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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 
febrer 

Els porten el dia 11 i 
els recullen el dia 15 

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 gener és sinònim d’entrada a l’any nou, d’inici 

de nous propòsits i de noves fites, d’energia 

renovada i canvis en positiu. 

Els primers dies d’aquest mes han estat plens 

d’activitats diverses i emotives coincidint amb els 

últims de les vacances de Nadal per als més 

petits, on uns castells d’inflables, la visita dels 

Patges reials i l’arribada dels esperats Reis 

Mags d’Orient han omplert d’il·lusió la vida de 

menuts i grans que, per un moment, s’han 

endinsat dins d’un món de fantasia i somnis. A 

més també hem pogut gaudir de l’emotiu concert 

de la Coral La Lira i el cor del 60è aniversari que 

van omplir l’església de màgia i bons rècords. 

Passades ja les festes, es torna a emprendre 

l’activitat habitual del nostre municipi amb les 

diferents activitats esportives i lúdiques i els 

habituals balls dels diumenges, entre altres 

propostes. 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 



 

 

 

 

CONCERT DE LA CORAL LA LIRA I DEL COR ESPECIAL DEL 60è ANIVERSARI. 

El diumenge 3 de gener l’església 

parroquial de l’Assumpció de la Mare de 

Déu de Torres de Segre va acollir el 

Concert organitzat per la Coral La Lira amb 

l’emotiva actuació del Cor especial del 60è 

aniversari.  

A partir de la proposta d’alguns membres 

de l’actual Coral, es va decidir intentar 

contactar i reunir a totes aquelles persones 

que hi havien participat i actuat des del seu 

inici fins ara. Després d’una acurada i 

laboriosa recerca es va poder agrupar una 

bona part de membres i ex-membres de la 

Coral La Lira que van interpretar unes 

nadales al públic present. 

L’acte va finalitzar amb una sèrie de 

reconeixements personals amb l’entrega 

d’unes plaques commemoratives als 

membres més veterans de l’agrupació, en 

Cecilio Falseto, la Pepita Domènech i en 

Pere Gort i a la tasca desenvolupada al 

capdavant per l’actual director Ramon 

Curcó. 

 

PUBILLATGE DE TORRES DE SEGRE 

El dissabte 23 de gener, la pubilleta Maria Molins i la damisel·la 

Nerea Torrentó, juntament amb la pubilla 2014 Maria Mesalles i 

l’hereu 2014 i hereu de les Comarques Lleidatanes Brian Curcó van 

anar a Llançà, població de la comarca de l’Alt Empordà, a la festa de 

comiat i proclamació del nou pubillatge de la localitat. 

El diumenge 31, una representació del nostre pubillatge també van 

assistir als actes que es van celebrar a Balsareny en motiu de la 

tradicional Festa dels 

Traginers, declarada 

Festa d’Interès Turístic 

el 1970 i Festa Tradicional d’Interès Nacional a Catalunya 

el 1999. L’ajuntament d’aquesta localitat va convidar als 

representants del pubillatge d’arreu a participar en els 

diferents actes que es fan en aquesta celebració 

commemorant l’antic ofici de transport de mercaderies 

amb animals que feia el traginer d’un lloc a un altre 

establint vincles entre les poblacions veïnes. 

 

 

ACTES REALITZATS AL GENER 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 
ACTES CULTURALS 



 

 

EL CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE CAMPIÓ DE COPA FEDERACIÓ! 
 
 

El passat dijous 14 de gener, l’equip 

sènior de bàsquet de Torres de Segre es 

va proclamar campió de la sisena edició 

de la Copa Federació sènior masculí de 

la comarca de Lleida al municipal de 

Cappont. 

Després de guanyar al C.B. Alcarràs i al 

C.B. Cappont B en les primeres rondes, 

l’equip de Torres es va plantar a la final a 

quatre on va derrotar a l’Apicat B en les 

semifinals abans d’enfrontar-se a la final al Club Bàsquet Bell-

lloc, al que va guanyar  per 89 a 96, en un partit molt igualat que va necessitar de dues pròrrogues per 

decidir el guanyador d’aquesta edició del 2016.  

Aquest títol és el primer que aconsegueix el Club Bàsquet Torres de Segre en la seva història i esperem 

que sigui l’inici de molts més. Actualment, l’equip ocupa també el segon lloc a la lliga regular, finalitzada 

la primera volta. 
 

