres fotografies triades d’entre les participants, en 

una exposició al vestíbul del Consell Comarcal que, 

posteriorment, serà itinerant per la comarca.  
 

 

 

Volem felicitar al Josep Manel per aquest guardó així com pel recent premi a la millor fotografia local de 

fauna i flora del concurs de fotografia local “Antoni Ribes Escolà” d’aquest any, alhora que volem agrair la 

seva col·laboració en aportar retrats i compartir els seus bons criteris fotogràfics en l’apartat de la foto 

del mes d’aquesta present revista. 
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     TERCERA PART DEL CURS D’ORNITOLOGIA               - dissabte 14 de desembre -   
 

Dissabte 14 de desembre, des de TDSNaTur amb l’ajuda de Leader 

Ponent, es va realitzar la tercera sèrie del curs d’ornitologia, iniciat 

fa uns dies a l’embassament d’Utxesa. 

Durant la jornada, una vintena d’assistents instruïts per dos guies i 

el tècnic de Medi Ambient, van poder gaudir de nou d’aquesta 

excel·lent proposta en un dels millors entorns per a dur-la a terme 

tot visualitzant un total de quaranta espècies diferents d’aus, 

alguna d’elles prou rellevants com la Mallerenga Cuallarga, la 

Mallerenga Blava, el Milà Reial, el Botxí Meridional, la Gralla o 

l’Arpella. Aquest èxit d’albiraments d’ocells representa tant sols 

una petita mostra de tota la fauna ornitològica que tenim a la Reserva Natural d’Utxesa i l’Aiguabarreig 

Segre – Cinca, dos importants espais naturals del nostre terme municipal. 
 

      - diumenge 15 de desembre -                        TDSNATUR AMB LA MARATÓ DE TV3 
 

TDSNaTur, una edició més, també va 

voler aportar el seu gra de sorra i 

contribuir amb els diferents actes 

organitzats al poble en favor de La 

Marató de TV3, dedicada a les malalties 

minoritàries. 

De la mà de dos tècnics, es va realitzar 

una sèrie de tallers manuals encaminats 

als nens i nenes on es podien fabricar i 

decorar uns Utxis de La Marató, pintar 

plegats arbres de nadal així com realitzar campanetes per a posar a l’arbre, tot això amb elements reciclables. 

La proposta va resultar tot un èxit i va ser molt ben rebuda per als més menuts i menudes ja que no es va 

parar en tot el matí fins al punt d’esgotar-se tot el material que s’havia preparat per a fer l’activitat. 
 

EXPOSICIÓ DEL XV CONCURS DE FOTOGRAFIA DE NATURA “ANTONI RIBES ESCOLÀ” 
 

Des de l’entrega de 

premis i la seva obertura 

el passat 6 de desembre 

i durant uns dies 

posteriors, la Sala 

d’exposicions, ubicada 

al recent inaugurat 

carrer mossèn Xavier Batiste, va acollir la interessant col·lecció de bona part de les fotografies presentades 

a la quinzena edició del concurs de fotografia local d’entre elles les guardonades en les diferents categories. 

Dies abans, l’equip tècnic de TDSNaTur va condicionar la sala i preparar la distribució de les instantànies 

entre les guies d’exposició d’aquesta instal·lació. 
 

 

M
ED

I A
M

B
IE

N
T 



 
 

 
13 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL DESEMBRE - Gener 2020 

 

 

 

      BATUDA DE PORC SENGLAR A UTXESA AMB ELS AGENTS RURALS          - dijous 12 de desembre - 
 

Seguint amb els habituals controls biològics 

d’aquesta espècie porcina salvatge, el passat 

dijous 12 de desembre, la Societat de Caçadors 

de Torres de Segre juntament amb el cos 

d’agents rurals van dur a terme una destacada 

batuda de porc senglar a l’embassament 

d’Utxesa, en concret a la zona del 19, 

comportes d’entrada de l’aigua al pantà, i a 

l’espai de les Planes, aconseguint abatre un 

total de 19 exemplars. 

En aquesta batuda hi van participar uns 40 

caçadors amb 6 colles de gossos, que 

equivaldria a un centenar de cans, diferents 

patrulles dels agents rurals entre els que hi 

havia l’equip especialista de gravació amb 

drons i dues barques per dins de l’aigua. Amb 

l’ajuda de les imatges aèries captades pels 

aparells voladors es van poder observar una 

quantitat molt elevada i preocupant 

d’exemplars de porc senglar dins el pantà. 

La batuda de caça es va iniciar amb un 

esmorzar conjunt a les instal·lacions de la sala 

annexa del costat de l’alberg municipal abans 

de desplaçar-se a les zones d’actuació i iniciar 

el desplegament de l’operatiu. A través dels 

drons, de les barques i els caçadors de peu amb 

els seus gossos es van anar localitzant i caçant 

fins aconseguir els 19 porcs senglars capturats, 

una quantitat petita tenint en compte tots els 

observats. 

L’excés de vegetació d’aquesta zona afavoreix 

el refugi d’aquesta espècie d’animals que troba 

en aquest indret un bon lloc per habitar i 

reproduir-se. A més, la dificultat de mobilitat en aquest terreny pantanós va limitar força una batuda que 

resultà accidentada amb dos gossos morts i uns quants de ferits a causa dels afilats ullals dels porcs salvatges. 

La realització d’aquests controls biològics resulten essencials per a poder controlar i reduir l’excés de 

població d’aquests animals que no tenen depredador natural que els faci front i que són un dels principals 

causants de danys en conreus i collites així com d’accidents amb vehicles per les carreteres i camins, sobretot 

de nit. En aquest sentit, està prevista una nova batuda pels volts del mes de gener per actuar en una altra 

zona de l’embassament d’Utxesa. 
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Imatge enregistrada per un dron dels agents rurals en una zona de difícil accés 
en la que es pot apreciar una bandada amb 6 exemplars junts.  

Un dels porcs senglars abatuts més grans va ser aquest mascle amb un ullals 
considerables de 120 quilograms de pes.  
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 - diumenge 22 de desembre -   ESPECTACLE “EL REI DEL POP” AMB ARES DANCE STUDIO D’ALCARRÀS        
 

 

Diumenge 22 de desembre, el pavelló 

poliesportiu de Torres de Segre va ser testimoni 

d’una mena de resurrecció artística del mític 

Michael Jackson, conegut també com el rei del 

pop, expressió que dona nom al festival de ball 

coreogràfic que va realitzar-se al nostre 

municipi a càrrec de les joves ballarines d’Ares 

Dance Studio d’Alcarràs, excel·lentment 

dirigides una vegada més, per la Núria Ribes i 

la seva filla, la Guiomar Miquel, veritables 

impulsores d’executar aquesta difícil i exigent 

proposta musical. 

Unes 140 nenes de diferents pobles veïns, 

d’entre elles una trentena de Torres de Segre, 

van mostrar al nombrós públic present un 

espectacle que va aconseguir el propòsit inicial 

del mateix, esdevenir una autèntica festa per a 

donar a conèixer a Michael Jackson a través del 

seu llegat, de la seva imatge i, sobretot, de la 

seva música. Tot això, amb una sèrie 

d’actuacions de ball sincronitzades i 

executades de manera magistral amb canvis 

constants d’un variat i llampant vestuari, tot 

fruit d’una gran tasca, d’una exigent dedicació i 

de moltes hores de pràctica i d’entrenament. 

L’activitat, que va durar unes dues hores, va 

aconseguir omplir de gom a gom les grades i la 

pista central del pavelló poliesportiu municipal 

demostrant, un any més, un gran nivell i 

l’essència del llenguatge corporal a través del 

moviment tot reinventant-se en una nova 

proposta musical prou complicada d’executar. 

