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TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS 

SERVEIS MUNICIPALS  

Ajuntament de Torres de Segre 973 796005 

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

Consultori Mèdic   973 792252 

Programació de visites de 8h a 12h 

Consulta infermeria i medicina de  8.30h a 15h 

Biblioteca Guillem de Cervera          973 796529 

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 
octubre 

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 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 mes de setembre denota que l’estiu s’acaba i 

amb ell bona part de l’activitat agrícola del 

nostre poble, les divertides jornades a les 

piscines, les caloroses nits a la fresca i el 

degoteig de gent que marxa cap a d’altres 

terres productives. 

És l’inici del reprendre quotidià, de la il·lusió 

d’un nou curs escolar ple de reptes i 

retrobaments i, en definitiva, de l’activitat de 

sempre a la nostra vil·la.  

Al llarg d’aquest mes de setembre han estat 

molts els actes i esdeveniment que s’han dut a 

terme dins del nostre municipi.  

En aquesta segona edició de la revista “El 

Pregoner de Torres” n’hem fet cinc cèntims de 

tots ells destacant per damunt de tots la 

celebració d’una emotiva diada de Catalunya 

marcada per un moment històric del nostre 

país. 

 

PRESENTACIÓ 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 



 

 

 

PUBILLATGE 

Al llarg d’aquest mes els/les nostres representants del pubillatge de Torres de Segre han assistit a una 

sèrie d’esdeveniments celebrats en diferents localitats d’arreu de Catalunya portant amb orgull el nom 

del nostre municipi. 

Les localitats que han visitat durant aquests dies han estat Rosselló, Piera (Anoia), Barcelona i Ripoll. 

En totes elles han pogut coincidir amb d’altres fadrins, damisel·les, pubilles i hereus d’arreu de 

Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURS DE PESCA A UTXESA DE 48 HORES 

L’embassament d’Utxesa va acollir els dies 11, 12 i 13 de 

setembre un concurs de pesca organitzat pel Club Esportiu de 

Pesca de Torres de Segre com a preparatiu del IV Open que es 

celebrarà els propers 2, 3 i 4 d’octubre. Els i les participants van 

estar pescant durant tres dies seguits obtenint molt bones 

captures en general, entre elles un exemplar de silur de grans 

dimensions pescat pel Toni Alcázar. 

 

TROFEU GENERALITAT TIR F-CLASS 200 METRES 

El passat cap de setmana del 5 i 6 de setembre el camp de tir de Torres de 

Segre va acollir tres competicions de modalitats diferents: dos del “econòmic” 

22 LR i una de “Gros calibre”. Dos d’aquestes corresponents al Trofeu de la 

Generalitat F-Class on els participants havien de precisar a una diana situada 

a 200 metres de distància. La competició va reunir molts participants d’arreu 

mostrant un alt nivell. L’equip guanyador va ser el format per membres del 

Club de Tir Torres de Segre, destacant per damunt de tot l’actuació de Jordi 

Ribes. 

 

 

 

 

ACTES CULTURALS 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

 

ACTES REALITZATS AL SETEMBRE 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 



INICI DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

Amb l’arribada del setembre es dóna el tret de sortida a tot 

l’engraellat esportiu del nostre municipi amb l’inici de les 

primeres activitats esportives que es completaran a 

l’octubre amb el començament de la resta. Els més 

matiners han estat els d’spinning que el passat dimarts dia 

15 ja van iniciar les sessions. 

Els diferents equips esportius de Torres de Segre (futbol 

sala, veterans, bàsquet, bitlles...) també han començat a 

preparar la nova temporada amb els primers 

entrenaments i partits oficials.  

A partir d’aquesta edició del “Pregoner de Torres” s’anirà fent un seguiment a tots ells per informar 

dels seus resultats i classificacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE LES CAIXES NIU 

El passat 4 de setembre es va fer una jornada informativa a la Sala d’actes de la 

Plaça Catalunya sobre les caixes niu, impartida per l’ornitòleg Joan Bernal amb 

col·laboració amb l’ICO (Institut d’Ornitologia de Catalunya). 

L’ornitòleg va explicar, entre altres coses, els avantatges de 

tenir caixes niu a casa i al camp, el seu funcionament, com 

tractar-les i quines són les seves conseqüències i resultats dins el medi. Finalment 

també va exposar que s’havia de fer quan els ocells hi feien el niu, i quina classe 

d’ocells hi entrarien, així com les seves característiques. Es va obsequiar als 20 

primers assistents amb una caixa niu.  