III VOLTA A UTXESA – UNICARS PONENT / CURSA INFANTIL EMEETDS 
 
 

La tercera edició de la Volta al pantà d’Utxesa ja supera els 250 inscrits 

en un esdeveniment esportiu que cada cop suma més adeptes i que va 

camí de superar la participació de l’anterior.  

Aquest any també comptarem amb la presència de moltes persones 

voluntàries i disposades a col·laborar provinents de les diferents 

associacions i entitats del nostre municipi, d’Aitona i Sarroca de Lleida, 

de l’associació de l’Ancesa jove, així com particulars d’arreu. 

Si en l’edició anterior de la revista us vam donar a conèixer el patrocini 

principal de la Volta, en aquest us informem que les curses infantils 

estaran patrocinades per la nostra empresa municipal de llum 

EMEETDS que col·laborarà de manera important per poder oferir una proposta millor. 

En aquesta tercera edició hi haurà un espai infantil amb dos castells d’inflables i monitors que vetllaran 

de la seguretat de la mainada en tot moment, una zona de carpes on alguns dels col·laboradors 

exposaran els seus productes, un lloc on els diferents corredors es podran hidratar amb begudes i 

menjar fruita un cop finalitzin la cursa, entrepà i beguda pels participants, una zona de photocall on els 

presents es podran endur un record de l’esdeveniment, servei de bar i altres sorpreses que la Comissió 

de la Volta anirà desvetllant al llarg dels propers dies al perfil de Facebook i al web de la cursa. 

La idea principal és fer de la Volta a Utxesa un esdeveniment esportiu de referència dins la comarca, 

envoltats de natura on atletes, afeccionats i famílies en general puguin gaudir d’una jornada única i 

saludable. 
 

Inscripcions i preus:  

• A partir del 1 de febrer: 15€ amb lloguer de xip blanc.  

• El mateix dia de la cursa: 20€. 

• Curses infantils: 2€.  El dia de la cursa: 3€ 

 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

 



 
 
 

MATÍ D’INFABLES I VISITA DELS PATGES REIALS 

 

El passat 3 de desembre el pavelló poliesportiu es va 

omplir amb una sèrie d’inflables que van fer passar una 

molt bona estona als més petits que hi van anar i van fer 

més entretinguda l’espera dels Patges.  

Pels volts de les 12:30 hores van arribar els Patges 

reials, aquest any muntats sobre uns cavalls, per repartir 

dolços i recollir les cartes dels més menuts i poder-les-hi 

fer arribar a Ses Majestats els Reis d’Orient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRIBADA DE SES MAJESTATS ELS REIS MAGS D’ORIENT 
 

El dimarts 5 de gener, un dels dies més 

esperats de l’any per molts nens i nenes, van 

arribar al nostre poble els tres Reis Mags 

d’Orient carregats de molts regals. 

Com ja és tradició, Ses Majestats van venir 

pel pont amb les seves carrosses que aquest 

any van oferir una imatge millorada 

relacionada amb l’art egipci, àrab i assiri. 

Rebuts amb un espectacle pirotècnic i el so dels instruments de la 

nostra banda, que els van acompanyar fins a l’Ajuntament, els Reis van 

fer el tradicional parlament al balcó i, posteriorment, l’ofrena a l’església 

per iniciar el recorregut pels carrers del nostre municipi, repartint els 

tant esperats regals als nens i nenes de Torres de Segre. 

Ses Majestats també van omplir d’il·lusió les persones més grans de la 

Residència Sant Guardià amb la seva visita i entrega d’uns típics i 

dolços tortells de reis.  
 

 

INICI DE LES CLASSES DE MANUALITATS 

El dijous 14 de gener es van iniciar les classes de 

manualitats organitzades des de l’Associació de Dones 

Santa Àgata al seu local ubicat a l’antic edifici dels mestres 

en horari de 16 a 18 hores.  

Aquest curs està dirigit per la Teresa Pifarré que ensenya la 

confecció de treballs de tot tipus de tendència amb l’objectiu 

de reutilitzar objectes que ja no s’usen per tal de donant-los-

hi una altra utilitat. A més també es realitzen treballs 

manuals clàssics. 

 

ALTRES ACTIVITATS 

 



12è CONCURS DE FOTOGRAFIA DE NATURA DE TORRES DE SEGRE 

 

Del 7 de gener fins al 7 de març és el període 

per presentar les fotografies per la dotzena 

edició del concurs de “FOTOGRAFÍA DE 

NATURA”.   

