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Un febrer per recordar…

PRESENTACIÓ
TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL
I AGOST
PRESENTACIÓ
SERVEIS MUNICIPALS
El passat mes de febrer ens ha mostrat,
Ajuntament de Torres de Segre
973 796005
novament,
una
variabilitat
meteorològica
remarcable combinant uns dies de sol i
Atenció al públic de dilluns a divendres de 10h a 13.30h
temperatures primaverals amb d’altres de fred,
Consultori Mèdic
973 792252
vent, precipitacions i gelades matinals. Tota
Programació de visites de 8h a 12h
aquesta variació ha acompanyat l’avançada
floració d’aquest any dels arbres fruites que
Consulta infermeria i medicina de 8.30h a 15h
formen part del nostre paisatge i que creen una
Biblioteca Guillem de Cervera
973 796529
imatge màgica i espectacular de l’entorn del
nostre municipi.
Atenció al públic de dilluns a dijous de 16.30h a 20.30h i
dimecres i divendres de 10h a 13h
Tot i ser el més curt en quan a dies de l’any,
EMEETDS (Empresa Municipal d'Energia Elèctrica)
973 792828
aquest febrer ha estat ple de propostes i
d’activitats festives, esportives i culturals que
Atenció al públic de 8h a 15h
han mobilitzat centenars i centenars de persones
Policia local
696 982734
del nostre poble però també d’arreu i que han
gaudit d’allò més tot fent poble.
Llar d’infants Municipal
973 792319
Instal·lacions Potabilitzadora

973 796496

Amb una espectacular rua de carnestoltes, una
excel·lent setmana cultural i una multitudinària i
històrica tercera edició de la Volta al pantà
d’Utxesa els torressencs i torressenques hem
demostrat, un cop més, les ganes d’engrandir la
història del nostre poble.

Escola Carrassumada

973 796335

Des del “Pregoner de Torres” celebrem i
aplaudim la participació de la gent del poble i la
voluntat i desig de gaudir d’ell amb l’orgull que
es mereix.

CAP d'Alcarràs

973 795725

Farmàcia Fernando Íñigo

973 796084

Farmàcies de guàrdia de Lleida

973 249898

Recollida residus Fitosanitaris
Recollida residus Voluminosos
febrer

Dimarts i divendres de
12h a 14h
Els porten el dia 14 i els
recullen el dia 17 al matí

Llar de jubilats Sant Guardià
Obert tots els dies de 16h a 20h
ALTRES SERVEIS

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

ACTES REALITZATS AL FEBRER
ACTES CULTURALS
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
JORNADES CULTURALS
El diumenge 14 de febrer es va donar el tret de sortida a
les jornades culturals d’aquest any 2016 amb la
presentació del llibre “Femení plural” de Mireia González
Antó i Rosa Mª Giralt Navarro en el que es reflecteix les
realitats d’una sèrie de
dones que hi apareixen
d’arreu del món.
Tot seguit, es va inaugurar, a la Sala d’Actes de la Plaça
Catalunya, l’exposició fotogràfica de Josep Barbero, en
representació de la diversitat d’aquestes dones.
El cicle de conferències va continuar el dilluns 15 de febrer amb la demostració
culinària de l’Ivan Vilanova, propietari del restaurant El Carmen de Tamarite de
Litera amb un ampli recorregut personal dins del món de la gastronomia, que
juntament amb el seu ajudant a la cuina van explicar la seva professió i
experiència tot confeccionant tres propostes de plats senzills de cuina d’autor. Al
finalitzar la demostració els assistents van poder degustar una mostra de tapes
que s’elaboren al seu restaurant.
El dijous 18 en Sebastià Serrano, catedràtic
de Lingüística General de la Facultat de
Filologia de la Universitat de Barcelona, va
oferir una conferència sobre la comunicació a
l’inici del tercer mil·lenni.
El dilluns 22 en José Mª Gay de Liébana,
professor titular d’Economia Financera i Comptabilitat a la Universitat de
Barcelona, Doctor en Ciències Econòmiques i en Dret, Acadèmic Numerari
de la Real Acadèmia de Doctors i Membre d’Honor del Consell Superior
Europeu de Doctors i Doctors Honoris Causa, va realitzar una conferència
amb una elevada participació de veïns del municipi i d’altres indrets de la
província, sota el nom “Situació Econòmica Catalunya-Espanya i visió de
les pensions”.
El dijous 25 en Salvador Cardús i Ros, nascut a Terrassa, sociòleg,
periodista, escriptor i Doctor en Ciències Econòmiques. Actualment
professor titular de Sociologia a la Facultat de Ciències Polítiques i
Sociologia de la UAB i col·laborador en diversos mitjans de comunicació
com els diaris Ara, La Vanguardia, Diari de Terrassa i ràdios com Catalunya
Ràdio. Va oferir la xerrada “Un Horitzó
per a Catalunya”.
Per culminar amb el cicle de jornades culturals, a esperes de la
conferència aplaçada de Sort Lucía Caram, el divendres 26 l’Òscar
Rodríguez, Productor executiu de la pel·lícula “Segon Origen”,
dirigida per Carles Porta i Bigas Luna i estrenada el passat octubre i
gravada, en gran part, a Utxesa. Va explicar l’experiència de produir
aquesta obra sota el títol “La Pel·lícula de fer una Pel·lícula”.

