núm.

3

N
Noovveem
mbbrree 22001155

Octubre de tradicions

PRESENTACIÓ
TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS
SERVEIS MUNICIPALS

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL
I AGOST
PRESENTACIÓ

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
Recollida residus Voluminosos
novembre

Dimarts i divendres de
12h a 14h
Porten contenidors el
12 i els recullen el 16

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

L’octubre arriba al nostre municipi oferint-nos
una gran varietat de colors i textures que
denoten l’arribada d’una nova estació.
S’inicia l’espectacle dins el nostre bosc de
ribera i rodalies on diverses espècies d’arbres
muden les seves fulles oferint moltes tonalitats
de colors representatius de la tardor sota un
temps variable i canviant.
Mentrestant, l’activitat a Torres de Segre
continua amb l’inici d’altres propostes
esportives i la celebració d’actes que formen
part de la nostra tradició popular i festiva com la
festa dels Tres Tombs o els balls del diumenge.
L’aportació i participació de les diferents
entitats i associacions del municipi amb les
seves activitats complementen l’oferta d’actes.
En aquesta edició de la revista “El Pregoner de
Torres” afegim l’esportiu de Torres un
suplement de la revista amb la finalitat de fer un
seguiment i donar a conèixer la realitat dels
nostres equips esportius del poble amb els
resultats del mes i classificació.

ACTES REALITZATS A L’OCTUBRE
ACTES CULTURALS
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
CERTAMEN NACIONAL DE LA PUBILLA I L’HEREU DE CATALUNYA
Aquest any Cubelles ha estat la seu de l’elecció dels representants dels títols
nacionals del 2015. Al llarg de tot el cap de setmana del 3 i 4 d’octubre el
municipi ha acollit hereus, pubilles, dames, fadrins, pubilletes i hereuets
vinguts d’arreu de les contrades catalanes que han participat en la Festa
Major del pubillatge.
Així, es donava el tret de sortida a un cap de setmana molt especial, no
només pels 70 candidats i candidates que participaven al certamen, sinó
també pels nois i noies que acabaven el seu any com a títols nacionals. El
nostre veí de Torres de Segre i hereu de les comarques lleidatanes en Joel
Morell posava el punt i final a aquest viatge ple d’experiències que va iniciar a
Gandesa fa un any portant el nom del nostre poble amb un orgull i compromís
digne de remarcar.
Finalment, va arribar el moment de conèixer el nou
veredicte. La faixa d’hereu de les comarques lleidatanes i
tercer fadrí d’honor de Catalunya va ser atorgada al
nostre hereu municipal 2014/15 Brian Curcó que lliurarà
la faixa del títol durant els propers dotze mesos seguint
l’estela deixada pel seu amic Joel amb la voluntat de
portar amb honor el nom de Torres pels diferents
municipis catalans.
Posteriorment a aquest acte, el nostre hereu i pubilla han
continuat el seu recorregut visitant d’altres municipis com Arenys de Mar i La Pobla de Lillet.
CONCERT AMB L’ORQUESTRA SIMFÒNICA “JULIA CARBONELL”
El diumenge 11 d’octubre la Parròquia de la Mare de Déu Assumpta de Torres de Segre va acollir un
concert a càrrec de l’orquestra simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. Aquesta orquestra va
néixer l’any 2002 amb l’impuls de la Diputació de Lleida com a eina cultural al servei de tot el territori i
amb un objectiu ben clar: facilitar l’accés a la música simfònica i de cambra a tots els ciutadans sense
excepció.
Durant prop més d’una d’hora, tots els
músics components van amenitzar la
vetllada amb un “menú degustació”
interpretant obres d’autors tant importants
com
Albinoni,
Mozart,
Schubert...
mostrant instruments solistes com l’oboè
o la trompeta i fent gaudir als presents
d’un ambient màgic en un dels espais
més representatius i històrics del nostre
poble.