Torres de Segre és un poble amb un gran valor 

mediambiental, que presenta molts indrets 

espectaculars i una fauna única dins la nostra 

comarca. Per aquest motiu, aquest concurs pretén 

donar a conèixer i descobrir aquells indrets tant 

especials que tenim. Aquesta és la idea d’on 

sortiran els 3 premis de fotografia local.  

Alhora, també volem que aquest concurs 

adquireixi una importància a gran nivell obert a 

tothom que sigui amant de la fotografia. D’aquí 

sorgeix el premi internacional (foto feta a 

qualsevol lloc del món), aquest any dedicat als 

INVERTEBRATS.  

Per aconseguir-ho tenim el recolzament de la 

“SOCIETAT CATALANA DE FOTÓGRAFS DE LA 

NATURA” i de la “ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FOTÓGRAFOS DE LA NATURALEZA” que ens 

avalaran totes les bases que podreu trobar a la pàgina web www.torressegre.cat.  

El gran objectiu d’aquest concurs és impulsar l’afició i passió que tenen els nostres fotògrafs locals i 

potenciar el sorgiment de nous adeptes a la fotografia de qualsevol franja d’edat. És per aquest motiu 

que es va introduir, des de l’anterior edició, el premi al millor fotògraf local (ja sigui d’una foto de la 

categoria local com de la internacional), a més del premi infantil també local.   
 

TALLER “VIURE COM JO VULL” 

La llar de jubilats van organitzar el passat dilluns 18 de 

gener per la tarda un taller força interessant que portava 

el títol “viure com jo vull” on es va ensenyar, entre altres 

coses, a saber planificar i gestionar el temps, prendre 

decisions en moments oportuns i saber pensar en positiu 

davant situacions més complicades que ens depara la 

vida.  

 

BALL DE SANTA ÀGUEDA    
 

El diumenge 31 de gener el pavelló poliesportiu va acollir el 

tradicional ball de Santa Àgata amenitzat per l’orquestra “Pep 

i Mª José” i amb bocata per a tots els assistents. Tot i que 

Santa Àgata, patrona de les dones casades, es el dia 5 de 

febrer, per tal de celebrar el ball en dies diferents que el dinar 

i poder preparar-los millor, el ball s’ha realitzat el cap de setmana abans i el dinar es farà el dia 6. El ball 

tradicionalment era per dedicar un dia a la patrona, amb la intenció de que les senyores aquell dia 

estiguessin lliures de les seves obligacions, passessin un dia 

agradable. Era costum que els homes paguessin l’entrada del 

ball i era l’únic dia que les dones podien traure als homes per 

ballar, amb el temps ha anat canviant, però s’ha mantingut la 

festa i des de fa anys que l’associació de dones es 

l’encarregada d’organitzar-la. Com ja es tradició es va fer un 

sorteig amb tires i els premis van ser: 1r. un pernil, 2n. Una 

Caixa de fruites variades i 3r. Una Coca de recapte i Cava. 

http://www.torressegre.cat/


 IMPROSHOW TORRES 
 

El grup de teatre de joves, després d’algunes classes, iniciades 

al novembre, van realitzar una sessió d’Improshow el passat 

divendres 15 de gener a la Sala de l’antic Cinema Virgínia. Més 

d’un a trentena d’espectadors van fer-se unes quantes rialles a 

càrrec de les 

improvisacions que els 

alumnes anaven fent 

sota les pautes 

marcades pel seu 

professor/director, però 

també pel propi públic, fet que va provocar fos una vetllada 

dinàmica en la que es pretenia, també, animar a nous 

participants a unir-se a aquest grup de teatre jove o formar-ne 

de nous, d’altres edats. 

 

 

PÀGINA WEB DE L’EMEETDS 

La nova web corporativa de l’EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELÈCTRICA DE TORRES DE 

SEGRE ja és una realitat i està operativa a l’adreça www.emeetds.cat. Aquesta web, totalment 

adaptada a qualsevol dispositiu (mòbils, tauletes, ordinadors,...), pretén facilitar la relació dels tràmits 

entre els abonats i la empresa municipal i esdevenir una plataforma que faciliti la informació a cada 

abonat de com poder realitzar actuacions d’estalvi energètic. Aquestes recomanacions gratuïtes seran 

senzilles i permetran ser més eficients energèticament, fet que suposarà un important estalvi en la 

facturació elèctrica de cada mes. 