CONFERÈNCIA SOR LUCÍA CARAM
La xerrada que havia de venir a fer la coneguda i
polivalent monja dominica contemplativa, locutora,
cuinera, religiosa, autora i activista social Sor Lucía
Caram, dins el programa de les jornades culturals
2016, va tenir que anul·lar-se per motius personals
de la conferenciant. No obstant, davant el
compromís de Lucía Caram de venir al nostre poble
es va informar posteriorment que la ponència es
recuperaria el proper divendres 11 de març a les
19:15 hores a la Sala d’Actes de la Plaça Catalunya.
En aquesta xerrada titulada “El compromís en temps de crisi” la religiosa ens parlarà de la situació de
l’actual crisi i tot el que l’envolta compartint “inquietuds i esperances” amb els presents a l’acte.

CURS DE SARDANES A L’ESCOLA
L’escola sardanista de Torres de Segre, juntament amb la
professora de música de l’Escola Carrassumada, han
organitzat un curs d’aprenentatge de la sardana aprofitant
el treball de les diferents tipologies de ball dins
l’assignatura. En unes sessions a l’aula i al pati de
l’Escola, membres de l’escola sardanista del nostre poble
han ensenyat als alumnes de quart els passos i
moviments bàsics d’aquesta dansa tradicional catalana.
Es tracta d’una activitat iniciada el curs passat i està
previst fer una ballada com a cloenda el proper 23 d’abril
en motiu de la Diada de Sant Jordi.

PUBILLATGE
Al llarg d’aquest mes de febrer els/les nostres representants
del pubillatge de Torres de Segre han estat participant en
diferents actes celebrats en diversos municipis de Catalunya
tals com Montserrat on es va aplegar una gran representació
del pubillatge d’arreu del territori català i Manresa en motiu de
la popular Fira de l’Aixada on, entre altres actes, també van
poder assistir al partit de bàsquet entre l’ICL Manresa i el
Montakit Fuenlabrada.

ACTIVITATS ESPORTIVES
TROBADA DE RECONEIXEMENT DEL CIRCUIT DE LA CURSA A UTXESA
El dissabte 13 de febrer, dues setmanes abans de
celebrar-se la III Volta al Pantà d’Utxesa -Unicars
Ponent, un grup de corredors membres dels clubs
Trotallunàtics, Clos Pons Thai Runners i
Independents, van participar en una trobada de
reconeixement del circuit de la cursa del 28 de
febrer, organitzada per la Comissió de la Volta amb
l’objectiu de fer una prèvia a l’esdeveniment i donar
a conèixer trets característics de la flora i fauna de
la zona, així com una pinzellada històrica des de la
creació de l’embassament fins a l’actualitat.
Malgrat les inclemències meteorològiques, amb
pluja abundant, els corredors presents van realitzar el traçat corresponent a la cursa de 6,5 quilòmetres.

JORNADA DE FUTBOL AMB ELS VETERANS DEL TORRES I L’ALEVÍ DEL BAIX SEGRIÀ
El passat diumenge 21 de febrer, durant el
matí, el Municipal de Torres de Segre va
acollir una jornada de futbol per partida
doble. Primer els veterans del nostre poble
es van enfrontar als veterans de l’Almenar
en un partit corresponent a la setzena
jornada de lliga en un partit força disputat on
van caure per 1 gol a 2.
Al finalitzar, va tenir lloc un partit de futbol 7 entre l’aleví “D” del Baix Segrià que va jugar contra el
Tàrrega “D” amb un resultat final de 0 a 5 a
favor dels blaugrana. La idea és que equips
de l’escola del Baix Segrià que acull, entre
d’altres, nens del nostre municipi vinguin a
jugar partits de les seves corresponents
lligues al nostre camp de futbol, com a locals,
a fi de donar més utilitat a les instal·lacions
esportives en poc ús al no haver-hi equip
amateur aquesta temporada.

