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TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS 

SERVEIS MUNICIPALS 

Ajuntament de Torres de Segre  973 796005

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

Consultori Mèdic    973 792252

Programació de visites de 8h a 12h 

Consulta infermeria i medicina de  8.30h a 15h 

Biblitoteca Guillem de Cervera           973 796529

Atenció  al públic de dilluns  a dijous de 16.30h  a 20.30h  i 
dimecres i divendres de 10h a 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

Instal∙lacions Potabilitzadora 

Recollida residus Fitosanitaris 
Dimarts i divendres de 

12h a 14h
Recollida residus Voluminosos 
setembre 

Porten contenidors el 
14 i els recullen el 17

Llar de jubilats Sant Guardià  973 796496

Obert tots els dies de 16h a 20h 
   

ALTRES SERVEIS 

Escola CEIP Carrassumada    973 796335

CAP d'Alcarràs     973 795725

Farmàcia Fernando Íñigo     973 796084

Farmàcies de guàrdia de Lleida  973 249898

www.coflleida.cat/cat/farmacies/farmacies.asp 

Mossos d’Esquadra     112 o 973 700050

Bombers Lleida      112 o 973 030100

Ambulàncies  112 o 902 252530

Emergències mèdiques      061

Emergències   112

Atenció ciutadana Generalitat de Catalunya  012
 

 

PRESENTACIÓ 

El Pregoner de Torres és una revista 
informativa mensual que elaborarà l’ajuntament 
de Torres de Segre, a partir d’aquest mes de 
setembre, amb la voluntat d’innovar i d’apropar 
la vida del nostre municipi a tots els seus 
habitants i fer-ne un mitjà útil i d’interès. 

A través d’aquesta eina de comunicació podreu 
conèixer, en un primer apartat, tots aquells 
actes que s’han realitzat des de les diferents 
àrees al llarg del mes; les principals actuacions 
que ha dut a terme l’ajuntament en diferents 
àmbits; un espai per ressaltar la notícia 
destacada i, finalment, un recull de totes les 
activitats que es faran en els dies propers. 

En aquesta primera edició el document recollirà 
els actes i actuacions que s’han desenvolupat 
durant l’estiu.  

Es vol aconseguir que el Pregoner de Torres 
constitueixi un bon exemple de servei 
informatiu que ens apropi el dia a dia del nostre 
poble i tot l’engraellat d’activitats i actuacions 
que marcaran la vida municipal en els pròxims 
dies.  

PRESENTACIÓ DEL PREGONER DE TORRES 



 

 
 

APLEC DE SARDANES  

El dissabte 20 de juny es va celebrar un 
aplec de sardanes al pati de les escoles on 
hi va haver una representació de diferents 
colles sardanístiques de les comarques de 
Lleida, amb la cobla Bellpuig. 

XI SARDANES A LA FRESCA 

El divendres 7 d’agost uns 350 sardanistes es van aplegar a la XI edició de les sardanes a la fresca 
corresponent a la volta comarcal de sardanes del Segrià a càrrec de la cobla Tàrrega. 

CONCERT DE LA FILARMÒNICA SESTRESE DE GÈNOVA 

El passat dissabte 4 de Juliol va tenir lloc un gran concert de 
música a càrrec de la Filarmònica Sestrese de Gènova. Els 
presents van poder gaudir d’un repertori musical variat que anava 
des de la música simfònica, l’òpera, el jazz fins a representació 
de bandes sonores. Va tenir lloc a l’aire lliure i en un entorn molt 
especial del nostre poble, a la bassa del molí amb el propi molí 
de fons, un dels edificis històrics més emblemàtics de Torres de 
Segre. 

TERCER CAMPIONAT DE BOTIFARRA SOLIDARI 

Un any més el pavelló municipal es va omplir de persones 
solidàries. El passat dissabte 29 d’agost va tenir lloc el 3er 
campionat solidari de botifarra de Torres de Segre i corresponent 
a l’ultima jornada de la lliga solidària d’aquesta temporada. Aquest 
torneig està organitzat pel Centre d’Iniciatives Solidàries Àngel 
Olaran en col·laboració amb l’ajuntament de Torres, entre altres 
entitats. 