Per realitzar aquestes gestions, a la web 

trobareu un calculador de potències. Es tracta 

d’una aplicació que et comptarà la potència 

necessària per a cada habitatge en relació als 

electrodomèstics que s’utilitzen de manera 

simultània. També et permetrà l’accés al 

formulari per realitzar els tràmits d’adaptació de 

la potència contractada a les necessitats 

concretes de cada cas. 

Dins de les mesures d’estalvi energètic, hi ha 

l’apartat de simulació de factures. Aquest 

mòdul, permet a cada abonat, i d’acord amb les 

tarifes i potències contractades per cadascú, 

realitzar simulacres i comparacions de la 

factura actual, podent calcular l’estalvi que 

suposaria la posada en pràctica de les mesures 

d’estalvi proposades. 

Per altra banda, trobarem diferents 

recomanacions d’ús i d’estalvi energètic que 

podem realitzar als nostres domicilis o 

indústries de forma senzilla amb imatges i 

vídeos explicatius. 

En aquesta edició del Pregoner de Torres us 

posem una imatge que resumeix les 

recomanacions concretes per poder ser més 

eficients energèticament en el funcionament de 

la rentadora. 

http://www.emeetds.cat/


BATUDA DE PORC SENGLAR A UTXESA AMB ELS AGENTS RURALS 

El passat divendres 29 de febrer, membres de l’Associació de caçadors de Torres de Segre i d’altres 

municipis de la zona juntament amb els agents rurals van dur a terme una batuda de porcs senglars a 

Utxesa en aquelles zones on la caça habitualment hi està prohibida ja que són espais protegits.  

La finalitat d’aquesta actuació és la de controlar el creixement d’exemplars d’aquesta espècie que es 

prolifera amb facilitat entrant en aquells llocs on es concentren ja que hi troben refugi amb facilitat.  

El resultat va ser prou significatiu ja que es van capturar 7 exemplars de diferents mides. 

La jornada va cloure amb un dinar per als participants a la sala polivalent de l’alberg municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els membres de la brigada de l’Ajuntament 

de Torres de Segre han reparat desperfectes 

en algunes voreres malmeses del nostre 

municipi.  

Aquesta actuació s’ha iniciat aquest mes 

però la intenció és que en els propers dies es 

vagin arreglant altres trams de voreres que 

es troben en mal estat i suposen un perill 

pels vianants que hi passegen. 

 

 

L’Ajuntament ha dotat als membres de la Junta del 

camp de tir d’un dipòsit de 1000 litres per poder-hi posar 

aigua potable. 

Actualment a les instal·lacions on s’ubica el camp de tir, 

propietat de l’Ajuntament, no hi arriba l’aigua potable ja 

que està força allunyat del municipi i resultaria molt 

costós fer-ne arribar. 

La idea seria la instal·lació d’un sistema de filtratge de 

l’aigua aprofitant l’aigua que hi ha propera dels sistemes 

de reg perquè els diferents usuaris que cada setmana hi 

van en les diferents tirades que es duen a terme en 

puguin fer ús.  

També es van netejar els desaigües de les instal·lacions, donat que estaven 

plens d’arrels, d’aquesta manera s’ha millorat la circulació de l’aigua i ajudarà a evitar problemes, 

sobretot en moments de pluja.  

 
 

 

 

 

 

ACTUACIONS REALITZADES AL GENER 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

DOTACIÓ D’UN DIPÒSIT PER AIGUA POTABLE AL CAMP DE TIR 

 

REPARACIÓ DE VORERES EN MAL ESTAT 

 



 

 

 

Al llarg d’aquests dies s’ha realitzat la neteja dels embornals i forats de 

desguàs, dels carrers del municipi. En els casos que ha estat necessari, 

també s’ha renovat la reixa.  

Aquesta és una mesura realitzada per tal d’evitar acumulacions de males 

olors i facilitar la circular de l’aigua en pluges abundants.  

 

 

 

 

S’ha netejat el dipòsit d’entrada 

de la potabilitzadora (hom coneix 

com la depuradora) en el que 

s’acumula l’aigua que ve del 

canal per després passar als 

dipòsits de potabilització. És una 

mesura que cal fer de forma 

periòdica per tal de treure els 

materials que es sedimenten al 

fons, sobretot fangs. El dipòsit 

d’entrada es neteja de 3 a 4 cops 

l’any. L’aigua que s’hi 

emmagatzema, després de ser potabilitzada, és distribuïda a les nostres cases. 