En definitiva, un espectacle vibrant i alegre 

d'alta energia que va capturar, a través del ball, 

els inconfusibles gestos, el so superlatiu i 

l'energia explosiva d’en Michael Jackson. 
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VII VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA “FRUITES FONT” OBRE LES SEVES INSCRIPCIONS 
 

 

La setena edició de la Volta al Pantà d’Utxesa “Fruites Font” està 

a dies de convertir-se en realitat restant per a concretar els darrers 

preparatius d’aquest esdeveniment esportiu tan popular.  

Un aspecte cabdal que condiciona l’esdevenir de la prova atlètica 

són, sense cap mena de dubte, les inscripcions dels diferents 

participants i atletes. En aquest sentit, el dimarts 7 de gener 

s’obrirà el termini que anirà augmentant en funció que avanci el 

calendari amb la finalitat d’aconseguir, una edició més, una 

participació important de corredors i corredores, a l’alçada de la 

qualitat actual d’aquesta cursa.  

Un 1€ de la inscripció es destinarà a Oncolliga Lleida, una 

associació sense ànim de lucre que treballa des del voluntariat des 

de l’any 1997 per ajudar en la lluita contra el càncer a la comarca. 

A continuació mostrem en detall les dates i els preus per a formular 

la vostra inscripció entrant al web iter5.cat o escanejant els codis QR adjunts a la capçalera: 
 

CURSES DE 10 KM i 6,5 KM (adults) 

 

 CURSES INFANTILS “TorresEnergia” 

 

• Dimarts 7 de gener s’obren les inscripcions.  

• Del 7 al 26 de gener* el preu serà de 12€ + 1€ (solidari 
Oncolliga Lleida) = 13€  
 

*Tots els inscrits i inscrites en aquest període tindran 
l’obsequi d’uns mitjons en conjunt a la samarreta de cursa. 
 

• Del 27 de gener al 23 de febrer el preu passarà a ser de 
14€ + 1€ (solidari Oncolliga Lleida) = 15€ (sense mitjons). 
 

• A partir del 24 de febrer el preu serà de 15€ + 1€ (solidari 
Oncolliga Lleida) = 16€ 

• El mateix dia cursa, 1 de març, el preu serà de 20€ + 1€ 
(solidari Oncolliga Lleida) = 21€ 

• Xip Lloguer +2€ 
Inscripcions limitades a 500 participants 

 
 
 
 

PARTICIPANTS DE 3 A 12 ANYS, AMBDÓS INCLOSOS 
 

 

• Del 7 de gener al 28 de febrer (fins les 14h.) 
el preu serà de 3€ / inscrit o inscrita. 
 

• El mateix dia de la cursa, 1 de març, el preu 
de la inscripció serà de 5€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripcions limitades a 150 participants 
 

 

 

Busquem voluntaris i voluntàries per a la VII Volta!!!  
 

Set edicions d’una cursa atlètica d’aquesta envergadura no serien possible 

sense una sèrie de factors indispensables que asseguren l’èxit i la qualitat 

d’aquesta proposta esportiva. Un d’ells és, sense cap mena de dubte, el 

voluntariat, element bàsic d’organització i motor de la Volta que fa possible 

cobrir tots els punts dels diferents recorreguts i oferir als i les participants un 

servei a l’alçada de les millors curses de Ponent.  

És per aquest motiu, que necessitem de l’ajuda de tots els voluntaris i de les 

voluntàries que vulguin donar un cop de mà en l’organització i formar part 

d’una setena edició que es preveu de rècord. 
 

 

Posa’t en contacte amb nosaltres: teresa@torressegre.cat o a l’oficina de l’Ajuntament 
 

+ informació i novetats a http://www.voltapantautxesa.com 
 

 

 

VII VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA 

Diumenge 1 de març de 2020 

 

 

http://www.voltapantautxesa.com/
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    EXPOSICIÓ DE DIORAMES DE NADAL D’EN FRANCISCO VIDAL A LLEIDA      - dilluns 9 de desembre-          
 

El vestíbul de la Subdelegació del Govern a Lleida 

va acollir, del dilluns 9 de desembre al dimarts 7 

de gener, per segon any consecutiu,  una 

exposició formada per diorames nadalencs 

cedits per l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes.  

L’acte inaugural va comptar amb l’assistència del 

subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín i del 

president de l’entitat, Jordi Curcó, així com del 

mestre pessebrista torressenc Francisco Vidal, 

autor dels cinc diorames que formaven 

l’exposició. També hi van assistir representants 

de la Federació de Cases Regionals de Lleida i el regidor de la Paeria, Joan Queralt. 

El subdelegat, José Crespín, va aprofitar per agrair a l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes la important tasca 

de promoció que fa l’entitat per a preservar un dels costums 

més antics com són els diorames, una tradició plena d’art que 

cal conservar. Per la seva banda, el president de l’Agrupació 

Ilerdenca de Pessebristes, Jordi Curcó, va destacar que 

“exposicions com aquesta permeten redescobrir i revitalitzar 

una vella tradició que és història i és cultura que cal transmetre 

de generació en generació per a evitar que es perdi”. 

En el decurs de l’acte, el mestre pessebrista Francisco Vidal, 

torressenc dedicat al món dels diorames nadalencs des de fa 24 

anys, va explicar el contingut dels cinc diorames exposats que representaven escenes relacionades amb el 

naixement de Jesús seguint les tècniques pròpies dels diorames per aconseguir la perspectiva tridimensional.  

Cal recordar que en Paco Vidal, protagonista en l’entrevista de la revista El Pregoner del mes d’agost,  va 

ser nomenat mestre pessebrista l’any 2010 després d'haver guanyat cinc premis consecutius del Concurs 

de Pessebres que convoca, anualment, l'Agrupació Ilerdenca de Pessebristes. 

 

    - dimecres 13 de desembre- REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE EL CURS ACTIC NIVELL MITJÀ 
 

Dimecres 11 de desembre va tenir lloc la 

reunió informativa pel curs d’ACTIC Mitjà 

que s’iniciarà el proper dilluns 13 de gener. 

En la presentació del mateix, els 

formadors de Fabra Formació van fer cinc 

cèntims dels diversos mòduls del curs així com de la metodologia de 

treball utilitzada. Des de la Regidoria de Joventut i el Consell Comarcal del Segrià s’ha tornat a apostar per 

aquest curs degut a l'èxit i a la demanda d'anys anteriors. Recordem que, com en anys anteriors, aquesta 

activitat estarà cofinançada pel Pla Local de Joventut i l’Ajuntament de Torres de Segre. Les persones que 

superen satisfactòriament la prova obtindran un certificat que emet la Generalitat, i que els possibilitarà 

l’acreditació d’un determinat nivell de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració.  

 

AC
TU

AL
IT

AT
 

Imatge d’un dels diorames realitats pel Paco Vidal que 
formaren part de l’exposició, en el que es pot observar 
l’excel·lent nivell de detall en el seu conjunt. 



 
 

 
17 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL DESEMBRE - Gener 2020 

SESSIÓ DE CINEFÒRUM AMB LA LLAR DE JUBILATS SANT GUARDIÀ   - divendres 13 de desembre - 
 

Tal com es ve fent en els darrers anys, 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 organitzar una sessió 

de cinefòrum per a tots els seus socis i sòcies a la Sala d’Actes.  

En aquesta ocasió es va visionar el film “La gran seducción”, una 

comèdia canadenca estrenada l’any 2014 que descriu la situació 

d’uns residents d’una petita comunitat pesquera de Terranova 

que convencen a un metge perquè es converteixi en el metge a 

temps complert del lloc per a salvar un contracte vital per a la construcció d’una fàbrica a la zona. 

Després de la reproducció, els i les assistents van fer un petit col·loqui sobre el contingut i els protagonistes 

de la història tot reflexionant i fent un símil comparatiu amb la societat actual i la vida al municipi. Per cloure, 

van poder gaudir d’un petit refrigeri que la Junta de la Llar va preparar per a l’ocasió. 
 