JORNADA DE NETEJA DELS PESCADORS A UTXESA
El diumenge 21 de febrer una representació de pescadors socis del
Club Esportiu de Pesca de Torres de Segre van estar netejant i
condicionant nous llocs per la pràctica de la pesca a Utxesa amb els
seus estris personals.
Aquesta iniciativa voluntària permet tenir i mantenir els diferents
espais de pesca habituals per poder-los utilitzar en concursos
posteriors o qualsevol dia de pesca.

BATUDA PORCS SENGLARS AMB ELS AGENTS RURALS A UTXESA
La Societat de Caçadors de Torres de Segre conjuntament amb els Agents
Rurals i en col·laboració amb l’Ajuntament de Torres de Segre van realitzar
el passat divendres 26 de febrer una batuda de porc senglar als voltants
de l’embassament d’Utxesa. Els Agents Rurals, des de l’interior de
l’embassament amb una barca, feien sortir els senglars cap a l’exterior i
d’aquesta manera es van poder retirar de l’espai una dotzena d’exemplars
de dimensions considerables.
Agrair a Endesa el fet de reduir el cabdal de l’entrada d’aigua a
l’embassament el dia de la batuda i disminuir el nivell d’aigua per tal de
facilitar l’accés dels caçadors en diferents indrets del pantà.

ALTRES ACTIVITATS
BORSA D’INFORMADORS DE PATRIMONI DE L’AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE
Des de l’Ajuntament es convoca a totes les persones
interessades en treballar com a INFORMADORS DEL
PATRIMONI, fent tasques eventuals, normalment en dies
festius o caps de setmana. Les funcions d’aquests contractes
són obertura, control, i informació en diversos llocs del
patrimoni municipal (museu, sales d’exposicions, Utxesa,
activitats d’educació ambiental).
Els interessats us podeu apuntar al web de l’Ajuntament,
apartat de Seu Electrònica/Transparència/Institucional/
Personal/Inscripcions
Borsa
de
Treball
Informadors
del
Patrimoni
i
enviar-ho
a
personal@torressegre.cat, junt amb el vostre currículum.
MISA I DINAR DE SANTA ÀGUEDA
El dia de Santa Àgata, patrona de les dones casades i de l’Associació de
dones del nostre municipi, es va realitzar la tradicional
missa al seu honor i tot seguit les assistents van gaudir,
totes juntes, d’un esmorzar de xocolata calenta.
El dissabte 6 de febrer es va realitzar el dinar de Santa
Àgata al poliesportiu amb una elevada assistència, també
es fa fer ball i es van sortejar diversos regals però
l’afortunada del premi especial
elaborat pel Sr. Paco Vidal va
ser la Sra. Teresina Estadella i
li va lliurar la presidenta de l'Associació Victòria Molins.

JORNADA DIA MUNDIAL DE LES ZONES HUMIDES
El dissabte 6 de febrer de 10 a 13:30 hores es van dur a terme una sèrie
d’activitats i tallers a l’aire lliure en motiu del Dia Mundial de les Zones
Humides commemorant la data d’acord de la Convenció sobre les zones
humides del 2 de febrer de 1971. L’objectiu principal era la realització
d’activitats per augmentar la sensibilització del públic en general dels
valors de les zones humides i dels beneficis que reporten en general.
El nostre municipi és, en aquest sentit, un indret privilegiat pel
que fa al seu entorn mediambiental amb un important i divers
bosc de ribera situat als dos marges del riu Segre que dóna
nom al nostre poble. A més també disposem de la riquesa
ambiental de l’embassament d’Utxesa que pertany, en la seva
majoria, a Torres de Segre.