Aquest cop, dins el dipòsit, s’ha trobat una plaga de mol·luscs i cargols, que fa 

palesa la importància que té seguir les recomanacions que ens fan des de 

l’ACA (l’Agència Catalana de l’Aigua) per tal d’evitar acumulacions als nostres 

sistemes de distribució i emmagatzematge d’aigua d’aquestes espècies 

invasores. Entre aquests milers de petits invertebrats s’ha trobat cargol poma, 

musclo zebra i cloïssa asiàtica, les dos últimes es troben en el llistat: “Les 100 

espècies exòtiques invasores més perjudicials del món” elaborada per la UICN 

(Unió Internacional per la Conservació de la Natura).  

A part de la problemàtica a nivell d’ecosistema donat que fan disminuir la 

presència d’espècies autòctones (pròpies de la zona on vivim), aquestes 

espècies poden ser perjudicials per a la xarxa de distribució d’aigua, obturant 

canonades, potabilitzadores, depuradores, canals i fins hi tot centrals 

hidroelèctriques. 

 

 

 

 

 

 

S’està fent el manteniment de tots 

els bancs del municipi amb un 

tipus de pintura transparent, 

especial per al manteniment de la 

fusta a l’exterior. Aquest 

tractament alhora serveix per pal·liar possibles plagues i resistir a 

les inclemències del temps.  

 

 

 

NETEJA I MILLORA DEL CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI 

 

NETEJA DEL DIPÒSIT D’ENTRADA D’AIGUA DEL CANAL 

 

MANTENIMENT DELS BANCS DEL POBLE 

 



 

 

 

S’han precintat dos cases del carrer Templers, als patis,  

i s’ha posat senyalització d’avís ja actualment estan en 

estat bastant ruïnós. S’ha pres aquesta mesura per tal 

d’evitar que qualsevol persona que passi per allí pugui 

prendre mal.  

Els propietaris n’estan assabentats i està previst que en 

breu s’hi realitzin actuacions definitives, entre tant, 

l’ajuntament seguirà el seu control per tal d’assegurar 

que els desperfectes no vagin a més, per tal de garantir 

la seguretat dels veïns i vianants. 

 

 

 

 

A la zona dels cavalls del camí verd, al seu pas pel riu Segre, s’ha fet un tancat que servirà per a posar 

els cavalls quan calgui fer-los revisions, posar vacunes, etc. D’aquesta manera serà més fàcil la tasca 

de l’equip veterinari i fins hi tot de la pròpia brigada en cas que sigui necessari fer algun control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’està restaurant una antiga ventadora feta de fusta i ferro, i 

com la seva placa indica és del 1904. Aquesta màquina ha 

estat una donació que ha fet el Sr. Joaquim Bernadó a 

l’ajuntament amb la intenció que es pugui exposar al Museu 

de l’Evolució o en el lloc que es consideri més oportú. 

 

Les ventadores s’usen per tal de separar el gra de la palla 

aprofitant l’acció de corrents d’aire. Actualment les mateixes 

màquines de recol·lecció ja solen incorporar l’acció de ventar. 

El procediment que es realitza és purament físic i es basa en 

la diferència de densitat que té el gra, que és més dens i 

pesat, sobre la palla. S’entén palla per tots els components del gra que no són aprofitables, com les 

restes de tija, impureses, etc. 

Antigament les ventadores s’utilitzaven a l’era de batre un cop 

s’havia separat el gra de la resta de components. Al principi 

l’acció de ventar es feia amb una mena de pala de fusta i es 

tirava cap amunt aprofitant que la corrent d’aire fes caure la 

palla i deixant a la “pala” el gra bo. Va ser ja al S.XIX que va 

aparèixer aquesta màquina que consta de paletes i garbells, 

que produïen una corrent d’aire ja fos mogut per un animal o 

per una persona a través d’una maneta. Per un costat queia la 

palla i per l’altre es recollia la part bona del gra. 