  - dissabte 14 de desembre-   CAMPANYA “2000 KG DE COURE” PER A LES MALALTIES MINORITÀRIES   
 

La campanya “2.000 kg de coure en favor de les malalties 

minoritàries”, destinada a recollir fons per a l’edició d’aquest any 

de la Marató de TV3, va aconseguir reunir una considerable 

quantitat de diners que es van donar, de manera íntegra, a la 

recaptació general de la Marató de TV3. 

Un any més, Oncolliga Lleida, va ser la impulsora de la iniciativa 

i de la distribució de les garrafes per a la recollida de la xavalla 

per tota la comarca. 

Alguns establiments i espais del nostre municipi van voler sumar-

se a la campanya recollint monedes d’1, 2 i 5 cèntims durant tots 

els dies que va durar aquesta proposta solidària. D’aquesta 

manera, des del nostre poble es van arreplegar 29,360 

quilograms de monedes, en detall: Merceria Àngels = 5,860 kg; 

Forn de Pa Comabella = 7,960 kg; Bar Sabrina = 3,740 kg i la 

Residència Sant Guardià = 11,800 kg que ha estat, de llarg, el 

punt de recollida que ha aconseguit més coure, gairebé el doble 

que l’any passat. 

Finalment, el dissabte 14 de desembre a Lleida, es va fer la 

cloenda d’aquesta iniciativa solidària amb una xocolatada 

popular, la revetlla a càrrec del grup pernil salat versions i 

l’esperat pesatge del coure recollit entre tots els prop de 200 

establiments i locals participants de tota la comarca de Lleida. En 

aquest sentit, malgrat no arribar al difícil objectiu dels 2.000 kg, aquest any es va poder recollir un total de 

710 quilograms de monedes de coure, l’equivalent a 5.540 € de donatiu. 

No volem acabar aquesta notícia sense ressaltar la gran tasca voluntària que estan duent a terme, des de 

fa temps dins d’Oncolliga Lleida, dos veïns de Torres de Segre, la Rosa Farré i en Sergi Prim. La primera 

formant part de la Junta de l’esmentada associació i, en el cas d’en Sergi, participant dins el grup de 

voluntariat que reparteixen llits a domicili de persones malaltes de càncer els dissabtes. 
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    SELECCIÓ DE LES POSTALS PER A LES FELICITACIONS DE NADAL 
 

Dies abans de la celebració de les festes de 

Nadal, es va realitzar el concurs per a escollir 

les quatre felicitacions nadalenques que 

l’Ajuntament va enviar per les cases. 

Seguint la dinàmica dels darrers anys, es va dur 

a terme un concurs intern a l’Escola 

Carrassumada en el que hi va participar tot 

l’alumnat del centre, des dels més menuts de 

P3 fins als més grans de 6è curs. 

D’entre un bon grapat de bones i originals 

propostes, i després d’una preselecció de l’equip docent de cada cicle, es van triar les quatre il·lustracions 

definitives, una per a cada cicle educatiu. 

Des d’aquest punt, volem aprofitar l’avinentesa per a fer un gran reconeixement a l’esforç i la dedicació 

de cada nen i nena de l’Escola en la realització d’aquestes postals així com donar l’enhorabona als quatre 

alumnes seleccionats: la Martina Méndez Miranda (P5), la Clàudia Companys Puigvecino (1r curs), la 

Iona Prim Companys (3r curs) i la Naiara Sánchez Miró (6è curs). 

 

    - dilluns 16 de desembre-                TALLER DE CENTRES DE NADAL AMB L’ASSOCIACIÓ DE DONES 
 

 

Un any més, la Junta de l’Associació de Dones 

Santa Àgata va organitzar, per a les seves 

associades, un taller de manualitats per a fer 

centres de taula de temàtica nadalenca a càrrec de 

la Floristeria Marta. A través d’una varietat de flors 

artificials i de diferents elements nadalencs, les 

participants van poder elaborar aquest element 

decoratiu personalitzant-lo al seu gust. 

Martina Méndez Miranda (P5). Postal escollida educació infantil Clàudia Companys Puigvecino (1r). Postal escollida cicle inicial 

Iona Prim i Companys (3r). Postal escollida cicle mitjà Naiara Sánchez Miró (6è). Postal escollida cicle superior 

Les quatre postals escollides amb les seves dibuixants. D’esquerra a dreta: 
Naiara Sánchez, Iona Prim, Clàudia Companys i Martina Méndez. 
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FESTIVALS DE NADAL DE L’ESCOLA I DE LA LLAR D’INFANTS  - dijous 14 i divendres 15 de desembre - 
 
 

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, mares i família de tot l’alumnat. 

Primer va ser el torn de l’Escola Carrassumada, el 

passat dijous 19 de desembre, amb la celebració d’un 

gran espectacle musical al pavelló poliesportiu. Sota 

una gran afluència de pares, mares, familiars i amics, 

l’alumnat del nostre centre educatiu, des dels 

d’educació infantil fins als més grans, va oferir en 

català i en anglès, una bona varietat de danses i 

actuacions en directe amb el Nadal com a temàtica 

principal. 

Les hores de preparació dels dies anteriors i els 

diferents assaigs abans de l’actuació van resultar la 

clau de l’èxit d’un magnífic espectacle que va fer gaudir 

d’allò més als i les assistents, tant per la posada en 

escena, la varietat de propostes així com per la bona 

interpretació a sobre de l’escenari.  

El cant conjunt, en una nova foto per emmarcar, va 

precedir el berenar de cloenda, preparat per l’AMPA. 

L’endemà, coincidint amb el darrer dia de classe abans 

de les vacances i tal i com es habitual, els i les alumnes 

de l’Escola van anar a visitar els avis i les àvies de la 

Residència Sant Guardià per a fer-los una actuació i 

desitjar-los unes Bones Festes interpretant nadales i 

cançons del festival del dia anterior. Aquest any, a 

causa de la pluja, només van poder desplaçar-se els 

nens i nenes de cicle mitjà i superior. Els d’educació infantil i de cicle inicial es van haver de quedar al centre. 
 

 

 

 

Per una altre costat, l’alumnat de la 

Llar d’Infants, aquests darrers dies, 

van estar treballant dites i cançons 

típiques de Nadal així com diferents 

activitats manuals relacionades amb 

el mateix motiu. 

El mateix divendres 20 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 

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

resultar tot 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. 
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REUNIÓ EN DEFENSA DE LA FRUITA DOLÇA I VISITA AL SUBDELEGAT DEL GOVERN A LLEIDA 
 

El Centre Cultural Municipal “Lo 

Casino” d’Alcarràs va aplegar, el 

passat dilluns 16 de desembre, 

representants de les principals 

organitzacions agràries i d’una 

quinzena de municipis propers 

productors de fruita dolça de les 

demarcacions de Lleida i Osca 

que consensuaren un Manifest 

en Defensa dels territoris 

Productors de Fruita Dolça que 

es va fer arribar al Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, la Diputación General de 

Aragón, la Unió Europea i el Ministeri d’Agricultura i una proposta de moció que va ser debatuda i aprovada, 

dies després, als respectius plens municipals en la que es detallaven les circumstàncies que han abocat 

aquest sector productiu clau per l’economia de Lleida a una situació de crisi que posa en perill el futur de 

famílies i territoris.  

A la trobada, van assistir representants de municipis i localitats com Albatàrrec, Aitona, Corbins, Gimenells 

i Pla de la Font, Maials, Massalcoreig, Puigverd de Lleida, Seròs, Soses, Sudanell, Torres de Segre, 

Almacelles, Vilanova de Segrià i Almudáfar i, també, del Consell Comarcal del Segrià i les organitzacions 

agràries Asaja, UAGA, Unió de Pagesos, JARC i la Plataforma en Defensa de la Fruita Dolça, representatives 

de les zones productores de fruita dolça de les dues demarcacions veïnes. 