 

ARRIBADA DEL “CIRQUE ATLAS” 
 
 

El dijous 24 de setembre va instal·lar-se a 

l’esplanada de “Les casetes” el “Cirque Atlas”. 

Un circ d’origen francès que s’estableix un dia 

a cada municipi per oferir el seu espectacle 

dins la seva gira pel nostre país. Durant poc 

més d’una hora, els assistents van poder gaudir de l’actuació d’un malabarista, 

d’una acròbata, d’un pallasso i una sèrie d’animals, d’entre ells, un ase, un 

dromedari, un poni, una cabra, una serp, un cocodril i dos exemplars de lleons 

tancats dins d’una gàbia.   

 

ALTRES ACTIVITATS 

 



 

 

 

Al llarg del mes de setembre s’han realitzat una sèrie d’actuacions de reparació i condicionament de la 

llar d’infants Carrassumada per garantir un bon inici de curs escolar als més petits i petites del nostre 

municipi: 

 Anivellar la primera fila de les peces de cautxú amb les rajoles de la zona d’esbarjo per evitar 

l’escaló existent. 

 Instal·lar una caldera de gas nova amb més capacitat de calefacció i baix consum. 

 Reposar les bombetes malmeses de totes les aules. 

 Instal·lar uns prestatges a les aules d’1 i 2 anys per poder fer un  

      “racó” de treball. 

 Col·locar una bústia i una placa de metacrilat amb el nom de la 

llar a la façana principal d’entrada al recinte. 

 Col·locar unes rodes reciclades a la zona d’esbarjo de sorra. 

 Instal·lar sistemes de seguretat a les obertures de les portes per 

evitar que els/les nens/es s’hi agafin els dits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ajuntament de Torres de Segre, atenent a les peticions de diferents pares i mares que ho havien 

sol·licitat, amb el vistiplau dels membres de l'AMPA, ha dut a terme la contractació d’una monitora durant 

dues hores per garantir el servei de migdiada del menjador escolar als infants més petits que s’incorporen a 

l’escola provinents de la llar d’infants. Aquesta monitora va iniciar la seva feina el passat 14 de setembre 

coincidint amb el començament del nou curs escolar. 

Per afavorir el funcionament d’aquest servei també s’ha encomanat reparar les cortines de la sala 

polivalent on dormen els nens i s’ha instal·lat un armari per guardar els seus estris personals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONS REALITZADES AL SETEMBRE 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

CONTRACTACIÓ D’UNA MONITORA                                                                                               

PER GARANTIR EL SERVEI DE MIGDIADA AL MENJADOR ESCOLAR 

 

CONDICIONAMENT DE LA LLAR D’INFANTS 

 



 

 
 

La maquinària de l’ajuntament de Torres de Segre 

ha estat fent, al llarg d’aquests darrers dies, les 

tasques de neteja de la sèquia, propietat de la 

Comunitat de regants, al seu pas per Lleida.  

Aquestes tasques de neteja i manteniment es 

deriven d’un conveni signat l’any 2008 entre 

l’ajuntament i la comunitat de regants mitjançant el 

qual es compromet a dur a terme la neteja de la 

sèquia principal de l’Horta, Plans i Emprius, i de les 

canaletes, en tota la seva extensió, incloent l’esmentat tram de la sèquia descoberta existent en el 

terme municipal de Lleida. 

Posteriorment, s’ha netejat una part de la zona d’Utxesa, a l’alçada dels “espigons” dels pescadors, i la 

part de davant on hi ha els xalets com a manteniment del tram de camí verd. 

 

 

 

ARRIBADA DEL CONTENEDOR DE MATERIAL AL SENEGAL 
 

El contenidor amb material de segona mà que l’ajuntament de Torres 

de Segre, particulars del nostre municipi i altres localitats van donar a 

l’Associació de senegalesos de Lleida va arribar al seu destí, 

l’ajuntament de Darou Salam (Senegal) el passat dimecres 23 de 

setembre per transport marítim. 

Aquest material farà servei als habitants d’aquesta localitat africana 

que han mostrat, a través del seu alcalde Thiam, el seu agraïment per 

aquesta col·laboració solidària 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMENT SÈQUIA AL SEU PAS PER LLEIDA I UTXESA TRAM CAMÍ VERD 

 

ARRIBADA DEL CONTENEDOR DE MATERIAL AL SENEGAL 

 



 

 

UNA DIADA DE CATALUNYA MARCADA PER UN MOMENT HISTÒRIC DEL NOSTRE POBLE I PAÍS 

La celebració de la Diada Nacional de Catalunya és va fer el passat 

dijous dia 10 de setembre per afavorir la mobilització de la gent del 

nostre municipi cap a la Via Lliure convocada a Barcelona el 

divendres 11 de setembre. Aquest any la Diada prenia un caràcter 

més reivindicatiu ja que el nostre país es trobava a les portes 

d’unes eleccions democràtiques prou significatives pel futur de 

Catalunya. 