CANTADA DE LA CORAL LA LIRA A MASSALCOREIG
El diumenge dia 18 d’octubre, dins del programa “Segrià Corals”, la Coral la Lira de Torres de Segre,
juntament amb altres corals de municipis de la comarca, van anar a cantar a Massalcoreig.
El cicle de cant coral, “Segrià Corals”, naix l'any 2005 amb la voluntat de proporcionar suport i
recolzament a les entitats corals de la comarca. Es programa un circuit de cant coral, de format
itinerant, comptant amb les corals formalment censades de la comarca, com a entitats actuants. El
proper més de novembre es farà al nostre municipi.

ACTIVITATS ESPORTIVES
IV OPEN DE PESCA CARPFISHING A UTXESA
L’embassament d’Utxesa va acollir els dies 2, 3 i 4
d’octubre el IV Open Carpfishing a l’embassament
d’Utxesa. El carpfishing és una modalitat de pesca que
té com a objectiu la captura de grans exemplars de
carpa que són tornades a l’aigua després de la seva
captura i posterior pesatge.
El concurs es va desenvolupar durant tres dies
intensos de pesca amb un gran nombre de participants
provinents de diferents indrets obtenint molt bones
captures.
Per una altra part, socis del Club Esportiu de Pesca de
Torres de Segre van estar netejant, de manera voluntària,
les zones de pesca dies anteriors a l’esdeveniment perquè
el concurs fos un èxit i per garantir un manteniment dels
diferents llocs de pesca.

TROBADA DE BITLLES
El dissabte 3 d’octubre es va celebrar una trobada d’equips de bitlles d’arreu de la comarca
organitzada pel club atlètic de bitlles de Torres de Segre amb l’objectiu de passar una bona jornada
esportiva practicant l’esport que més els agrada.
Els equips que hi van assistir van ser Aitona, Alcarràs, Montoliu, Soses, Corbins, Alpicat, Mequinensa,
Rosselló, Balàfia i els dos formats per la gent del nostre poble (Torres A i B). La trobada es va iniciar
amb un bon esmorzar, seguit d’una tirada de bitlles que va durar fins al migdia i acabant amb l’entrega
de premis i obsequis pels participants.

I

INICI DE LA RESTA DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES
El començament de l’octubre ha estat l’inici també de la
resta d’activitats esportives que encara restaven per
emprendre tals com el zumba, la gimnàstica rítmica i de
manteniment, els multiesports, el karate, el ioga i el
Pilates.
Distribuïdes al llarg de la setmana en diferents sessions,
espais i horaris confeccionen un engraellat esportiu amb
una oferta variada adreçades a diferents franges d’edat
amb l’objectiu d’afavorir la pràctica de l’esport sense
necessitat de moure’ns del poble.

ALTRES ACTIVITATS
PAS DE BRANCA DELS NENS I NENES DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA
El dissabte 17 d’octubre l’Agrupament Escolta Turribus va celebrar el “Pas de Branca” per a tots
aquells nens i nenes que s’han tornat a apuntar aquest any.
Aquest any ha estat celebrat amb una acampada nocturna a Utxesa on s’ho han passat d’allò més bé.
Des de l’ajuntament volem donar impuls, ànims, i l’enhorabona a l’Agrupament Escolta Turribus per la
gran tasca que estan portant a terme amb aquests nens del poble ensenyant valors fonamentals de
convivència.

FESTA DE L’ANCESA JOVE
El dia 24 d’octubre es va poder celebrar per fi la festa de l’Ancesa
Jove, ajornada per les inclemències meteorològiques durant la nit
de Sant Joan. Aquesta ha estat impulsada per joves de diversos
pobles com Aitona, Sarroca, Aspa, Albatàrrec, Alfés, Montoliu,
Llardecans, Maials, Sunyer, Sudanell, i Almatret, amb el suport
dels respectius ajuntaments. La primera edició ha tocat celebrarse a Torres de Segre i la idea és que cada any es faci en una
població diferent de les que ho organitzen.
La festa va començar amb una cercavila i correbars pel poble
amenitzada pels Gegants i grallers de Montoliu i
Maials. Seguidament es va fer l’“ancesa” de la foguera que dóna
nom a la festa i ,posteriorment, es va celebrar el sopar al
poliesportiu amb entrepans de carn a la brasa com a menú. Per
acabar la festa, van actuar els grups: Bonobos, Pepet i Marieta,
Tremendos i el Dj Narcís.
El resultat final va ser un èxit amb prop de 800 entrades venudes de gent d’arreu de la comarca tot
remarcant la molt bona organització del grup de joves de l’Ancesa.