Com a resultat del debat obert es va consensuar una proposta de moció, que sol·licitava un sistema normatiu 

adient per tal de possibilitar, la contractació durant les campanyes agrícoles dels temporers que es trobin en 

situació irregular i no tinguin ordres d’expulsió o detenció de la mateixa manera que s’autoritza la de 

membres d’altres grups d’immigrants en situacions especials de residència.  

En aquest sentit, fou el divendres 27 de 

desembre quan més d'una trentena 

d'ajuntaments de les comarques del Segrià i 

la Noguera, d’entre ells el de Torres de Segre, 

van demanar a l'Estat que faci possible la 

contractació de temporers que es troben en 

situació irregular durant la campanya. 

La petició es va fer conjuntament en una 

trobada amb el subdelegat del govern 

espanyol a Lleida, José Crespín, acompanyats 

de representants d'Asaja, Unió de Pagesos, 

JARC, la Plataforma per la defensa de la fruita i Afrucat. Tot i que Crespín va considerar la proposta com a 

"inviable" amb l'actual marc normatiu d'estrangeria, els alcaldes van assegurar no defallir en cercar solucions 

i treballar per a mirar de trobar un "encaix" per alguns casos concrets.  

Tot plegat, un seguit d’actuacions conjuntes molt necessàries que cal intensificar per a denunciar la situació 

d’emergència a la qual, des de fa ja massa temps, viu un sector clau per a l’economia local, catalana i de la 

resta de l’Estat. 

A la trobada hi van assistir com a representants torressencs, l’alcalde del municipi, en Joan Carles Miró, 
el President de la Comissió d’Agricultura de l’Ajuntament i Conseller Comarcal, en Josep Lluís Huguet i 
l’Osvald Esteve, membre de la sectorial de fruita dolça de JARC. 

Imatge de la reunió dels representants dels ajuntaments i diferents entitats i 
plataformes en favor de la fruita dolça amb el subdelegat del govern espanyol a Lleida. 
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ACTUACIONS DEL GRUP DE RESCAT DURANT EL MES DE DESEMBRE 
 

Al grup de Rescat de Torres de Segre estan contentes perquè es va 

aconseguir trobar una família pel “Duc”. El gos que va ser trobat lligat a 

un pal un matí de novembre, després de tres setmanes en acollida, van 

trobar al Diego i la Pepi, una parella de Lleida que van venir a recollir-lo 

després de la Festa Major de Santa Bàrbara. Ara el Duc sembla feliç, un 

cop vacunat i amb el xip corresponent, ja gaudeix de la vida juntament 

amb una companya canina, amb la que sembla que es porti força bé. 

No obstant, l’activitat al grup local no para i, actualment, tornen a tenir 

dos cadells sota la seva custòdia. A mitjans de desembre, van trucar d’una 

granja ubicada vora el camí del “Polvorí”, dins del terme municipal de 

Torres de Segre, per a notificar a les membres del grup de rescat que havien 

acollit a dos cadells que havien trobat abandonats, morts de fred i amb la 

pell i els ossos. Els grangers no se’n podien fer càrrec i els van anar a buscar. 

Són molt simpàtics i juganers, un d’ells és un mascle i l’altra una femella. 

Des d’aquí fem una crida per si algú està interessat/da que es posi en contacte amb l’Ajuntament.  
 

      PARC DE NADAL 2019 I VISITA DELS PATGES DELS REIS MAGS         - diumenge 29 de desembre-               
 

Durant bona part dels dies corresponents al període de vacances de Nadal, 

l’Ajuntament de Torres de Segre va organitzar un conjunt d’activitats infantils. 

Des del 27 de desembre fins al 4 de gener, el pavelló va resultar l’escenari de joc 

ideal per a la quitxalla amb un parc d’inflables i llits elàstics que van fer la delícia 

dels més menuts, en sessions continuades de matí i tarda.  

No obstant, un dels dies més esperats per als 

petits i petites va ser el diumenge 29 de 

desembre, dia que escolliren els Patges dels 

Reis Mags d’Orient per a recollir les cartes de 

tots els nens i les nenes de Torres de Segre 

amb la missió de fer-les arribar a Ses 

Majestats. Arribada l’hora, els tres ajudants 

dels Reis Mags van fer acte de presència tot 

saludant i repartint dolços. Molt pacients i amables van recollir totes les cartes amb la corresponent 

fotografia de record. Hores abans, havien visitat també als avis i àvies de la Residència Sant Guardià.  
 

   - dimarts 31 de desembre-                   FESTA FLUOR AMB SESSIÓ DJ I REVETLLA DE CAP D’ANY                        
 

El darrer dia de l’any 2019 va resultar 

d’allò més complert i intens. A mitja 

tarda, amb la Festa Fluor ambientada 

amb música, una nova tendència a 

proposta de la Comissió de Festes de 

l’Ajuntament que va esdevenir una “mini 

disco” plena de colors fluorescents.  

Per la nit, la celebració de fi d’any al pavelló amb unes 200 persones que van poder acomiadar-se del 2019 

gaudint d’un bon sopar i d’una magnífica sessió de ball amb el grup “Nexo” fins a la matinada.  
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UNA NOVA EDICIÓ DE LA MARATÓ DE TV3 MÉS SOLIDÀRIA QUE MAI 
 

Una vegada més, Torres de Segre va esdevenir un gran 

punt de solidaritat bolcant-se de ple en una nova edició 

de la Marató de TV3 que, aquest any, dedicava esforços 

en favor de les malalties minoritàries. Unes malalties 

molt poc freqüents que afecten un màxim de 5 persones 

per cada 10.000 habitants i que inclouen un conjunt de 

malalties molt diferents entre sí, però que tenen en 

comú que acostumen a ser greus, cròniques, 

progressives i discapacitants. 

D’aquesta manera, el nostre poble va respondre de nou 

a la crida de les diferents associacions i entitats 

municipals, organitzades des de feia dies, tot començant 

la jornada 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 feta per 

l’Associació de Dones Santa Àgata. 

Sobre les 10:00 hores, el Club de BTT “Pit Amunt” va 

organitzar una ruta amb bicicleta pels voltants del 

municipi adaptada a tots els i les participants mentre un 

grup de veïns i veïnes feien també una caminada 

conjunta.  

Pocs minuts després, dins el pavelló, l’Escola de Karate-

Do de Torres de Segre i el grup de Gimnàstica Rítmica 

van ser els següents d’aportar el seu gra de sorra oferint 

al públic llurs exhibicions de les seves habilitats i 

destreses. 

Al mateix temps, l’Agrupament Escolta Turribus va 

col·laborar amb l’elaboració i la venda de creps de 

xocolata, mentre dos tècnics de TDSNaTur van preparar 

uns tallers de manualitats de Nadal amb material reciclat 

i l’Utxi com a protagonista. 

Prop del migdia, es va fer una sessió de zumba abans de 

donar pas a la ballada de sardanes a càrrec de l’Escola 

Sardanista de Torres de Segre. 

Finalitzades les múltiples activitats de matí, va arribar 

l’hora de dinar on membres de diferents associacions 

locals van encarregar-se de preparar la brasa per a coure 

les llonganisses i d’elaborar els entrepans.  

Més de dos-centes persones van gaudir d’aquest àpat 

immersos en un ambient d’autèntica germanor popular.  
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Associació de Dones Santa Àgata 

Club Karate-Do Torres de Segre 

Banda de cornetes i tambors  

Escola Gimnàstica Rítmica 
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Com no podia ser d’una altra manera, la sobretaula del 

refrigeri, va estar amenitzada amb una entretinguda i 

divertida sessió de bingo amb diferents línies i dos 

bingos en els que es van repartir diversos lots, obsequis 

i donacions d’entitats locals així com particulars. 

Per la tarda, després d’una tasca conjunta de recollida 

de les taules i cadires de dinar, les jugadores i els 

jugadors del Club Atlètic Torres de Segre de futbol sala 

van disputar una sèrie de partits en els que hi van 

participar, alhora, membres dels tres equips que 

conformen l’Escola de futbol sala torressenca en 

l’actualitat, davant l’expectació d’un públic entregat a 

les jugades i els gols dels i les joves futbolistes locals. 