 

 

PRECINTE DE CASES EN MAL ESTAT 

 

TANCAT A LA ZONA DELS CAVALLS AL CAMÍ VERD  

 

RESTAURACIÓ ANTIGA VENTADORA DONACIÓ DE JOAQUIM BERNADÓ 

 



 

 

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE 
 

 

Jornada 14 (09-01-2016) 
 

 

 

Classificació 

C.B. 
TORRES   

91 69 C.B. 
MARISTES  

 

 

 

 

 

 

 

Jornada 15 (16-01-2016) 
 

 
 

C.B. 
TORRES    

JORNADA DE DESCANS PER 
RETIRADA DEL CERVERA. 
ES JUGA COPA FEDERACIÓ. 

 

 

Jornada 16 (24-01-2016) 
 

 

 

C.B. 
ALPICAT “B” 
 

 
75 

 
71 

 

C.B. 
TORRES 

 

 

Jornada 17 (30-01-2016) 

 

C.B. 
TORRES 

 
70 

 
94 

C.B. 
BELL-LLOC 

 

  CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA) 

 

Jornada 10 (09-01-2016) 
 

 

 

Classificació 
 

FRAGA F.S. 
“A” 

 
 

5 

 
 

3 

 

C.A. 
TORRES   

 

 

 

Jornada 11 (16-01-2016) 

 

 

F.S. FLOR DE 
VIMBODÍ 

“A” 

 

6 
 

6 
C.A. 

TORRES   

 

 

Jornada 12 (23-01-2016) 
 

 

C.A. 
TORRES 

 

2 
 

9 
C.F.S. 

ALPICAT “A” 

 

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS) 
 

 

 
 

 
 

 

 

Jornada 12 (17-01-2016) 
 

 

 

 

Classificació 
 

VETERANS 
TORRES 

 

 

2 

 

2 

 

VETERANS 
ROSSELLÓ  

 

 

 

 

 Jornada 13 (24-01-2016) 
 

 

 

 

 

VETERANS 
BELLPUIG  

 

 

2 

 

0 

 

VETERANS 
TORRES  

 

 

Jornada 14 (31-01-2016) 
 

 

VETERANS 
TORRES  

 

 

4 

 

1 
VETERANS 
U.E. LLIVIA  

 

LL’’EESSPPOORRTTIIUU  DDEE  TTOORRRREESS  
Classificacions i resultats esportius dels nostres equips 

 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies 14, 15, 18, 19, 22, 25 i 26 de febrer 

Jornades culturals: Sala d’Actes de la Plaça Catalunya. Tant els 

horaris definitius com els conferenciants es donaran a conèixer 

properament en un programa detallat. 

Diumenge 7 de febrer 

19:00h. Ball al poliesportiu amb “Mediterània”. 

Diumenge 14 de febrer 

19:00h. Ball al poliesportiu amb “París la Nuit”. 

Dissabte 20 de febrer 

16:00h. Rua de carnestoltes. Punt de trobada al darrera del 

poliesportiu i inici de la rua pels carrers. 

20:00h. Animació coreogràfica i en acabar sopar.  

22.15h. Entrega de premis, sorteig i sorpresa per als assistents. 

Termini inscripcions:  

Fins al 5 de febrer portant la butlleta a l’Ajuntament. 
 

Tiquets del sopar: del 8 al 17 de febrer.  

3€ SOCIS (al pis JAEC dies 10, 11 i 12 de 20:00 a 22:00h). 

   5€ NO SOCIS (Carnisseria Cal Grabat, Forn de Pa Jaume  

                             Comabella i quiosc Teresita Alférez). 
 

Diumenge 21 de febrer 

19:00h. Ball al poliesportiu amb “Cocktail Elegant”. 

Diumenge 28 de febrer 

10:00h. Inici de la III Volta al Pantà d’Utxesa (Punt d’Informació 

d’Utxesa) 

19:00h. Ball al poliesportiu amb “New York”. 

ACTES ESPORTIUS (FEBRER) 

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE 

• Dissabte 13 de febrer: C.B. Torres de Segre – C.B. Bellpuig “A”  (20:30 h.) 

• Dissabte 27 de febrer: C.B. Torres de Segre – C.E.P Vallfogona  (20:30 h.) 

C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA) 

Dissabte 27 de febrer: C.AT. Torres de Segre – F.S. Comptat Urgell  (17:00 h.) 

FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE 

• Diumenge 21 de febrer: V. Torres – V. Almenar  (10:30h.) 

 

 

L 1725-2015 

AJUNTAMENT  

DE TORRES DE SEGRE 
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