En aquesta jornada, dirigida pel Joan
Bernal, naturalista especialitzat en
ornitologia, el públic assistent, sobretot nens i nenes del
grup A.E. Turribus, però també altres del municipi, va
realitzar una sessió d’anellament i la construcció d’una
vintena de caixes niu que es van penjar, posteriorment i
entre tots, a diferents arbres del costat del riu.
SORTIDA PEL CAMÍ VERD A CONÈIXER LA FLORA DE L’ENTORN
La Llar de Jubilats St. Guardià, de Torres de Segre van dur a
terme una sortida organitzada pel “camí verd” amb l’objectiu
d’observar, conèixer i admirar la flora del nostre entorn. Entre
els participants, en Josep
Marsellés va ser l’encarregat
de buscar alguna herba amb
propietats medicinals del nostre
secà més proper tals com la ruda, el marrubí, l’argelaga, el lloré o l’espart
entre d’altres i va explicar alguna de les múltiples qualitats i aplicacions
d’aquestes plantes a la nostra vida quotidiana.
ENTREGA DE MOCADORS PELS NENS AMB CÀNCER
El passat dimarts 16 de febrer, membres de la Llar de jubilats i
de l’Ajuntament, en motiu del Dia Internacional, van entregar a
l’Associació de Nens amb Càncer de Lleida (AFANOC) uns
mocadors que lluiran els nens afectats per aquesta malaltia.
Aquests mocadors van estar confeccionats per diferents dones
del nostre municipi que de manera totalment altruista i anònima
van demostrar una grandesa personal admirable.
L'Associació de Nens amb Càncer (AFANOC), formada per
pares, mares, amics i familiars de nenes i nens afectats per
aquesta malaltia, té com objectiu el buscar solucions al conjunt de
trastorns que envolten al càncer infantil i solidaritzar-se amb
aquelles famílies que ho pateixen des d’un primer moment.

VIII TROBADA SOBRE ELS REPTES DE FUTUR DE L’EMPRESA AGRÀRIA
El passat divendres 19 de febrer durant
el matí a la Sala d’Actes de la Plaça
Catalunya es va realitzar la vuitena
edició de la jornada sobre reptes de
futur de l’empresa agrària, consolidada
com a trobada del sector agrari per
reflexionar
i
entendre
millor
la
complexitat del sistema sòcio-econòmic
del món rural, amb una presència
significativa de diferents membres relacionats amb el món agrari.
Aquesta jornada agrícola va estar presentada pel director dels Serveis Territorials del Departament
d’Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) a Lleida en Jaume Fabà amb una sèrie de ponents que van
exposar diferents aspectes relacionats amb la situació actual de la pagesia.
La Míriam Mateos, consultora i coach d’empreses va parlar sobre les eines personals en la gestió
intel·ligent a l’empresa agrària; en Gerard Costa, professor titular d’ESADE i especialista en màrqueting
de productes alimentaris, va ensenyar a saber analitzar la viabilitat de les empreses del camp i, per
acabar la jornada, en Xavier Font, veí de Torres de Segre i director de Fruites Font, ens va parlar de la
pera Qtee® Celina, una varietat innovadora de la qual en té l’exclusivitat.
CAMP D’APRENENTATGE PAU CASALS CICLE SUPERIOR ESCOLA CARRASSUMADA
El passat dilluns dia 29 de febrer i dimarts dia 1 de març els i les
alumnes de Cicle Superior (5è i 6è) de l’Escola Carrassumada van
anar de colònies, al Camp d'Aprenentatge Pau Casals de
Comarruga. Van estar a l’estudi de gravació i van enregistrar una
cançó dels Catarres que, prèviament, havien preparat a l'Escola des
de la classe de música.
La cançó l’havien escollit els
alumnes i allí també van poder
dissenyar la caràtula del CD.
També van tocar instruments de rock com la guitarra i baix
elèctrics o la bateria i per finalitzar van anar a l’auditori del
Vendrell per escoltar i ballar rock.
En el següent enllaç podeu escoltar la gravació que van fer els
alumnes que, fins i tot, van rebre un vídeo amb unes paraules
d’agraïment dels components del Catarres.
http://www.cdapaucasals.com/releases/escola-carrassumada-2015-16/
L’EMEETDS AMB LA CULTURA I L’ESPORT
L’Empresa Municipal d’Energia Elèctrica de Torres de Segre
(EMEETDS) ha participat com a patrocinador de les jornades
culturals d’aquest any, del 12è Concurs de Fotografia i de la III Volta
al Pantà d’Utxesa essent el patrocini principal de la cursa infantil i
aportant un conjunt de jocs d’estalvi energètic per als més menuts.
L’Emeetds té com a objectiu
principal el d’oferir un servei
elèctric de proximitat i de qualitat i als nostres abonats. A banda
d’això, des de l’empresa municipal també es vol realitzar mesures de
cohesió social, cultural i associatiu dins del municipi, ajudar a
desenvolupar sinergies que facilitin el fer arribar al nombre més gran
possible de persones elements culturals, esportius i socials que
poden ser atractius per a la població en general.

CONSELL DE L’EMEETDS
L’empresa municipal subministradora de llum (EMEETDS) ha considerat que, atenent al compliment i
l’obligació (Ordre ITC 3860/2007 de 28 de desembre) de substituir els equips de mesura tradicionals
per comptadors de tele-gestió a tots els subministraments inferiors a 15 kW, es podria aprofitar per
facilitar una sèrie d’informació a l’abonat, que l’ajudi a optimitzar la seva despesa elèctrica.
El consumidor amb l’equip de mesura completament integrat podrà tenir més informació permetent
conèixer el seu perfil de consum elèctric, analitzar la tarifa que més li convé, analitzar les avantatges de
la tarifa amb discriminació horària, quina és la potència més adient per al seu consum, detectar els
electrodomèstics amb major consum, i tantes altres mesures que li permetran ser més eficient en
l’estalvi de la seva factura amb el conseqüent estalvi econòmic. Els equips de mesura digitals instal·lats
també fan la funció de regulació de la potència contractada.
Per aquest motiu, en cas que es demandi més potència de la contractada, el vostre equip de mesura es
desconnectarà, deixant el vostre subministre sense llum.
A fi de poder retornar el subministre caldrà fer els següents passos:
1. Desendollar alguns dels electrodomèstics en funcionament.
2. Baixar l’interruptor general del vostre subministre.
3. Esperar uns 3 segons amb l’interruptor abaixat.

ACTUACIONS
REALITZADES
4. Passats aquest
segons, apujar-lo
de nou.

AL FEBRER

INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE CONNEXIÓ D’INTERNET
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
Al llarg d’aquest mes s’han instal·lat i millorat uns punts de connexió de
xarxa a la Sala d’Actes de la Plaça Catalunya, a l’aula de l’Annex del
poliesportiu i al Punt d’Informació d’Utxesa per facilitar la connexió a internet
a través de clavilla i cable en aquests espais d’ús habitual. La idea de
l’Ajuntament és la d’ampliar aquests punts a altres llocs on associacions i
entitats hi tinguin la seu de reunions i encara no en disposin per poder
treballar i fer les seves gestions. A Utxesa, tal i com s’aprecia en la imatge,
va fer falta la instal·lació d’una parabòlica per tal de captar la senyal
d’internet.

DOTACIÓ D’UN CIRCUIT DE PSICOMOTRICITAT A LA LLAR D’INFANTS
L’Ajuntament ha subvencionat a la Llar d’infants un circuit
de peces d’escuma folrada perquè els infants puguin jugar,
interactuar i treballar la psicomotricitat, tan la fina com la
grossa.
La psicomotricitat, esdevé un dels aspectes més importants
en el desenvolupament del nen/a ja que l’ajuda a millora la
seva autonomia en general.
A través de diferents muntatges amb les peces d’aquest
conjunt es poden elaborar circuits on els més petits
treballaran diferents conceptes tals com l’equilibri, l’agilitat,
la seguretat, la precisió... tot gaudint de la pràctica de
l’activitat física.

NETEJA I CONDICIONAMENT DEL RECORREGUT I APARCAMENTS DE LA CURSA
Dos dies abans de celebrar-se la III Volta al
pantà d’Utxesa – Unicars Ponent, membres
de la brigada van realitzar una sèrie de
tasques per condicionar i preparar el terreny
on s’hi havia de desenvolupar. A més de les
feines previstes per la preparació de
l’esdeveniment esportiu s’hi van afegir les
inesperades a causa del temporal de pluja
que ens va afectar el dia anterior.
D’entre altres, es va haver de bombejar una gran quantitat
d’aigua de llocs on s’hi havia acumulat el dia anterior, segar i
habilitar les zones destinades a l’aparcament, delimitar les
diferents zones d’actuació, muntar la zona de podi, arc d’arribada
i bar amb “palots”, etc.
Finalment es va repassar tot el recorregut de cursa per deixar-lo
en les millors condicions possibles.

SUPORT A LA TASCA DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE L’ESCOLA
La socialització de llibres és un projecte de l’escola
que es va iniciar el curs 2009/10, a proposta de
l’equip directiu als membres de l’AMPA i que
consisteix en la reutilització dels llibres de l’escola
afavorint el respecte i la cura d’un material que han
d’utilitzar els companys del curs següent.
Després d’aprovar-se en assemblea general, un
grup de pares/mares voluntaris/àries van tirar
endavant el projecte amb el suport, en aquell
moment, del Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Torres de Segre.
Actualment, aquest projecte està totalment consolidat i continua vigent amb el suport de l’Ajuntament.
Hi participen la majoria de famílies de l’escola des de 1r fins a 6è i l’estalvi que li ha suposat a un
alumne que ha cursat els sis cursos ha estat de 445 €, que representa el 44% del cost total dels llibres.
Animem a continuar mantenint aquest projecte que, a part de l’estalvi econòmic, suposa un
aprenentatge de valors pels nostres fills/es.

DESEMBOSSAR LA CLAVEGUERA AL CARRER SINOGUES
Fa uns dies, a mig mes de febrer, es va haver de buidar la claveguera
del principi del carrer Sinogues per solucionar el problema d’obstrucció
que hi havia ja que no engolia les aigües residuals.
A través d’una vídeo-càmera, tal i com es pot
veure en les imatges, es va observar l’estat
interior de la claveguera afectada i els punts
més problemàtics. Tot seguit es fa procedir a
desembossar-la mitjançant aigua a pressió i
maquinària especialitzada.

DESBROSSAMENT DE LA VEGETACIÓ DEL RIU AL PONT
Durant uns dies màquines especialitzades han estat treballant en la tasca de treure brossa i massa
vegetal de sota del pont. Aquesta actuació ha estat possible després de moltes gestions per part de
l’Ajuntament que va aconseguir els permisos necessaris per poder netejar i condicionar aquest tram del
riu amb la condició de desbrossar la distància de 10 metres per part d’un costat i de l’altre del pont.
Aquesta mesura es va considerar que era molt necessària ja que la gran quantitat d’arbres i brossa
vegetal que s’havia acumulat a la base del pont podia suposar un greu perill per l’estabilitat del mateix
en el cas d’una forta riuada. A més d’aquesta actuació també es va segar bona part del marge del riu
corresponent al camí verd.

REPARACIÓ DE FUITES D’AIGUA POTABLE
Aquest mes de febrer s’han iniciat
les obres per a la reparació de totes
les fuites d’aigua potable del nostre
municipi. Aquesta actuació tindrà
uns mesos de durada, ja que
aquestes reparacions impliquen talls
d’aigua durant unes hores.
En aquestes imatges es pot veure l’aixecament del terreny i la
corresponent reparació tant de la fuita com del carrer.
De moment s’han reparat les fuites dels Carrers Església i Vall.

ESTERELITZACIÓ D’UN DELS CAVALLS DE LA CAMARGA DEL CAMÍ VERD
Com és sabut per la gran majoria de veïns i veïnes de Torres de
Segre, al camí verd hi conviuen tres cavalls de la Camarga, dos
mascles el Toll i el Galop i la femella, l’India. Per tal que la
convivència sigui l’adequada, evitar problemes de consanguinitat
i per a la seva pròpia seguretat s’ha esterilitzat un dels cavalls,
en aquest cas, l’escollit ha estat el Galop, el qual ja es troba
totalment recuperat i en perfectes condicions.

REPARACIÓ DE L’EMISSORA DE RÀDIO DELS PREGONS
Davant els problemes d’arribada de senyal dels pregons que es fan al poble a la freqüència de ràdio
habitual en alguns punts del nostre municipi, on els veïns i veïnes no podien escoltar-los, s’ha substituït
un tram de cablejat i repassat el sistema en general per garantir que el servei d’escoltar les “crides” per
ràdio funcioni correctament.
Recordem que la freqüència que cal sintonitzar a l’aparell de ràdio és el 107.3 FM i que també es
poden rebre els pregons al mòbil baixant-te l’aplicació “Ebando” de manera gratuïta.

LES NOTÍCIES MÉS DESTACADES DEL MES DE FEBRER
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
LA FESTA DEL CARNESTOLTES
El passat dissabte 20 de febrer es va celebrar l’esperada festa del
carnestoltes organitzada per l’associació JAEC amb el suport de
l’Ajuntament de Torres de Segre esdevenint un èxit molt significatiu.
Amb una sorprenent representació i ambientació de l’escena de la pel·lícula
“Bienvenido Mr. Marshall” per part d’alguns membres del consistori, la
participació de quinze carrosses i set grups disfressats de peu es va
començar la rua pels carrers del nostre poble iniciada i finalitzada al pavelló
poliesportiu. Aquest any, dins de les novetats introduïdes, els grups de peu i
de les carrosses que ho volien havien de fer una petita coreografia quan
passaven per davant de l’Ajuntament on, entre altres, hi havia un jurat format per membres de l’Ancesa
Jove que valorava l’actuació juntament amb les disfresses i la carrossa per establir el veredicte final.
Finalitzada la rua pels carrers, els diferents grups es van dirigir al poliesportiu on es va continuar la festa
amb una sessió dirigida de ball per a tots, un bon entrepà de pernil serrà per sopar i la posterior entrega
de premis a tots els participants que, després de pujar a recollir l’obsequi, van tornar a representar la
coreografia que tenien preparada. La celebració es va acabar amb una sessió de “discomòbil”.
Aquest ha estat el tercer any que es realitza la festa des de que es va reprendre després de molts anys
de no fer-se quelcom igual amb una participació i acceptació que va en augment esdevenint una
festivitat on hi intervé gran part de la gent del poble ja sigui amb una disfressa, amb carrossa o de públic
en general dins d’un ambient fantàstic de gresca, alegria i germanor.
Des de l’Ajuntament volem felicitar tant als organitzadors com als participants desitjant que l’any vinent
encara sigui millor.

ELS ESVENTATS
1r Premi

The hippies Torres friends

Xerry’s

La família Adams

GREASE CAP A NEGRE
2n Premi

ELS DEUS DE L’OLIMP
3r Premi

La volta al món

Som lo que no hi ha

Àngel o dimoni?

Colla Pessigolla

La gran baralla

Xuxelàndia

Botswana safari Torres

JAEC

El bollywood del Segre

1r Classificat grup de peu

III VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA - UNICARS PONENT / CURSA INFANTIL EMEETDS
El passat diumenge 28 de febrer l’embassament d’Utxesa va acollir la
tercera edició de la Volta al Pantà d’Utxesa – Unicars Ponent amb un gran
èxit de participació d’esportistes d’arreu.
Un total de 440 corredors adults, entre professionals i afeccionats, i prop
d’un centenar de corredors infantils a partir de 2 anys van poder gaudir de
la pràctica del “running” envoltats de natura amb diferents modalitats de
cursa a escollir, la de 10 Km; la de 6,5 Km i la infantil que aquest any
patrocinava l’Emeetds.
Pel que fa als resultats, en la cursa de 10
quilòmetres el quatre cops campió de la Lliga
Ponent, Alexandre Tàssies (CE Linyola-Logigràfic Esport) es va endur un
triomf que l’any passat se li va resistir (va ser segon), malgrat que va haver de
lluitar al màxim davant de la resistència de Marc Castan (CA Igualada).
Ambdós han marcat el mateix crono (34.46), però amb Tàssies al capdavant.
Tercer ha estat l’independent Xavier amb 34.53.
En dones, Raki Garsaball (Clos Pons Thai Runners), vigent campiona de la
Lliga Ponent de 5 quilòmetres, va demostrar ser la millor amb un temps de
44.05 pel davant de la seva companya de club Elisa Lladós (44.29) i de
l’actual campiona de la Lliga Ponent en els 10 quilòmetres, Toni Hermoso
(Maratonians del Segre), tercera amb 44.32.
Quant a la distància curta, de 6,5
quilòmetres, Josep Maria Bergua (Clos
Pons Thai Runners) ha estat el més ràpid
amb un temps de 23.00, superant en
gairebé mig minut el segon classificat,
Sergi Nunes (Runners Balaguer), amb
23.27, i en quasi un minut a Sergi
Bernaus (Fondistes Cervera-Esports Truga), tercer amb 23.50. En dones, Mari Sanfeliu (Logisport)
s’endugué la victòria amb un temps de 28.25 per davant de Montse Sanmartín (INEF Lleida), segona
amb 31.13, i la independent Alicia Martín, tercera amb 31.16.
Destacar l’actuació del corredor torressenc Victor Sáinz de la Maza
Escolà, novè de la general amb un temps de 37.45 i 3r de la seva
categoria “M1” que al fer podi no podia repetir pel millor corredor local que
va aconseguir en Christian Aranda Cubeles amb un temps de 45.01 i 63è
a la classificació general.
A part de la cursa en sí, el Punt d’Informació d’Utxesa, lloc de sortida de la
cursa, va acollir diverses activitats
per a petits i grans. Una zona
infantil amb dos castells inflables i
monitoratge, jocs d’estalvi energètic
cedits per la nostra empresa
elèctrica EMEETDS i dirigits per
voluntàries de l’Ancesa Jove; una
zona de conducció de cotxes MINI de bateria i un photocall molt divertit.
A més, d’una zona de bar i estand

Tot i que es tracta d’una cursa "jove", amb només tres anys d’història, la Volta al Pantà d’Utxesa s’està
situant en un molt bon lloc dins
l’espai de curses de Ponent
per la qualitat i varietat de
serveis i propostes que ofereix,
a més de l’atractiu que suposa
córrer en un entorn com és el
del pantà d’Utxesa, ideal per
combinar esport i natura.
Prova
d’aquesta
bona
consideració han estat les
aparicions d’aquesta en alguns
diaris com Segre i Mañana,
Lleida TV, xarxes socials i
diferents
espais
web
especialitzats.
Finalment, des del “Pregoner de Torres” volem celebrar el resultat d’aquest gran esdeveniment fruit de
més de sis mesos de planificació i treball intens i agrair als més de cent voluntaris que han esdevingut
imprescindibles pel funcionament general de la Volta i sense els quals no hagués estat possible. A
continuació us mostrem un seguit de fotografies on es mostra part de la tasca que van desenvolupar.

L’ESPORTIU DE TORRES

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE
Jornada 18 (06-02-2016)
Classificació
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
CENG
C.B.
43 70
SEGREVEST
TORRES
Jornada 19 (13-02-2016)
C.B.
C.B.
74 68
TORRES
BELLPUIG
Jornada 20 (20-02-2016)
C.B.
BALAGUER “B”

52

65

C.B.
TORRES

Jornada 21 (27-02-2016)
C.B.
C.B.
73 86 VALLFOGONA
TORRES
FERRETERIA
LOYPE

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
Jornada 13 (13-02-2016)
MOLLERUSSA
C.F.J “A”

2

1

Classificació

C.A.
TORRES

Jornada 14 (18-02-2016)
C.A.
4
2
TORRES

C.F.S.
PARDINYES
“A”

Jornada 15 (27-02-2016)
E.F.S.
C.A.
6
4
COMPTAT
TORRES

URGELL “A”

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS)
Jornada 15 (14-02-2016)
VETERANS
PALAU
ANGLESOLA

-

-

VETERANS
TORRES

Jornada 16 (21-02-2016)
VETERANS
TORRES

1

2

VETERANS
ALMENAR

Jornada 17 (28-02-2016)
VETERANS
MONTOLIU

4

4

VETERANS
TORRES

Classificació
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treballadora.

FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE
Diumenge 6 de març: V. Torres – V. Miralcamp (10:30h.)

C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
Dissabte 19 de març: C.AT. Torres de Segre – Torrent Cinca (17:00 h.)

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE
Divendres 11 de març: C.B. Torres de Segre – C.B. Sícoris B (22:00 h.)

ACTES ESPORTIUS (MARÇ)

Diumenge 27 de març: 19:00h. Ball poliesportiu amb “Rico rico”.

Diumenge 20 de març: Inauguració de l’exposició Concurs de
fotografia de natura i entrega de premis. Del 24 al 27 de març
l’exposició estarà oberta. Sala exposicions.
19:00h. Ball poliesportiu amb “De Gala”.

Diumenge 13 de març: 9:00h. Campionat gimnàstica rítmica.
Poliesportiu. / 19:00h. Ball poliesportiu amb “Montse & Joe”.

Dissabte 12 de març: Sopar de la dona
Poliesportiu. Organitza Associació de Dones.

Divendres 11 de març: 19:15h. Xerrada amb Sor Lucía Caram “El
compromís en temps de crisis”. Sala d’Actes.

AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE

Diumenge 27 de març: 12:30h. Diumenge de Glòria.

Diumenge 6 de març: 19:00h. Ball poliesportiu amb “Grup 43”.

Dimecres 9 de març: Termini d’entrega de fotografies pel

Concurs de Fotografia de Natura. S’ha ampliat donat que el jurat
farà la deliberació el dia 10.

Divendres 25 de març: 17:00h. Missa / 22:30h. Processó
pels carrers del poble.

Dijous 24 de març: 20:00h. Missa i Sopar de la Fam.

Diumenge 20 de març: 12:30h. Diumenge de Rams.
Benedicció del Palmó. Plaça Catalunya.

ACTES RELIGIOSOS PER SETMANA SANTA

Dissabte 5 de març: 20:30h. Ball de les apol·lònies amenitzat per
“Grup 43” que farà sessió de ball i versions. Tot seguit el Dj.
Selvas actuarà fins a altes hores de la matinada.

Divendres 4 de març: 20:30h. Conferència “L’actitud, la clau de
l’èxit”. Sala d’Actes.

ACTIVITATS PREVISTES AL MARÇ

Foto contraportada de Fernando Curcó