Una de les propostes més esperades per la gent, com 

era l’Escala en HI-FI que preparava la JAEC, finalment no 

es va poder realitzar per manca de grups inscrits. Un 

petit entrebanc que no va deslluir pas la gran feina feta 

fins aleshores i que obligarà, de cara a properes 

edicions, a dedicar-hi més esforços per a intentar no 

perdre aquesta bonica i divertida proposta musical. 

La jornada al pavelló va acabar amb els agraïments 

corresponents a tots els i les participants, de la veu d’en 

Raül Esteve que donava a conèixer al públic expectant 

la quantitat neta assolida en aquesta edició de la 

Marató al nostre poble que va ser de 5.170€ que, 

juntament amb l’aportació final de l’Ajuntament que 

feia saber el tinent d’alcalde Joan Companys, va quedar 

arrodonida en 6.000€, la mateixa xifra aconseguida 

l’any passat. 

Com a cloenda d’una diada completa, es va anar a la 

Plaça Catalunya on els membres de la Coral La Lira van 

cantar una sèrie de nadales a mesura que es va anar obrint la il·luminació nadalenca d’aquest espai 

municipal, gràcies amb el suport de Torres Energia, amb el contorn de l’església, l’entorn de la mateixa Plaça 

i el gran arbre central en darrer terme. 
 

Des de l’organització es vol aprofitar 

aquesta nota per a mostrar el més 

sincer agraïment a totes les entitats, 

associacions, voluntaris i voluntàries 

que han fet possible, una vegada més, 

aquesta jornada solidària exemplar a 

la nostra vila amb la ferma decisió de 

seguir treballant per intentar millorar i 

fer més grans les properes edicions. 

 
 

 

 

 

 

 

RECAPTACIÓ FINAL ACONSEGUIDA = 6.000€ 
 

 

✓ Associació Amics de la Mare de Déu de Carrassumada = 85€   

✓ Agrupament Escolta Turribus = 39€  

✓ Societat de Caçadors Torres de Segre = 100€   

✓ Camp de Tir Torres de Segre = 170€  

✓ TDSNaTur (Regidoria Medi Ambient) = 37€ 

✓ Club Atlètic Bitlles Torres de Segre = 272€ 

✓ Ingressos varis (xapes, polseres, barra, bingo, coques...) = 4.467€ 

✓ Ajuntament Torres de Segre = beure + cistella Nadal + 830€ 

 Moltes gràcies!! 

Agrupament Escolta Turribus 

Coral La Lira  
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SUBSTITUCIÓ DE LA PLACA ELECTRÒNICA DE LA CALDERA DE L’ESCOLA  
 

A principis del mes de desembre, es va haver de substituir la placa electrònica 

del cremador de la caldera de gasoil de l’Escola Carrassumada.  

L’actuació es va haver de fer d’urgència el darrer dia de la Festa Major quan es 

va detectar que la calefacció general del centre educatiu no funciona i indicava 

una avaria. Després de fer les corresponents proves per esbrinar l’origen del 

dany, es va observar que la placa electrònica no transmetia la senyal i estava 

malmesa, segurament fruit d’una pujada de tensió elèctrica. La substitució per 

un component nou va solucionar el problema tot garantint el funcionament 

òptim dos dies després de l’estropellament. 

 

SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE L’ENLLUMENAT DEL MAGATZEM MUNICIPAL  
 

Aquest passat mes de desembre van dur-se a terme els treballs de 

substitució dels fluorescents interiors del magatzem municipal ubicat al 

carrer Raval del Pont. Els treballs van consistir en la instal·lació d’un nou 

focus LED tipus campana situat a la part central del magatzem i la 

substitució de la resta de fluorescents existents per llums de tecnologia 

LED, molt més eficients i que generen un important estalvi energètic. 

Igualment s’han instal·lat pantalles de seguretat als nous elements 

d’il·luminació, per tal de donar compliment a les indicacions del servei de 

prevenció de riscos. 
 

 

OBRES DE MILLORA A LES OFICINES DE LA COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA 
 

Per tal d’arranjar els cels oberts interiors i permetre l’ampliació de les oficines cap al magatzem situat al 

carrer del Bou, es van dur a terme una sèrie de treballs d’obra que van finalitzar amb la instal·lació d’un nou 

accés directe des de les oficines de la companyia elèctrica tot permetent ampliar la superfície d’arxiu i de 

magatzem disponible de les mateixes instal·lacions. 

El sanejament dels patis interiors i la col·locació de sostre de metacrilat als espais oberts existents garantirà, 

a partir d’ara, la seva neteja i salubritat al mateix temps que impedirà l’accés als coloms.  

Amb aquestes petites reformes, es permet aprofitar molt millor l’espai del magatzem així com el de les 

oficines de l’empresa elèctrica. 

Aquesta actuació de millora també s’ha dut a terme als cels oberts dels despatxos existents a la planta baixa 

de l’edifici de l’Ajuntament on, a dia d’avui, hi ha instal·lats els serveis socials, el jutjat i la notaria. 
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INSTAL·LACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ NADALENCA  
 

Durant el passat mes de desembre es va anar instal·lant 

tota la il·luminació de Nadal que engalanarà el nostre 

poble durant les festes nadalenques tot completant un 

desplegament lluminós superior al dels darrers anys i més 

sostenible en quan al consum degut a l’increment de la 

presència de tecnologia LED. 

L’actuació es va iniciar dies abans de la Festa Major i, 

progressivament, es van anar muntant les estructures de 

llum més voluminoses a les vies d’entrada. Coincidint amb 

el dia la Marató de TV3 es va fer l’encesa del gran arbre 

instal·lat al mig de la Plaça Catalunya i el seu entorn així 

com el perímetre de l’església.  

La gran novetat d’aquest any ha estat la decoració 

especial dedicada al nostre pont, punt d’entrada principal 

a la vila i element d’orgull i de benvinguda al nostre poble. 

Amb el propòsit d’anar renovant i ampliant en els propers 

anys les llums de Nadal, l’Ajuntament i Torres Energia van 

decidir iniciar aquest propòsit guarnint aquesta 

infraestructura que, a més, serà en breu el punt 

d’encontre de grans i petits per a rebre els Reis Mags el 

vespre del proper 5 de gener.  

L’ornament del pont es va fer primer amb unes llargues 

tires de bombetes led que lligaven els fanals dels dos 

costats del mateix que es van comprar en propietat. Va 

completar la decoració la col·locació, a cada fanal, d’unes 

llums solidàries en forma de la figura del Petit Príncep. En 

aquest cas, el benefici obtingut del seu lloguer es va 

destinar a finançar el SJD Pediàtric Càncer Center de 

l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 

La intenció de l’actual Consistori és el d’anar renovant i 

actualitzant les llums nadalenques disponibles cada any 

tot abraçant més zones del poble que resten sense 

decorar per manca de lluminària. 

https://www.facebook.com/SJDHospitalBarcelona/?__tn__=K-R&eid=ARBW9ZQGkVOFBQNuems5C1dryBx6mPgjkWVyiGTowauc9R6Rfmf36i-Rs-9qzMEuZcxgQbLJ_mvYOzPu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCjatBhzCXZbQbCnvhH9nFFf1B8p2dcVCmhR7DoAwUi4Bc_VRzeaqYxWNAVxkonuy1rP4axe98WWF0gEbOvcPqP5Q6hLR-16l4vHe6tRzYYQzzDv4g6PtuPhddE5wce-Tm5urHmlR3qCVHPlH4W7PkoQDU-Pu4HsPSwB5MhZ8yxBWCrnbZvX91NLld2lIuGqW5AWhHkTc3_D6WQvOAXNdZKK30fRZXmAzeARUyY7BgHflhjiF8LlPDeR29iA_AtljqcLTKO95aM8byOS8GdKgS4jdyHWZ1zo5URk1FcUHBg-BNgtE_vdtd2KXPv4nd7Egev-Hnr2CXZNQjsSI2vdLKuVrif
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L’ANY 2020, TORRES ENERGIA VENDRÀ TOTA L’ENERGIA CERTIFICADA COM A ENERGIA VERDA 
 

Al darrer Consell d’Administració celebrat de la 

COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA, SL es va 

acordar, per unanimitat de tots els seus membres, 

que a partir de l’1 de gener de 2020 tota l’energia 

que es comercialitzi als seus abonats i abonades estarà certificada com a 

energia verda. A la pràctica, suposarà que l’energia que es consumeixi al 

nostre municipi, per part dels clients de l’empresa comercialitzadora, 

serà energia procedent en la seva totalitat de fonts d’energies 

renovables, que són aquelles fonts d'energia basades en la utilització de 

recursos naturals com: el sol, el vent, l'aigua o la biomassa vegetal o animal, és a dir, per a la seva generació, 

no utilitzen combustibles fòssils, sinó recursos naturals capaços de renovar-se il·limitadament. 