 

 

II TORNEIG DE FUTBOL SALA FEMENÍ 

El cap de setmana del 4 i 5 de juliol es va celebrar 
el II Torneig de futbol sala femení 24 hores al 
pavelló poliesportiu de Torres de Segre amb la 
participació de nou equips de diferents localitats 
de la zona. El torneig 

 

II TORNEIG TORRES FUTSAL SUMMER CUP 

El grup de joves JAEC amb la col·laboració de l’ajuntament de Torres 
de Segre van organitzar la segona edició del torneig de 24 hores de 
futbol sala masculí “Torres Futsal Summer Cup” els dies 18 i 19 de 
Juliol al pavelló poliesportiu. 

 

 

ACTES CULTURALS

ACTIVITATS ESPORTIVES 

ACTES REALITZATS DURANT L’ESTIU 



 

 

CASAL D’ESTIU 2015 
 

Durant el mesos de Juliol i Agost, s’ha realitzat el Casal d’estiu 
pels nens i nenes del nostre municipi amb activitats diverses tant 
a nivell lúdic com educatiu, aquest any, emmarcades dins la 

màgia dels sentits.  
Al llarg d’aquests dies els 
alumnes han pogut gaudir 
d’infinitat d’experiències tot 
visitant el centre Casa Nostra de 
Sudanell, descobrint els racons del nostre municipi, participant en una 
desfilada i acampada a l’escola, visitant 
els/les padrins/es de la residència Sant 
Guardià, gaudint d’una jornada de bitlles i 

diverses activitats proposades pels monitors/es amb l’objectiu principal de 
gaudir i aprendre alhora durant el merescut període de vacances escolars. 
 

FESTORRES 
 

El cap de setmana del 24 al 26 de juliol, es va celebrar el FesTorres, organitzat 
per la JAEC i l'ajuntament en col·laboració amb les diferents associacions del 
municipi. El tret d e sortida va ser el divendres a la nit, amb una festa hawaiana, 
amenitzada pel DJ local Xamec, al pati de les escoles.  

A la mitja part, es va fer entrega dels 
premis del concurs. Els guanyadors 
van ser: el balcó  “Flors de juliol”, de 
la Eva Forcat; i la façana, “Aloha Torres”, de la Queralt i la 
Xènia Pérez. 
Els actes van continuar dissabte al matí a les piscines 
municipals amb la festa aquàtica.  
A la tarda, els membres de la Llar de Jubilats St. Guardià 

van organitzar jocs tradicionals a la Plaça del Bou. 
 

La nit es va iniciar al camp de futbol amb un sopar de germanor del qual es 
van encarregar l’Associació de Dones Santa Àgueda, Servicomerç, el C.E. de 
Pesca i l’Associació de Caçadors, finalitzant-lo amb un gotet de rom cremat 
elaborat per BTT TDS, acompanyats d’una cantada d’havaneres de la Coral 
La Lira i continuant la festa amb una discomòbil fins ben sortit el sol.  

Diumenge al matí es va fer una caminada popular, recorrent el camí verd i els 
balcons i façanes que van participar al concurs. Aquesta, va acabar amb un 
suculent aperitiu. I per finalitzar la festa, a la tarda, es va fer la gimcana 
popular, en la qual vuit equips de valents/tes es van enfrontar a tot tipus de 
reptes i proves. 

Agrair a tots els participants i col·laboradors la seva participació en totes les activitats organitzades, en 
especial a l'Associació de joves JAEC per aquesta iniciativa i organització. 

MULLA’T 
 

Un any més a les piscines municipals s’ha col·laborat amb la festa del Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple. El diumenge 12 de juliol els veïns del poble hi van assistir per a 
mullar-se i comprar marxandatge solidari.  
 

ALTRES ACTIVITATS 



FESTA NOCTURNA A LES PISCINES  
 

Després del primer intent fallit, a causa del temps, el 
dissabte 1 d’agost es va realitzar una festa tropical a les 
piscines amb opció de bany nocturn i sopar a la fresca. 
 

ANCESA JOVE 

El dia 23 de juny es va haver d’anul·lar la festa de l’Ancesa degut a la 
tempesta. Però atenció perquè es realitzarà el proper dissabte 24 d’octubre. 