L’acte commemoratiu de la Diada a Torres de Segre es va iniciar a 

la Plaça dels Països Catalans a les 21 hores de la nit amb uns parlaments a càrrec del regidor de 

cultura Francesc Casals, l’hereu Brian Curcó i la pubilla Maria Mesalles i, l’alcalde de Torres de Segre, 

en Josep Ramon Branzuela. A continuació els membres de la Coral La Lira van cantar els Segadors. 

Tot seguit les diferents entitats locals, associacions, pubilles, pubilletes i hereus autoritzats van fer la 

tradicional ofrena al monument de Rafael Casanovas. Per finalitzar l’acte, es va fer una sardinada 

popular amb cantada d’havaneres amb el grup “Veus del Segrià” dins el poliesportiu municipal. A la 

mitja part es va donar rom cremat a tots els assistents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE  CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE  
(FUTBOL SALA) 

 

 

 Jornada 1 (19-09-2015) 
 

 

 
 

 

Jornada 1 (17-10-2015) 
 

 

C.B. 
TORRES 

68 

ALPICAT “B”  

63   

C.A.TORRES 

- 

C.E.CERVERA 

- 

 

 

Jornada 2 (26-09-2015) 
 

 

 CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE (FUTBOL VETERANS) 

C.B.  
BELL-LLOC 

84 

C.B. 
TORRES 

76 

 
 

 

Jornada 1 (20-09-2015) 
 

 

VETERANS 
U.E. LLIVIA 

0 

VETERANS 
C.E. TORRES 

5 

    

 

Jornada 2 (27-09-2015) 

 

VETERANS 
C.E. TORRES 

3 

VETERANS 
PALAU A. 

1 

 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES DE SETEMBRE 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

RESULTATS ESPORTIUS DELS NOSTRES EQUIPS  

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 



 

 

 

 

ACTIVITATS PREVISTES 

Dies 2, 3 i 4 d’octubre 

IV Open de pesca carpfishing a Utxesa. 

Dissabte 3 d’octubre 

Trobada de bitlles amb la participació de diferents equips del 

Segrià a les 9:00 hores al camp de bitlles. 

Diumenge 4 d’octubre  

Tercera Festa dels 3 Tombs. S’iniciarà al poliesportiu a les 

11:30 h. En arribar a l’esglèsia benedicció i exhibició dels 

Penja i Despenja. En finalitzar hi haurà Gimcana per a tots els 

genets i exhibició del grup d’Alcarràs. 

Diumenge 11 d’octubre 

Concert de l’orquestra simfònica “Julià Carbonell” a les 

18:30h a l’esglèsia Parroquial. 

Dilluns 12 d’octubre 

Ball al poliesportiu amb “De Gala” a les 19:30 h. 

Diumenge 18 d’octubre 

Ball al poliesportiu amb “París la Nuit” a les 19:30 h. 

Dissabte 24 d’octubre 

Ancesa Jove. Al pavelló poliesportiu. A les 21:00 h encesa 

d’una gran foguera. Tot seguit, sopar popular i concerts.     

Es podrán bescanviar les entrades antigues als punts on es 

van comprar. Properament ja s’informarà. 

Diumenge 25 d’octubre 

Ball al poliesportiu amb “New York” a les 19:30 h. 

Dissabte 31 d’octubre 

Ball al poliesportiu amb “Montse i Joe” en motiu de la 

celebració de la castanyada a les 19:30 h. 

 

ALTRES ACTES ESPORTIUS (OCTUBRE) 

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE 

 Dissabte 3 d’octubre: Torres de Segre – CENG (20:30h.). 

 Dissabte 17 d’octubre: Torres de Segre – Balaguer (20:30h.) 

 Divendres 30 d’octubre: Torres de Segre – Torà (21:00h.) 

C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA) 

 Dissabte 17 d’octubre: Torres de Segre – Cervera (17h.). 

 Dissabte 31 d’octubre: Torres de Segre – Tremp (16:30h.) 

FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE 

 Diumenge 18 d’octubre: V.Torres – V. Montoliu  (10:30h.) 
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AJUNTAMENT  

DE TORRES DE SEGRE 

col.labora 