Des de la Comercialitzadora Torres Energia, SL mostren el seu ferm compromís amb el medi ambient 

realitzant actuacions com la descrita amb el propòsit de lluitar contra el canvi climàtic i treballar per a 

conservar el nostre entorn i fer-lo, alhora, més sostenible.  

Malgrat el fet que un cop es certifica que el 100% de l’energia que es comercialitza per una empresa elèctrica 

procedeix d’energies renovables suposa un increment del preu d’adquisició d’aquesta energia, es va acordar 

pel consell d’administració, NO repercutir l’increment d’aquest import als seus abonats i abonades.  

A partir de les factures del mes de gener, totes les factures aniran amb l’anagrama acreditatiu que l’energia 

de cada abonat estarà certificada com a verda.  
 

PLE ORDINARI AMB EL NOMENAMENT D’UN NOU REGIDOR I APROVACIÓ DIFERENTS MOCIONS 
 

El divendres 20 de desembre es va celebrar una rellevant sessió 

plenària, de caràcter ordinari, a la Sala de Plens de l’edifici de 

l’Ajuntament en la que es van tractar una sèrie de punts de l’ordre 

del dia d’entre els quals el nomenament com a nou regidor d’en 

Jaume Roca i Ramírez que entra a l’actual Consistori substituint a 

Josep Ramon Branzuela i Almacellas, que renuncià recentment al 

seu càrrec després de 24 anys dedicats a la política municipal com 

a regidor i alcalde. De la mà de l’actual batlle de Torres de Segre, 

en Joan Carles Miró i Puigvecino, se li va fer entrega de l’emblema 

o pin de l’escut de la vila, que l’acredita com a nou regidor. 

A més d’aquesta designació, la sessió va tractar altres qüestions prou importants en forma de mocions que 

van presentar els diferents grups polítics. Per un costat, dues mocions derivades de la sentència del Tribunal 

de Justícia de la Unió Europea favorable a considerar com a eurodiputats a Carles Puigdemont, Oriol 

Junqueras i Toni Comín que demanaven donar suport a aquest reconeixement així com l’alliberament del 

líder d’ERC. Una altra Moció contra la sentència d’inhabilitació al MHP Joaquim Torra, en favor de la llibertat 

d’expressió. Tots tres documents van obtenir els vots favorables de Junts per Torres i ERC i les abstencions 

dels regidors del grup del PSC.  

Per últim, es va tractar el Manifest en defensa dels territoris productors de fruita dolça i la moció per a 

sol·licitar que es reguli un sistema normatiu adient per a possibilitar la contractació dels temporers en situació 

irregular durant la temporada agrícola. Aquestes dues propostes, que van rebre els vots favorables de TOTS 

els grups polítics (Junts per Torres, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes de Catalunya), van portar-

se, dies després, al subdelegat de govern a Lleida conjuntament amb les de més de trenta pobles veïns. 

Nou logotip que indica que l’origen de 

l’energia prové de fonts d’energia 

renovables. 
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Característiques de la fotografia 

DIAFRAGMA: f/8 

FOCAL: 48mm 

EXPO: 6’’ 

ISO: 200 

LA FOTOGRAFIA DEL MES 

 

 

Castell de focs d’artifici de la Festa Major de Santa Bàrbara 2019 (Torres de Segre) 
La fotografia ens mostra la bellesa inigualable de l’espectacle pirotècnic sobre el cel torressenc 

tal com un quadre pintat amb llum. Un moment emmarcat pel record en forma de llenguatge 

visual des d’una visió, simplement, privilegiada. 

                      Josep M. Prada 
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CLUB ESPORTIU DE FUTBOL DE TORRES DE SEGRE  (Equip Amateur) 
 

 

Jornada 13 (01-12-2019)  
 
 

       CLASSIFICACIÓ (Categoria 4ª divisió catalana - Grup 21) 

VERDÚ V.CORB  
C.F. “A” 

1 - 1 C.E. TORRES 
 

 Jornada14 (15-12-2019)  

C.E. TORRES 2 - 5 
TORREFARRERA 

C.F. “B” 

 Jornada 15 (22-12-2019)  

C.E. TORRES 2 - 1 ALBESA C.F. “A” 
 

Descans festes nadalenques 
 

 Jornada 16 (12-01-2020)  

BALÀFIA C.F.  
U.E. “B” 

 -  C.E. TORRES 
 
 
 

Golejadors   Proper partit – Jornada 16 
   

   
 
 

BALÀFIA CF. “B” C.E. TORRES 

12/01/2020  17:00H  municipal U.E. Balàfia 
 
 
 
 

CLUB ESPORTIU DE FUTBOL DE TORRES DE SEGRE  (Equip Veterà) 
 

 Jornada 10 (01-12-2019)         CLASSIFICACIÓ (Torneig Telègrafs – 2ª Divisió) 

VETERANS C.F. 
ROSSELLÓ 

0 - 0 
C.E. VETERANS 

TORRES 
 
 
 
 
 

 Jornada 11 (15-12-2019)  

C.E. VETERANS 
TORRES 

4 - 3 
VETERANS  

C.F. SUDANELL 

Descans festes nadalenques 

 Jornada 12 (12-01-2020)  

C.E. VETERANS 
TORRES 

 -  
VETERANS  

P. ANGLESOLA 
 
 
 
 
 

Golejadors  Proper partit – Jornada 12 
   

 
 
 

V. TORRES V. P. ANGLESOLA 

12/01/2020  10:30H  municipal Torres de Segre 
 

 

 

 

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips 



 
 

 
29 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL DESEMBRE - Gener 2020 

CLUB ATLÈTIC FUTBOL SALA TORRES DE SEGRE  (Equip Juvenil) 
 

 

Jornada 9 (15-12-2019)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Juvenil Futbol Sala – Grup 9) 

C.A.T.JUVENIL  6 - 0  
EQUIP RETIRAT 

BALAGUER V.“B”  

Descans festes nadalenques 
 

Jornada 10 (18-01-2020)  

CORBINS CFS“A” 0 - 6  
EQUIP RETIRAT C.A.T.JUVENIL 

 Jornada 11 (26-01-2020)  

LA SENTIU “A”  -   C.A.T.JUVENIL 

 
 
 
 
 

CLUB ATLÈTIC FUTBOL SALA BASE TORRES DE SEGRE  (Equip Cadet) 
 

 

Descans festes nadalenques  
       CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Cadet Futbol Sala – Grup 9) 

 Jornada 9 (16-01-2020)  
 

P. FS. ALCARRÀS -  C.A.T. CADET 

 Jornada 10 (18-01-2020)  

C.A.T. CADET 6 - 0  
EQUIP RETIRAT 

RAIER C.F.S. “A” 

 Jornada 11 (25-01-2020)  

C.F.S.TÀRREGA 
“B” 

-  C.A.T. CADET 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

CLUB ATLÈTIC FUTBOL SALA BASE TORRES DE SEGRE  (Equip Aleví) 

 

 

Jornada 9 (14-12-2019) 

  

      CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Aleví Futbol Sala – Grup 9) 

BALAGUER V.“B” 5 - 3 C.A.T. ALEVÍ 

 

 
 

Jornada 10 (21-12-2019) 

  

C.A.T.  ALEVÍ 3 - 1  ANGLESOLA CFS 

 

 
 

Descans festes nadalenques 
 

 

 

 

Jornada 11 (11-01-2020) 

  

C.A.T.  ALEVÍ - DESCANSA 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Jornada 6 (01-12-2019)         CLASSIFICACIÓ (Associació Clubs Bitlles Tradicionals Lleidatanes) 

C.Bitlles 
MONTOLIU   

439 - 415  
C.AT.BITLLES 

TORRES 
 Equips     PJ PG PE PP Punts 

FRAGA 6 6 0 0 12 

 Jornada 7 (08-12-2019) 
 

 MONTOLIU 7 4 1 1 9 

C.AT.BITLLES 
TORRES 

513 - 355  
C.Bitlles 
AITONA 

 ALMACELLES 6 4 0 2 8 

ROSSELLÓ C.B. 7 3 0 4 6 
 

Jornada 8 (09-02-2020)   TORRES DE SEGRE 7 3 0 4 6 

C.Bitlles 
ALMACELLES 

-  
C.AT.BITLLES 

TORRES 

 ALBATÀRREC 7 3 0 4 6 

ALCARRÀS 7 2 0 5 4 

 Jornada 9 (16-02-2020) 
 

 AITONA 5 1 0 4 2 

C.AT.BITLLES 
TORRES 

 -  
ROSSELLÓ 
C.Bitlles 

       
 

PJ = Partits Jugats      PG = Partits Guanyats      PE = Partits Empatats     PP = Partits Perduts 
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Com va ser que vas entrar en política?  

Mira... jo ja venia del món de l’associacionisme, havia 

estat a l’Ampa de l’Escola, a les juntes del Futbol i 

futbol sala, vaig ser un dels fundadors de l’Ateneu... 

Aquesta vessant meva la va saber aprofitar molt bé el 

Josep Lluís Martín Val, al que m’unia una relació 

d’amistat i veïnatge. Va ser ell, el que em va 

convèncer per anar de segon en el seu equip. Tot i 

que, quatre anys abans, el grup d’ERC ja m’havia 

proposat d’anar de cap de llista. 

Així va ser com l’any 1995 entrava de regidor a 

l’Ajuntament. 
 

De totes maneres, durant 24 anys, has ocupat 

diferents càrrecs?  

Si és clar!, vaig entrar com a regidor de medi ambient 

i Agricultura a l’oposició. 

He estat alcalde amb el suport d’altres partits polítics 

municipals i alcalde amb majoria. També quatre anys 

al Consell Comarcal i vuit anys a la Diputació. 
 

Què creus que has aportat com a alcalde a Torres 
de Segre? 

 

Bé, crec que és la gent del poble la qui ha de valorar. 

Però jo sempre he intentat ser un alcalde per a tots i 

totes, independentment de la tendència política, 

satisfer a la majoria i ser un polític honrat. 

M’ha agradat sempre escoltar a la gent i ja no com  a  

 

alcalde, sinó com a persona, ajudar de forma no 

pública a algun veí o veïna amb problemes. 
 

Algun moment especialment delicat? 

L’any 1999 es va presentar una moció de censura al 

govern de CiU i aquells van ser uns moments molt 

complicats per a tots.  

La situació viscuda després del referèndum de l’1 

d’octubre del 2017, quan alguns veïns i veïnes no van 

entendre el suport que vaig donar a l’alcalde 

d’Alcarràs...  

I, hi ha altres situacions com la identificació de 

cadàvers o la presència en accidents amb víctimes, 

que no són agradables però com alcalde hi has de ser. 
 

Com es combina la política amb la pagesia? 

Doncs llogant!. Les hores que no podia fer jo, les havia 

de fer un altre. 

Aixecant-me a les quatre del matí per anar a regar i ser 

a les nou a una reunió a l’Ajuntament, per exemple. 

En relació a això t’explicaré una anècdota: El primer 

any de ser alcalde, pujo a l’Ermita de Carrassumada, 

el dia de la Festa i em trobo al Francesc Torrentó (El 

Bernat), que em crida amb cara de prunes agres i em 

diu: - Ets el primer alcalde al que li anem a cantar les 

caramelles i ni tan sols ens obre la finestra!, i jo li 

contesto: - Com vols que t’obri la finestra si era al 

camp treballant per a poder venir aquest matí!. 

 

“M’ha agradat sempre escoltar i ajudar a la gent” 
 

 

 

 

Josep Ramon Branzuela i Almacellas va néixer 
a Torres de Segre el 26 d’abril del 1957 a mans 
del Doctor Pelegrí.  
Fill de Ramon Branzuela Botines i Carmen 
Almacellas Ruestes, tots dos veïns del poble.  
L’any 1982 va contraure matrimoni amb 

Manolita Llopis Oró amb qui van tenir un fill, 

el Jaume. 

Amant de la cuina, la natura en general i pagès 

de professió, va ser regidor a l’Ajuntament 14 

anys i alcalde de Torres de Segre 10 anys 

compartint el càrrec com a Diputat provincial 

a Lleida, els darrers 8 anys. 

 

 
 

Pagès i alcalde de Torres de Segre del 2007 al 2018 
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Què canviaries de les administracions?  

Sens dubte la seva lentitud. Com a polític tens 

projectes i veus que han passat tres anys i encara 

tens moltes coses per fer degut a lentitud de la 

“paperassa”.  

Les administracions haurien de confiar més en els 

ajuntaments a nivell de subvencions. 

Nosaltres, per exemple, vàrem aprofitar el “Plan 

Zapatero” per a la remodelació del Molí. Estic molt 

orgullós d’aquella obra i agraeixo la implicació del 

senyor Escolà per a poder tenir el fantàstic Museu 

etnològic del que disposem en l’actualitat. 
 

I de Torres, què canviaries? 

Crec que caldria que tots fóssim més conscients del 

potencial natural i turístic que tenim, cal apostar-hi!.  

De igual forma que cal ser valent en la pagesia, s’ha 

perdut una altra vegada, “la Guerra dels Segadors”, 

s’ha destruït la família mitjana i la terra va cap al 

latifundi. Crec que la fruita tornarà a ser valorada... 

però no sé en mans de qui estarà!. 
 

I no t’avorriràs ara?  

No, estic prejubilat, però encara faig de pagès!. 

Estaré més per la família i per mi mateix. Una de les 

coses que sempre m’ha agradat ha estat la cria 

d’ocells. Ara hi he tornat i estic en un projecte de 

“recuperació del colom de vol català”. Aquesta au 

es va extingir degut a la fam que es va passar a la 

Guerra Civil i ara se n’han trobat alguns exemplars als 

Estats Units. 
 

                Josep R. Branzuela i Almacellas 
 
 

Aquest cop, l’entrevista va tenir lloc a les estances 

de l’Ajuntament, la segona casa de tots dos. 

Vaig tenir la impressió que hauríem pogut estar 

parlant molta més estona de la que ho vam fer.  

Tot i no estar d’acord en algunes idees polítiques, el 

que preval, per damunt de tot en la política 

municipal, és l’estimació pel poble i, en aquest cas, 

no hi ha cap mena de dubte que en Josep Ramon 

n’és un clar exemple.  

Gràcies per tants anys de dedicació! 
Pepita Ruestes i Piñol  

Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 
 
 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

Dos joves Josep Ramon i Manolita complint amb la tradició torressenca 

de pujar a l’Ermita i venerar a la Verge de Carrassumada, un 9 de maig 

de l’any 1979. 

 

Any 1964. En Josep Ramon Branzuela, juntament amb els seus pares, 
al carrer Raval del Pont, portant a beneir la Palma el diumenge de Rams. 
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    L’AJUNTAMENT DE TORRES FOU DESTRUÏT DURANT LA GUERRA CIVIL I RECONSTRUÏT FA 74 ANYS 
 

El front del Segre, durant la Guerra Civil Espanyola, va suportar durant mesos el conflicte armat que va afectar, 

directament a la població civil, deixant els pobles destruïts i despoblats, en molts casos, tal com va succeir en la 

nostra estimada vila. Territoris que van ser testimonis de sagnants combats que deixaren vestigis de la guerra 

que ningú hauria d’oblidar per evitar que es puguin tornar a repetir. 

L’alçament del 18 de juliol de l’any 1936 va provocar reaccions violentes en moltes poblacions de l’Estat i, Torres 

de Segre, no se’n va pas deslliurar. Dos dies després d’aquestes revoltes, al nostre municipi es van cremar 

l’Església i l’edifici de l’Ajuntament. Testimonis encara vius, recorden la gran foguera de la plaça de l’Església 

en la que s’hi van cremar tots els Sants que es trobaven de les cases. Junt amb els efectes evidents sobre el 

poble, aquesta repressió revolucionària va deixar els dos capellans afusellats i una població atemorida, això sí, 

sense lamentar cap més víctima mortal entre el veïnat. El temple i l’edifici de l’Ajuntament van quedar 

completament calcinats. El Consistori del moment, de dreta, va ser substituït per un comitè revolucionari. 

Va ser l’inici d’uns mesos de conflicte amb els primers avions de bombardeig nacionals fent acte de presència 

sobre el cel torressenc, a primers de novembre de l’any 1937 quan es dirigien cap a Lleida, o la voladura del 

pont de Torres fruit de l’avenç nacional fins al Segre i la retirada del poble de l’estol republicà. A finals de març 

del 1938, Torres de Segre va ser desocupat per ordre dels caps republicans deixant la vila completament buida 

i la seva població emigrada cap a diferents direccions, especialment cap a l’Aragó i a la resta del Principat. 

Després d’uns mesos d’incerteses i combats, les bateries nacionals van acabar convertint Torres de Segre en un 

munt de runes, fent desaparèixer les línies republicanes i gairebé tot el poble. En concret, el dia de Reis de 1939, 

les forces nacionals passaren el riu i conqueriren Torres, aquest cop, amb víctimes mortals entre els veïns i 

veïnes del poble, empresonaments diversos i forçant l’exili de nou de molta gent. Sota una estampa deplorable 

d’un poble convertit en un munt de runes i sense gairebé cap casa dempeus fruit dels bombardeigs dels canons 

nacionals, la nova administració feixista va decidir reparar les desfetes ocasionades per la seva presa de poder 

declarant la vila com a “pueblo adoptado por el Caudillo”. 

Amb l’edifici de l’Ajuntament cremat i destrossat, es va crear una comissió gestora encapçalada pel Pau 

Vilanova que es va instal·lar, provisionalment i d’urgència, al cafè nou per ocupar-se de la gestió municipal i del 

canvi de moneda de l’Estat republicà al nacional. Tan sols era reconeguda com a bona la moneda que havia 

estat encunyada abans del 18 de juliol a Burgos.  

A principis de l’any 1941 van arribar les brigades de presoners republicans a treballar en la reconstrucció de 

Torres. Van ser prop de 240 homes provinents de tot l’Estat i custodiats per nou parelles de civils dirigides per 

4 caporals, 2 sergents i 1 brigada responsable. La seva residència va ser fixada al carrer Vall, en concret a “Cal 

Llopis”, que es va anomenar “la presó de Torres”.  

Mentre es reconstruïa el nou edifici de l’Ajuntament, al mateix lloc on hi havia estat sempre, el Consistori com 

a tal es va instal·lar al carrer Major, en concret a “Cal Chimo”, una de les poques cases grans que quedaren 

plantades i en bon estat d’estructura després de la contesa. 

Amb el pont enllestit i apunt d’inaugurar, es va dedicar esforços a acabar de refer l’Església i l’Ajuntament. 

D’entre els presoners republicans, un grup de picapedrers van treballar durant mesos, picant a mà amb l’escoda 

i la buixarda i a peu d’obra, els grans blocs de pedra que es portaven, amb l’ajuda d’animals, d’una pedrera de 

l’embassament d’Utxesa, en concret del “Fornet” (Racó del Benefici) de la que ja se n’havia subministrat per 

dur la pedra per a la construcció de l’Església, segles abans. 

 
 
 
 
 
 

 

 espai d’història local 

 

Informació: Josep Marsellés i Gort, Pepe Curcó i Novell, llibre panoràmica històrica de Torres de Segre 
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En la construcció de l’edifici de l’Ajuntament també hi participaren veïns del poble com el Montserrat Pons de 

“Cal Tadeia” que va exercir de fuster emprant fusta de “recuperació” de cases enfonsades. La direcció de les 

obres va anar a càrrec de l’arquitecte J. Mijares. 

El 5 de març de 1944, es va inaugurar el nou pont a càrrec del director general de “Regiones Devastadas”, José 

Moreno Torres. Dos anys després, l’any 1946, el mateix director va ser l’encarregat d’inaugurar la reconstrucció 

de l’Església, les cases rectorals i l’Ajuntament, que actualment conserva la mateixa estructura i façana. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parets exteriors de l’edifici es van fer amb blocs de formigó que els mateixos operaris construïen a peu d’obra. Posteriorment es van arrebossar les parets. 

.  
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DL L 1725-2015 

Ajuntament Torres de Segre 

L’Agenda de gener de 2020 

CAVALCADA  

REIS MAGS D’ORIENT 

HORA: 17:30 hores 

LLOC: Pont i Ajuntament 

ORGANITZA: Regidoria de Cultura 

BALL AMB OSTRES OSTRES 

HORA: 19:00 hores 

LLOC: Pavelló poliesportiu  

ORGANITZA: Ajuntament 

VETERANS 

Diumenge 12 de gener  
V.C.E.TORRES – V. PALAU ANGLESOLA 

HORA: 10:30h.    LLOC: Municipal Torres 
 

SÈNIOR 

Diumenge 19 de gener  
C.E.TORRES DE SEGRE – RIALP F.C. A  

HORA: 16:00      LLOC: Municipal Torres 

Diumenge 26 de gener 

C.E.TORRES DE SEGRE – CASTELLDANS  

HORA: 16:00      LLOC: Municipal Torres 
 

C.E. TORRES DE SEGRE 

Actes Esportius 

BALL AMB JORDI BRUCH 

HORA: 19:00 hores 

LLOC: Pavelló poliesportiu 

ORGANITZA: Ajuntament 
 

 

DIUMENGE 5 DE GENER 

DIUMENGE 12 DE GENER 

 

Dissabte 21 de desembre 
C.A.TORRES (ALEVÍ) – C.URGELL “B” 

HORA: 11:00h.  LLOC: Pavelló Municipal 
 

 

DIUMENGE 26 DE GENER 

C.A. FUTBOL SALA TORRES 

LANPARTY JAEC 

HORA: 17:00 hores 

LLOC: Pavelló poliesportiu 

ORGANITZA: JAEC / Regidoria de Joventut  

PARC NADAL (INFLABLES) 

HORA: 11:00 a 13:30 hores 

            16:00 a 19:00 hores  

LLOC: Pavelló Poliesportiu 

ORGANITZA: Ajuntament  
 

31 GENER / 1, 2 FEBRER 

DIUMENGE 19 DE GENER 
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BALL AMB DUET ECLIPSE 

HORA: 19:00 hores 

LLOC: Pavelló poliesportiu 

ORGANITZA: Ajuntament 
 

 

2, 3, 4 DE GENER 
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