Aquesta és una festa organitzada per les associacions de joves: JAEC de 
Torres de Segre, Penya Tabolls d’Aitona, Rocajove de Sarroca, l’Aspenta 
d’Aspa, As. dels nens i elles d’Albatàrrec i els joves d’Alfés, Llardecans i 
Montoliu en col·laboració amb els ajuntaments dels pobles de les 
associacions mencionades i a més a més els de Maials, Sunyer, Sudanell i 
Almatret.  

En total s’han unit 12 pobles del Segrià per fer possible aquesta festa de 
Sant Joan itinerant, que aquest any celebra la seva primera edició a Torres 
de Segre. 

Al quedar aplaçada pel 24 d’octubre, es realitzarà al pavelló poliesportiu. Tothom que hagi comprat 
l’entrada, l’haurà de bescanviar obligatòriament per la nova a l’establiment on l’hagin adquirit, on 
també es retornaran els diners, en el cas de no poder assistir en la nova data. 

 

 

 

Durant els mesos de juliol i agost l’ajuntament ha estat treballant 
per reparar i condicionar l’escola de cara a les portes del proper 
curs escolar 2015 – 2016, amb les següents actuacions: 

 Retirada de la font del pati, les antigues papereres que 
actualment estaven trencades. 

 Reforçar tota la tanca lateral des de la llar d’infants fins a la porta 
d’accés amb uns angles i punts de soldadura. 

 Neteja de la zona del dipòsit de calefacció i dels canals de desaigües de 
les diferents zones del recinte. 

 Arrebossar les parets malmeses de la zona d’esbarjo d’educació infantil. 
 Reparar les rajoles dels serveis de la zona d’esbarjo d’educació primària. 
 Instal·lar goma de seguretat a la porta corredora d’accés a l’escola. 
 Col·locar sifó de desaigües del menjador escolar per evitar les males olors. 
 

 

Per l’inici de la nova campanya de la recol·lecció de la fruita i la 
conseqüent ocupació de treballadors a l’allotjament municipal, s’han 
comprat tres neveres i dos rentadores, així com diferent material de 
“menatge” per a tindre els edificis en ple rendiment. 

Durant el mes de juliol l’allotjament ha estat al 90% d’ocupació i a 
dia d’avui està al 60% degut a que a partir de la forta tempesta del 
de 31 de juliol els fructicultors han rescindit contractes de treball. 

 

CONDICIONAMENT ESCOLES

ALLOTJAMENT MUNICIPAL

ACTUACIONS REALITZADES DURANT L’ESTIU 



 

CONTROL DE LA NETEJA 
 

Degut l’ús massificat durant l’estiu, de les zones de 
descans d’Utxesa i piscines, l’increment de brossa 
que això suposa i l’existència d’animals que 
remenen les papereres, així com l’augment de 
població en determinades zones aïllades del 
municipi, s’han realitzat les actuacions següents: 

 Contactar amb les empreses responsables de la 
contractació de gran part de treballadors usuaris 
d’aquestes zones per tal conscienciar-los del bon ús de les zones 
comunes. 

 Elaborar i col·locar uns cartells en diferents idiomes amb les 
recomanacions de tirar les escombraries als contenidors enlloc de a 
les papereres. 

 Instal·lar 2 contenidors durant l’estiu, negociant amb el consell 
comarcal del Segrià, per reforçar Utxesa i el Panamà.  

REGULACIÓ DEL PAS DE VEHICLES ALS ESPIGONS (PASSEIG DELS PESCADORS) 

 
A causa de l’estret i perillós pas que hi ha a la zona dels espigons, 
la massificació de pescadors i a que és un camí que també utilitzen 
ciclistes, genets i vianants, s’ha prohibit el pas de vehicles amb 

motor al Passeig dels pescadors, a 
excepció dels vehicles autoritzats (vehicles 
d’emergència, municipals, d’agents de 

l’autoritat,..). 
Cal destacar que els 
socis de la Societat de Pescadors de Torres de Segre 
tindran una autorització d’aparcament exclusivament per 
anar a pescar. En el cas d’altres clubs, hauran de sol·licitar 
permís puntual, només per a dies de concurs, a 
l’Ajuntament  de Torres de Segre. 