INICI DELS BALLS DE DIUMENGE I LA FESTA DE LA CASTANYADA
El mes d’octubre ha donat el tret de sortida a la tradicional temporada de balls
de diumenge. Aquests dies grups com De gala, París la Nuit, New York i Montse
& Joe han fet gaudir als presents amb les seves millors versions oferint un bon
espectacle dins les tardes dels diumenges amb una elevada participació de
balladors.
L’últim dia del mes es va dur a terme la festa de la castanyada al poliesportiu on
els presents bon poder gaudir d’una bona estona amb un bon sopar i ball
amenitzat amb l’orquestra Montse & Joe Transfer.

BANC DE RECURSOS

Banc de Recursos és una fundació, sense ànim de lucre, que
recull excedents materials d’empreses i particulars i els envia a
països i col·lectius necessitats (Tercer i Quart Món).
El dia 8 d’octubre, gràcies al mossèn Xavier Batiste, es va fer la
presentació d’una proposta i projecte que fa actualment el Banc
de Recursos a diverses poblacions agrícoles, d’entre elles Torres de
Segre. Es tracta de la donació de tractors que són vells, espatllats o que
ja no s’utilitzen en països en vies de desenvolupament per a que, en
aquests llocs, se’ls ensenyi a saber com funcionen i a com mantenir-se
de forma autosuficient. És també una acció solidària per conscienciar-se
i ajudar als més necessitats amb recursos que es poden reutilitzar.

AULA DE TEATRE
L’Espai de Teatre amb col·laboració de l’ajuntament
de Torres de Segre ofereixen l’activitat de l’Aula de
teatre adreçada a totes les franges d’edat per a
tothom que li agradi el teatre i el vulgui practicar.
La idea és interpretar obres modernes i divertides de teatre intentant que petits i adults
perdin la por a parlar en públic, que aprenguin a expressar les seves emocions i altres
activitats que es duran a terme.
La inscripció està oberta per iniciar les classes al proper mes de novembre a la Sala
d’Actes de la plaça Catalunya, sempre hi quan hi hagi un mínim d’alumnes.

PRESENTACIÓ DE L’ESCOLA DE FUTBOL BAIX SEGRIÀ
El divendres 30 d’octubre va tenir lloc al camp municipal de futbol d’Alcarràs la
presentació del nou organigrama esportiu i dels diferents equips de l’Escola de
Futbol Baix Segrià amb la presència, entre altres autoritats locals, del Delegat
de la Federació Catalana de Futbol a Lleida en Jordi Terés.
A l´Escola de Futbol "Baix Segrià" hi juguen, actualment, més de 200 joves
d´entre 5 i 18 anys, en totes les categories. Els jugadors de l’escola provenen de pobles ubicats dins
d’aquesta zona de la part baixa de la comarca del Segrià tals com Torres de Segre, Aitona, Soses,
Sudanell, Alcarràs i Albatàrrec.

CELEBRACIÓ DEL XX ANIVERSARI DEL “MAI MÉS” A L’ERMITA CARRASSUMADA
El diumenge 25 d’octubre es va celebrar la XX festa commemorativa del “Mai més” organitzada per
l'Associació d’amics de la Mare de Déu de Carrassumada. Dins dels actes es va fer una missa en
honor a les víctimes i la dedicació d’unes paraules davant del monument.
Aquesta celebració representa una trobada de gent de pobles dels voltants en homenatge a les
víctimes durant la guerra civil a la comarca del Segrià.