 

 

Aquest any l’ajuntament de Torres de Segre, ha condicionat el nou camp de bitlles, 
ubicat a la zona del costat del riu. S’ha pavimentat el camp, col·locat un tancat i 
bancs i plantat arbres al voltant. Per acabar amb aquest condicionament, durant 
l’estiu ha finalitzat la instal·lació de l’enllumenat amb la col·locació d’un sistema 
regulat de llum.  

 

 

COL·LABORACIÓ EN L’ENVIAMENT D’UN CONTENIDOR DE MATERIAL AL SENEGAL 

L’Ajuntament de Torres de Segre ha col·laborat en l’enviament d’un 
contenidor al Senegal, ple de material de segona mà, donat pel propi 
ajuntament i per particulars del nostre municipi. Diferents 
electrodomèstics, un tractor donat per la família Marsellés i altres estris 
que seran de gran ajuda per les poblacions a les que va destinat aquest 
contenidor. Hores d’ara tot aquest material ja deu ser al Senegal. 

 

ESPAIS NATURALS

OBRA SOCIAL

INSTAL·LACIÓ DE L’ENLLUMENAT AL CAMP DE BITLLES 



 

LA PEDRA ARRASA AMB ELS NOSTRES CAMPS 

El passat divendres 31 de juliol, després d’un 
mes més calorós de l’habitual en aquest 
temps, una gran tempesta va sorprendre 
els pobles de ponent.  

A Torres de Segre la major part dels 
camps es van veure afectats per la forta 
tempesta, la pedra que va caure acompanyada amb les fortes ràfegues 
de vent va fer que gran part de la fruita que quedava per collir quedés 
molt malmesa. Això junt amb la baixada de preus a causa, sobretot, 
d’algunes grans cadenes de supermercats va fer que el dia 7 d’agost 
els agricultors del nostre poble i poblacions veïnes es manifestessin a 
Lleida, obligant a tancar portes a LIDL i ALDI. 

L’ajuntament de Torres de Segre se suma al suport a tots els agricultors 
del nostre territori!. 

 

 

 

 

 Montserrat Segon i Bernadó 
Primer Tinent – Benestar Social i Sanitat, 
Cooperació, Igualtat i Serveis Personals 
(PSC) 

Joan Carles Miró i Puigvecino 
Segon Tinent – Àrea de Festes, Lleure, 
Transports i Mobilitat 
(CDC) 

Melissa Torreguitart i Vellvé
Regidora - Àrea de Medi Natural, 
Promoció Turística i Joventut 
(PSC) 

Elisa Branzuela i Mesalles
Regidora 
(ERC) 

Josep Lluís Huguet i Beà
Regidor 
(ERC) 

Francisco Casals i Forcat 
Tercer Tinent – Àrea de Cultura i  Serveis 
de la Via Pública 
(PSC) 

Olga Almacellas i Jornet
Regidora - Àrea econòmica 
(CDC) 
 

Joan Florensa Farran
Regidor - Àrea d’Agricultura i Ramaderia 
(PSC) 
 

Rosanna Ramírez i Forcat
Regidora 
(ERC) 

Josep Ramon Branzuela i Almacellas
Alcalde del municipi 
(PSC) 
 

Joan Companys i Cabau
Regidor - Àrea d’Educació, Esports, 
Comunicació i Noves Tecnologies 
(CDC) 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA L’ESTIU 

EL NOU CONSISTORI I LA DISTRIBUCIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL



 

ACTIVITATS PREVISTES  

Divendres 4 de setembre 

Jornada de Caixes niu, a la Sala d’Actes de la Pl. 
Catalunya a les 19.30h. 

Dijous 10 de setembre 

Celebració de la Diada de Catalunya al Poliesportiu 
municipal. Inici a les 21h amb l’ofrena floral i els 
parlaments, tot seguit sardinada popular amenitzat 
amb rom cremat i cantada d’havaneres. 

Diumenge 4 d’octubre 

Tercera Festa dels 3 Tombs. El recorregut s’iniciarà 
al poliesportiu a les 11.30, en arribar a l’església 
benedicció i exhibició dels Penja i Despenja. En 
finalitzar hi haurà Gimcana per a tots els genets i 
exhibició del grup d’Alcarràs. 

Foto contraportada de Quim Estadella 

AJUNTAMENT DE 
TORRES DE SEGRE 