ACTUACIONS REALITZADES AL NOVEMBRE
OBRES A L’AJUNTAMENT
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
Al llarg del mes de setembre - octubre s’han dut a terme una sèrie d’actuacions de reparació i
condicionament del edifici de l’ajuntament:
 Enderrocament de l’espai on s’ubicava anteriorment correus per afavorir l’ampliació de l’entrada
a l’edifici i de la sala de Plens.
 Rehabilitació de les parts baixes de les parets de l’entrada interior de l’edifici i de la sala de Plens
amb problemes d’humitat, substituint l’antic arrebossat per morter de calç.
 Reubicar l’equip de megafonia i de fer pregons a la planta baixa de l’edifici i habilitar l’espai per a
un despatx de reunions.
 Pintar la zona de recepció, despatxos, sales de reunions, escala, planta baixa i façana principal.
 Netejar la pedra de la façana i arcades principals amb el sistema d’arena a pressió.

LLAR D’INFANTS
Durant aquests dies s’han acabat de realitzar una
sèrie d’actuacions a la llar d’infants que no es van
poder dur a terme anteriorment:

 Pintar les rodes reciclades a la zona d’esbarjo
de sorra per confeccionar un nou espai de joc
pels més petits i petites.
 Reforçar amb soldadura la reixa metàl·lica de
suport fixada a la tanca que delimita l’espai
d’esbarjo d’infantil del de l’escola.

ESPORGA DELS ARBRES
El passat dimarts dia 6 d’octubre operaris de l’ajuntament
van iniciar les tasques d’esporga habituals per aquestes
dates.
Es va decidir iniciar el treball per la zona del poliesportiu i
esbarjo de la llar d’infants i, en els dies posteriors, s’aniran
esporgant la resta d’arbres del nostre municipi.

COL·LOCACIÓ DE REIXES DE SEGURETAT A LES BOQUES DE REG
L’ajuntament ha col·locat unes reixes de ferro a les boques de
reg descobertes ubicades al carrer Vall d’Aran (zona de “les
casetes”) dins d’una zona residencial com a mesura de
seguretat viària. Aquesta mesura es farà extensiva a tots
aquells punts que es considerin necessaris.

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES D’OCTUBRE
TERCERA EDICIÓ DE LA FESTA DELS TRES TOMBS A TORRES DE SEGRE
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
El diumenge 4 d’octubre es va celebrar la tercera
festa dels Tres Tombs al nostre municipi. Aquesta
va començar amb un esmorzar per a tots els
participants i els posteriors tres tombs al poble com
n’és el costum amb la benedicció del nostre mossèn
Xavier quan els animals i carruatges passaven per
davant l’església.
Entre tomb i tomb el conegut grup “Penja i Despenja”
ens va fer una demostració de la seva perícia amb
els cavalls tot amenitzat per la companyia dels grallers d’Alfés.
A l’últim tomb, i darrere dels grallers, vam seguir tots la rua fins al poliesportiu. Allí hi
va haver una exhibició d’un grup format pels amics dels cavalls d’Alcarràs i l’Escola d’Hípica
Multiesports. Seguidament la mateixa hípica i amb el grup “Penja i Despenja” ens van organitzar una
gimcana per a tots els participants. Era l’anomenada “1ª Edició de la Ferradura d’Or”, premi entregat al
genet i cavall que van fer la gimcana amb menys temps.
Finalment s’acabà la festa dins el poliesportiu amb una gran
cassola de tros feta pel Restaurant Les Palmeres Willi
acompanyats amb el grup “Xavi Boira i Machín”.
Es van poder repartir molts premis gràcies a la col·laboració de
moltes empreses: Cal Grabat, Fruites Font, Cal Corbins,
Transriu Mesalles, Aveca, Ribes Perruquers, Fruites Fidel
Català, Sabater Artesà, Ben Tips, Assessoria Ruestes, Osvald
Ferreteria, Restaurant Les Palmeres Willi, Ballwil, El Celler del
Segre, Eidos, Perruqueria Marta, Servi-Comerç, Bar Restaurant Virgínia, Hipicmon, La Gasolinera
d’Albatàrrec, 100 Coses de Casa, Quelo’s, DG Pintors, Equip Veterinari V3, Spai Laboral, Agro
Francs, Taller Gilbert, Fruasa, Perruqueria Elena, Maquinària Agrícola Ballesté Piñol, Art Point,
Excavacions Jordi Montull Piñol, Grup d’Art Escolà, Taxi Torres de Segre i Mediterran Sweet.
Finalment, es voldria fer un especial agraïment als Grallers d’Alfés, i a l’Associació JAEC, que van
venir voluntàriament, així com la col·laboració i organització del nostre grup GIBS (Genets
Independents del Baix Segre).

L’ESPORTIU DE TORRES

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE
Jornada 3 (03-10-2015)

Classificació

DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
C.B.ACTES84REALITZATS
CENG
54
TORRES
SEGRE.
Jornada 4 (10-10-2015)
C.B.
C.B.
64 60
BELLPUIG
TORRES
Jornada 5 (17-10-2015)
C.B.
C.B.
83 51
BALAGUER B
TORRES
Jornada 6 (24-10-2015)
C.B.
71
VALLFOGONA 77
TORRES
Jornada 7 (24-10-2015)
C.B.
C.B.
48 81
TORÀ
TORRES

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
Jornada 1 (17-10-2015)
C.A.
TORRES

5

4

Classificació

C.F.S.
PARDINYES A

Jornada 2 (24-10-2015)
E.F.S
C.A.
Ajornat
C.URGELL
TORRES
Jornada 3 (31-10-2015)
L.P. TV
C.A.
2 4
TREMP A
TORRES

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS)
Jornada 3 (04-10-2015)
VETERANS
ALMENAR

4

1

C.E.TORRES
VETERANS

Jornada 4 (18-10-2015)
C.E.TORRES 1
4 VETERANS
MONTOLIU
VETERANS
Jornada 5 (25-10-2015)
VETERANS
0 2 C.E.TORRES
MIRALCAMP
VETERANS

Classificació

Foto contraportada de Quim Estadella

ACTIVITATS PREVISTES
Diumenge 8 de novembre
12:30 h. Missa cantada per la Coral la Lira
16:30 – 20:00 h. Votació pubillatge (l’urna romandrà a l’entrada
del poliesportiu)
19:00 h. Ball al poliesportiu amb “Banda Sonora”.
Elecció de pubilles, hereus, pubilletes i hereuets (mitja part del
ball).
Dissabte 14 de novembre
Festa del pubillatge: acompanyats pels hereus i pubilles de
Catalunya.
18:30 h. Comiat informal a la Sala d’Actes de la plaça Catalunya.
20:00 h. Cercavila amb batucada des de la plaça Catalunya fins al
poliesportiu.
21:00 h. Comiat i proclamació del pubillatge de Torres de Segre.
22:30 h. Sopar al poliesportiu i, al finalitzar, disco mòbil.
Diumenge 15 de novembre
18:00 h. Concert d’Orgues de Ponent a l’esglèsia Parroquial.
Dissabte 21 de novembre
21:30 h. Sopar del “soci” JAEC al poliesportiu.
Diumenge 22 de novembre
18:00 h. Concert Segrià Corals: a l’esglèsia Parroquial.
19:00 h. Ball al poliesportiu amb “Shakata”.
Diumenge 29 de novembre
19:00 h. Ball al poliesportiu amb “New York”.
ALTRES ACTES ESPORTIUS (NOVEMBRE)
CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE
 Divendres 13 de novembre: Torres de Segre – Cappont “A” (21:00 h.)
 Dissabte 28 de novembre: Torres de Segre – Sort (20:30 h.)
C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
 Dissabte 14 de novembre: Torres de Segre – Flor de Vimbodí (16:00 h.)
 Dissabte 28 de novembre: Torres de Segre – Castellciutat C.F. (17:00 h.)

FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE
 Diumenge 1 de novembre: V.Torres – V. Alcoletge (10:30h.)
 Diumenge 15 de novembre: V.Torres – V. Vilanova Barca (10:30h.)
 Diumenge 29 de novmebre: V. Torres – V. Lleida F.C. (10:30h.)

AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE

