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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 
Abril 

Els porten el dia 14  
i els recullen el dia 18  

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 

Arribat el març, mes d’encreuament entre la 

primavera que avança i l’hivern que s’enretira 

hem continuat amb una variació meteorològica 

típica d’aquestes dates amb un temps revoltós i 

ventós, algun dia de pluja i un augment de 

temperatura significatiu que denota un canvi 

d’estació i un ambient millor. 

Les empremtes de l’arribada de la primavera són 

ben presents dins del nostre municipi amb un 

esclat de floració als camps fruiters i l’entorn 

proper; el començament del rebrotar dels arbres; 

l’arribada de les primeres orenetes i l’inici de 

l’activitat insectívora.  

Deixem un mes de març força actiu en quan a 

activitats marcat, entre d’altres, pel tradicional 

ball de les apol·lònies, el campionat de 

gimnàstica rítmica, les activitats educatives 

escolars, l’excel·lent concurs de fotografia de 

Natura, el mercat d’artesans i per tots els actes 

propis d’una avançada Setmana Santa. 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 



 

 

 

CONFERÈNCIA SOR LUCIA CARAM 

Finalment, la Sala d’Actes de la 

Plaça Catalunya va poder acollir el 

passat divendres 11 de març 

l’esperada conferència de la 

mediàtica monja Sor Lucía Caram 

davant una gran expectació de veïns 

i veïnes però també de gent d’arreu 

que es van apropar al nostre 

municipi per escoltar la interessant ponència amb el títol “El compromís en 

temps de crisi”. En ella, Lucía Caram ens va explicar amb metàfores 

senzilles perquè estem on estem i quina és l'única manera de sortir-ne amb 

una severa crítica als poderosos de tot tipus que han estafat a la societat i 

fent una crida al compromís i l'activisme com a forma de sortir del pou, sempre exposant la seva opinió i 

invitant als presents a reflexionar sobre les seves paraules.  

La coneguda monja no va voler marxar del nostre poble sense fer-se una foto amb el nostre històric veí 

en Pere Forcat Drudes que va sorprendre Sor Lucía Caram amb la seva vitalitat als seus 108 anys. 
 
 

 

 

DIUMENGE DE RAMS  

El passat diumenge 20 de març, en motiu del diumenge de rams, 

els veïns i veïnes de Torres de Segre vam realitzar la tradicional 

benedicció dels rams i els palmons a la Plaça Catalunya a càrrec 

del nostre mossèn Xavier Batista.  

Aquest acte dóna el tret de sortida a la Setmana Santa i 

commemora l’entrada de Jesucrist a Jerusalem, on la gent el va 

rebre alçant branques de llorer i olivera. En aquesta tradició popular 

i familiar, arrelada des de fa molts anys, les padrines han de regalar 

una palma a les filloles i un palmó als fillols que, un cop 

beneïts, s’han de penjar al balcó de casa i deixar que 

s’assequin per finalment cremar-los. Com és habitual, 

després de la benedicció de les palmes i palmons es va 

fer la processó pels carrers del centre del poble i es va 

acabar l’acte realitzant la missa del Diumenge de Rams. 
 

MISSA I SOPAR DE LA FAM 

Dijous 24 de març, continuant amb els actes religiosos organitzats 

durant la Setmana Santa, es va realitzar l’habitual missa i el posterior 

Sopar de la Fam. Amb aquest sopar es pretén sensibilitzar a la 

població i ajudar davant del gran problema de la fam al món. El Dijous 

Sant és el dia de la caritat i, des de fa molts anys, al municipi es fa 

aquest sopar per tal de donar la seva recaptació a Càritas Diocesana 

de Lleida. Aquest any hi van assistir unes 60 persones però van ser 

moltes més les que varen comprar el tiquet per tal de col·laborar, en 

total es van recaptar 500€.  

 

ACTES REALITZATS AL MARÇ 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

ACTES CULTURALS 

ACTES RELIGIOSOS 



MISSA I PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT 

El divendres 25 de març es va celebrar una missa per la tarda i, 

posteriorment per la nit, la processó del Sant Enterrament, un dels 

actes principals de la Setmana Santa que simula l'enterrament de 

Crist que segons la història sagrada del Cristianisme va tenir lloc la nit 

de Divendres Sant. 

Aquesta processó que s’inicia i s’acaba a l’església després de 

recórrer bona part dels carrers del nostre poble va celebrar-se amb 

una molt bona escenificació del Via Crucis de Jesús per diferents veïns i veïnes del nostre municipi. 

Alguns dels elements presents aquest any van ser els diferents 

passos (representacions de la Verge i Jesús) marcats pel ritme de la 

nostra banda de tambors i trompetes, vestes, penitents, armats, les 

guapes, una escenificació de Jesús amb la Creu, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAMPIONAT DE GIMNÀSTICA RÍTMICA 
 

 

El diumenge 13 de març el pavelló poliesportiu va acollir una 

nova edició del campionat de gimnàstica rítmica que es 

celebra habitualment per aquestes dates abans de les 

vacances de setmana santa. Aquest esdeveniment esportiu 

organitzat per la Núria Selvas, professora de l’activitat a 

Torres de Segre amb la col·laboració de l’Ajuntament, va 

reunir un centenar de gimnastes de diferents categories de les 

escoles d’Albatàrrec, la Bordeta, Térmens i Torres de Segre. 
 

Al llarg de tot el matí es van dur a terme una sèrie 

d’exhibicions, primer a nivell individual i després de 

conjunt on totes les esportistes van demostrar un bon 

nivell d’execució. 

Al finalitzar es van repartir les medalles d’or, plata i 

bronze a les escollides de cada categoria i unes 

medalles de participació a la resta juntament amb una 

bossa de llaminadures per a totes. 

 
 

 

 
 

BORSA D’INFORMADORS DE PATRIMONI DE L’AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE 
 

Us recordem que els interessats us podeu apuntar a la borsa d’informadors 

del patrimoni (cultural, natural, turístic, ...) 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. 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

 

ACTIVITATS DE MEDI NATURAL 

 

mailto:personal@torressegre.cat


ACTIVITATS AL CAMÍ VERD AMB ELS NENS I NENES DE L’ESCOLA CARRASSUMADA 
 

Els divendres 11 i 18 de març els alumnes de 

l’Escola Carrassumada de Torres de Segre van 

estar realitzant, al camí verd del riu, les activitats 

d’Educació Ambiental que des de l’Ajuntament 

s’ofereixen per les escoles.  

Al llarg del curs escolar han passat tots els nens i 

nenes de l’Escola, el primer trimestre ho van fer 

els més grans, alguns dels quals van anar a 

Utxesa i per acabar aquest cicle, les últimes 

setmanes ho han fet els alumnes d’Educació 

Infantil i de Cicle Inicial. Entre les activitats realitzades, han fet una descoberta 

del camí verd i diversos tallers ambientals, entre els quals també s’hi incloïa l’activitat d’introducció a 

l’anellament d’ocells.  

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL XII CONCURS DE FOTOGRAFIA DE NATURA 
 

Un cop finalitzat el termini d’entrega de 

fotos i fet el veredicte per part del jurat, el 

diumenge 20 de març, es va inaugurar 

l’exposició i es va fer l’entrega 

de premis de la 12a edició del 

Concurs de Fotografia de 

Natura, que organitza l’Ajuntament de Torres de Segre, amb l’assistència d’una 

representació del mateix, del nostre pubillatge local i de Jordi Bas, membre del jurat i de 

l’Associació Egrell que es va encarregar de fer una petita presentació d’en Toni Ribes.  

En aquesta edició es van rebre un total de 175 fotografies d’uns 90 participants entre 

adults, infantils i juvenils. Un any més hi havia una modalitat oberta al món, en aquesta 

edició dedicada als invertebrats i la resta de premis anaven enfocats a promocionar els 

espais naturals del nostre municipi, dins la categoria local. També s’ha fet mencions 

especials als fotògrafs locals en cada categoria, la menció de la local ha estat per Josep 

Ma. Prada i la d’invertebrats per la Tània Carrobé. El premi juvenil l’ha guanyat la Larisa 

Olaru, el infantil la Queralt Pérez i cal destacar el premi al millor fotògraf local que ha 

estat per la Laia Renau Sisteré.  

L’exposició estarà oberta tots els diumenges d’abril i, a part de les fotografies, s’hi troba una petita 

mostra de l’estudi de Toni Ribes, al que se li ha fet un petit homenatge donat que fa poc més d’un any 

de la seva mort, sobretot per donar a conèixer la importància del seu estudi. Tant és així que totes les 

seves investigacions i descobriments aniran a diferents museus entre els que cal destacar el Museu de 

Ciències Naturals de Londres, avui en dia el més important del món.  

          
 
 

SEGUIMENT DE LA POBLACIÓ D’OCELLS DE TORRES DE SEGRE 
 

Amb l’objectiu de promocionar el nostre patrimoni natural, una de les accions que 

es duen a terme és el seguiment de les poblacions d’ocells de Torres de Segre. El 

29 de març, durant una sessió de camp a la cua de la Vall Major (Utxesa), es van 

detectar un total de 49 espècies d’ocells. Cal destacar, l’observació d’un mascle 

de rascletó (Porzana parva), aquesta pot ser la 3ª citació a la zona, tan sols la 

podem trobar aquí durant el pas migratori, amb més facilitat durant la segona quinzena de març i 

primera d’abril. Tanmateix s’ha pogut comprovar la presència d’una parella de ducs (Bubo bubo) a la 

mateixa zona. La difusió d’aquesta mena d’informació als llocs adequats, pot animar a que gent més o 

menys especialitzada es desplaci fins al nostre municipi, per  poder gaudir d’aquestes i de moltes 

altres espècies. (Les fotografies són d’arxiu i han estat cedides per Policarpo Hernández Porres.) 

Premi Juvenil 
Larisa Olaru 

 

Premi  Infantil 
Queralt Pérez 

 

Menció cat. 
Invertebrats 

Josep M. Prada 

 

Menció cat. local 
Tània Carrobé 

 

Millor fotògraf Local 
Laia Renau 

 

Premi Invertebrats 
  Javier Herranz 

 

1er Premi local 
Carme Jurado 

 

2n Premi local 
Jaume Charles 

 

3r Premi local 
Sergi Muedra 

 



 

 

PROJECTE DELS OFICIS I COLORS A LA LLAR D’INFANTS 
 

Dins les activitats programades a la Llar d’infants Carrassumada, aquests dies han treballat la relació 

dels oficis amb els colors amb diferents tècniques plàstiques, racons i activitats vivencials i de 

manipulació. Una de les activitats d’aquesta unitat didàctica ha estat la visita de diferents vehicles: un 

camió de bombers, una ambulància, un cotxe de policia i un tractor. En aquestes visites, han explicat 

els aspectes més rellevants de la seva feina i ensenyat el seu vehicle i accessoris de treball. Tots els 

nens i nenes de la Llar han gaudit molt d’aquesta experiència i han après de manera vivencial 

elements bàsics dels oficis més propers i els colors que s’hi associen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XERRADA “L’ACTITUD LA CLAU DE L’ÈXIT” 

 

El divendres 4 de març es va dur a terme una xerrada col·loqui amb 

el títol “L’actitud la clau de l’èxit” adreçada a tot el públic en general, 

sobretot encaminada als joves del nostre municipi per ajudar-los a 

afrontar els seus reptes de manera exitosa. 

En la conferència es va exposar i ressaltar la importància de tenir 

una actitud positiva i d’empenta per aprendre a viure la vida de 

manera més activa per ser més feliç i poder aconseguir els nostres 

petits reptes diaris. Creure en les possibilitats que cadascú té per desenvolupar al màxim el nostre 

potencial i aconseguir allò que ens proposem sempre afrontant-ho amb una bona actitud personal. 

 

BALL DE LES APOL·LÒNIES 
 

El passat dissabte 5 de març es va fer el tradicional 

ball de les Apol·lònies al poliesportiu amb la 

representació del grup de deu noies nascudes l'any 

2000. Aquestes, molt bon ben acompanyades de 

deu nois, van celebrar la festa amb tots els seus 

familiars, amics i veïns/es que els acompanyaren 

en una celebració que resulta més que especial tant 

per elles com per ells. El ball va estar amenitzat pel 

“Grup 43” i l’actuació del Dj. Selvas 

A posteriori, tots els membres del grup de nois i, 

especialment, el de noies van considerar aquesta festivitat com una experiència molt bonica i 

recomanable a les futures generacions ja que ha estat un any en el que s’ho han passat molt bé i han 

gaudit molt en les diferents 

activitats realitzades, les trobades 

i els assaigs abans del ball.  

Finalment, en nom de tots ells 

voldrien aprofitar aquest espai 

dins del “Pregoner de Torres” per 

agrair la col·laboració a tothom 

que hi ha participat i que ha fet 

possible aquesta meravellosa 

vivència. 

 

ALTRES ACTIVITATS 

 



 
 

MERCAT D’ARTESANS DE PAGÈS 
 

 

La junta de la Llar de Jubilats Sant Guardià, per iniciativa pròpia 

i amb l’interès de realitzar un conjunt de noves activitats, van 

contactar amb l’Associació d’Artesans d’Arreu i com a resultat el 

passat cap de setmana del 5 i 6 de març van organitzar el 

mercat d’artesans de pagès a la Plaça Catalunya. Hi va haver 

unes 25 parades d’artesans, algunes varen estar dissabte i 

diumenge i altres només un dels dos dies. L’oferta d’aquestes 

parades anava des de bijuteria i objectes de decoració, 

heràldica de cognoms i fins hi tot de màgia. També es va fer un tastet, per a tots els assistents, de 

vins, botifarra negra de carnisseries 

del municipi i altres productes 

aportats per la Llar. 

Va ser un cap de setmana de 

germanor i tant artesans com 

usuaris van gaudir de valent 

d’aquest mercat força visitat per 

veïns del poble però també dels 

municipis veïns com Alcarràs, 

Soses, Sudanell o Lleida. 

 
 

40è ANIVERSARI DE LA GALERIA D’ART TERRAFERMA 

El divendres 11 de març es va dur 

a terme l’acte commemoratiu del 

40è aniversari de l’obertura de la 

Galeria d’Art Terraferma a Lleida, 

en què s'inaugurarà la mostra 

titulada “Exposició extraordinària 

del 40è aniversari Terraferma".  

Entre els presents a l’acte, hi va assistir l’alcalde de Lleida Àngel Ros que va dedicar unes paraules 

destacant l’important  paper desenvolupat per la família Escolà i la Galeria Terraferma en el mercat de 

l’Art a Lleida essent dels pioners a la ciutat fa uns quaranta anys. 

 
SOPAR DE LA DONA TREBALLADORA 

El dissabte 12 de març es va realitzar un sopar per tal 

de celebrar el dia de la dona treballadora que havia 

estat el 8 de març. L’organitzaren l’Associació de 

Dones amb la finalitat de passar una bona estona. 

Aquesta és la primera edició d’un sopar reclamat des 

de fa temps per les sòcies que sol·licitaven poder 

celebrar aquest dia per reivindicar que totes les dones 

són treballadores ja sigui a dins o fora de casa. Les 

assistents van gaudir d'una experiència positiva i amb ganes de repetir-la en els propers anys com una 

de les festes de l'Associació. En aquesta ocasió els regals 

van ser gentilesa dels establiments següents: Eva 

Marches, Estètica Montse, Perruqueria Marta i altres de la 

pròpia Associació. 

Per acabar la festa, el grup Local Pinxo i Panxo van 

amenitzar el ball. 

 



RUTA DE L’ARBRE FLORIT ORGANITZAT PER L’ANCESA JOVE 
 

 

El diumenge 13 de març es va fer 

una caminada organitzada pel grup 

de nois i noies de diferents pobles 

que formen part de l’Ancesa jove.  

Es va seguir una ruta per Aitona de 

8’5 km amb l’objectiu d’impulsar 

l’activitat física tot observant la meravella paisatgística 

que ofereix la floració dels arbres fruiters en aquesta 

època de l’any i que es trobava en el seu punt de màxima 

plenitud.  

Hi van haver uns 150 participants dels 12 pobles que 

formen l’Ancesa entre els quals hi havia una bona 

representació de Torres de Segre. Com no podia ser 

d’una altra manera, l’avituallament de mig camí constava 

de pomes de la zona i per recuperar forces un bon 

entrepà de llonganissa.   

 

 

SOPAR AMB ELS VOLUNTARIS DE LA III VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA 
 

El divendres 18 de març es va celebrar el sopar 

d’agraïment als voluntaris amb una bona 

representació de les persones que van col·laborar 

d’alguna manera en les diferents tasques de la 

Volta al Pantà d’Utxesa i que van fer possible que 

aquest esdeveniment esportiu esdevingués un 

èxit en tots els sentits. Durant el sopar es van 

projectar fotografies i vídeos del dia de la Volta 

amb imatges aèries captades per un dron.  
 
 

REUNIÓ AFECTATS REGANTS CARRASSUMADA 

L’ajuntament de Torres de Segre, conjuntament amb la 

Comunitat de Regants de Carrassumada, van convocar una 

reunió entre els afectats dels drenatges del Solibernat i el 

Pilaret, per tal d’exposar-los les novetats i possibles solucions. 

El tècnic de la Comunitat va fer un avantprojecte i pressupost 

del que pot costar fer el projecte de dos drenatges per tal de 

poder-lo presentar al Departament d’Agricultura i sol·licitar una 

entrevista amb el Delegat d’Agricultura de Lleida i exposar-li la problemàtica. 

 

COLÒNIES AGRUPAMENT ESCOLTA TURRIBUS 
 

Els passats dies 21, 22 i 23 de març l'Agrupament Escolta Turribus va 

realitzar les seves colònies de primavera anant a la casa de Colònies 

La Farga, Queralbs. En un lloc ple de natura i tranquil·litat.  

Aprofitant la seva estança els follets i llops van pujar en cremallera fins 

a l'estació d'esquí de Vall de Núria, mentre les unitats més grans 

(Raiers, Pioners i Clans) van fer 

la ruta des de Queralbs fins a 

Vall de Núria, els quals van estar 

5 hores per fer 11 km amb 900 metres de desnivell. 

L'experiència va ser molt profitosa per als infants i joves ja que 

van poder descobrir un paisatge molt bonic i, a part, gaudir d'un 

dia de neu.  
 



 

 

CONSELL DE L’EMEETDS: EL FRIGORÍFIC I EL CONGELADOR. 4 RECOMANACIONS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATUDA AL PORC SENGLAR I DINAR CAÇADORS 

El passat diumenge 26 de març es va dur a 

terme una nova batuda de porc senglar per la 

zona del riu Segre. Un cop més els caçadors 

es van reunir per intentar controlar l’excés de 

població d’aquesta espècie. Per finalitzar la 

jornada de caça es va fer un dinar per a tots 

els participants.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ajuntament ha comprat un conjunt de material esportiu per les activitats que es 

realitzen a la sala ubicada als baixos de la Plaça Catalunya (Karate, gimnàstica...).  

Aquest equipament consta d’uns cons perforats, d’unes tanques regulables a 

diferents alçades, d’una escala de velocitat, cordes, uns cinturons de potència de 

salt i de reacció, unes cintes, etc.  

 

 

 

Al llarg d’aquets dies s’han plantat una sèrie d’arbres 

en el lloc d’altres que no havien sobreviscut al 

trasplantament efectuat l’any passat.  

Les zones replantades han estat part del passeig del 

Segre al seu tram proper a les piscines amb 

“plataners” i la plaça del Consultori mèdic amb 

“acàcies de Constantinopla”, una espècie nativa del 

sud i est d'Àsia i que es caracteritza per una floració 

força elegant a l’estiu i principis de tardor, resistent i 

d’ús freqüent en molts carrers i places d’arreu. 

 

 
 

 

 

Aprofitant els dies de descans de les activitats esportives que es fan a la Sala 

del “tatami”, durant la setmana santa s’ha desmuntat el mateix i s’ha netejat a 

fons tota la superfície en la que es col·loquen les diferents peces a fi de deixar 

les instal·lacions netes i condicionades per afrontar el que queda de curs amb 

garanties. Posteriorment, es seguirà amb la neteja del tatami, de forma 

periòdica i sempre coincidint amb període de vacances. 

ACTUACIONS REALITZADES AL MARÇ 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

DOTACIÓ DE MATERIAL ESPORTIU A LA SALA TATAMI 

 

REPOSICIÓ D’ALGUNS ARBRES DEL CAMÍ VERD I DEL POBLE 

 

NETEJA “SALA TATAMI” 

 



 

 

S’ha hagut de reparar una part de la tanca de 

fusta i de la vorera malmesa del parc infantil 

del Passeig del Segre a causa d’una 

maniobra accidentada d’un camió al voler fer 

un canvi de sentit. Aquesta reparació l’ha 

cobrirà, íntegrament, l’assegurança del mateix 

vehicle i s’ha efectuat el més ràpid possible 

per evitar que cap infant es pugui fer mal. 

 

 

 
 

Com cada any en aquest temps s’ha segat i 

desbrossat la vegetació del camí verd, a  la 

zona dels cavalls, bàsicament s’han trinxat 

canyes seques i altra vegetació que, en 

aquest temps, pot ocasionar risc d’incendi. 

D’aquesta manera també es propicia que la 

vegetació creixi verda i amb més força.  
 

 

 

Durant aquests dies s’estan efectuat una sèrie d’actuacions importants a 

les piscines municipals i a les seves instal·lacions per afrontar amb 

bones condicions i garanties el proper estiu al nostre municipi. 

D’entre les obres que s’hi faran, destaquem el revestiment de tota la 

piscina gran amb “gresite”, un material ceràmic ideal per a piscines per 

la seva resistència a la intempèrie (humitat, gelades, canvis de 

temperatura, etc.) i als productes químics. Per poder col·locar aquest 

material, prèviament, es va tenir que extreure la pintura existent de les 

parets i el terra amb un compost de sorra i cristalls de vidre aplicats a 

pressió sobre les diferents capes de pintura deteriorades. 

A més d’aquesta acció, s’ha rejuntat de nou tot l’enrajolat de la piscina 

petita amb un material especial per solucionar els problemes de l’estiu passat. 

També s’han revisat i reposat els filtres de les piscines amb arena de sílex que feia molts anys que no 

es realitzava per garantir una òptima qualitat de l’aigua en quan al seu filtratge diari. 

Finalment, s’augmentarà la pressió d’aigua que 

arriba a les dutxes dels vestidors així com es 

millorarà el desaiguament de les mateixes amb 

problemes d’acumulació d’aigua l’estiu passat. 

Totes aquestes mesures realitzades, juntament 

amb les habituals de posada en marxa de les 

instal·lacions abans de l’obertura, permetran 

gaudir d’unes excel·lents piscines per fer front al 

calorós estiu. 

 

 
 

S’ha reparat un pont d’una sèquia de reg, 

concretament el que creua la carretera dels Emprius i 

que tenia una fuita d’aigua. Es va haver d’obrir el 

terreny per tal de fer la reparació i tornar a cobrir.  

És una de les mesures que s’estan duent a terme per 

a l’estalvi d’aigua municipal.  

REPARACIÓ DE LA TANCA I LA VORERA DEL PARC INFANTIL 

 

ACTUACIONS A LES PISCINES MUNICIPALS 

 

NETEJA CAMÍ VERD ZONA DELS CAVALLS 

 

REPARACIÓ BRASSAL DE REG 

 



 
 

 

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE 
 

 

Jornada 22 (05-03-2016) 
 

 

 

Classificació 

C.B. 
TORRES     

93 47   C.B. 
TORÀ     

 

 

 

 

 
 

 

Jornada 23 (11-03-2016) 
 

 

 

C.B. 
TORRES    

 

77 
 

72 
 

C.B. 
SICORIS “B” 

 
 

 

Jornada 24 (20-03-2016) 
 

 

 

CLIMASIP 
CAPPONT 

 

 

78 
 

 

68 
 

 

C.B. 
TORRES 

 

 

Jornada 25 (02-04-2016)  

 
C.B. 

TORRES 
- -   DOMINICANOS 

C.B. SECÀ SANT 
PERE 

 

  CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA) 
 

 

Jornada 16 (12-03-2016) 
 

 

 

Classificació 
 

LO PALLARS TV 
TREMP C.F. 

 
 

7 

 
 

3 

 

C.A. 
TORRES   

 

 

 

Jornada 17 (19-03-2016) 

 

 

C.A. 
TORRES   

 

1 
 

3 
TORRENTE DE 

CINCA 
MASSALCOREIG  

F.S. “A” 

 

 

Jornada 18 (02-04-2016) 
 

 

FS SOLSONA 
ELEC. GUIXES 

“B” 

 

- 
 

- 
C.A. 

TORRES   

 

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS) 
 

 

 

 

 

 
 

 

Jornada 18 (06-03-2016) 
 

 

 

Classificació 
 

VETERANS 
TORRES 

 

 

3 

 

0 

 

VETERANS 
MIRALCAMP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada 19 (13-03-2016) 
 

 

 

 

 

VETERANS 
ALCOLETGE 

 

 

 

1 

 

3 

 

VETERANS 
TORRES  

 

 

Jornada 15 (20-03-2016) Partit ajornat 
 

 

VETERANS 
PALAU 

ANGLESOLA 

 

 

1 

 

4 
VETERANS 

TORRES 

 

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

 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES D’ABRIL 
 

Tots els diumenges d’abril 

De 12 a 14h i de 17h a 19h. Exposició Concurs Fotografia de Natura a 

la Sala d’Exposicions. 

Diumenge 3 d’abril 

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

Dissabte 9 d’abril 

14:00h. Sardinada de l’Associació de Dones “MdC Santa Àgata”.  

Diumenge 10 d’abril 

10:00h. Pedalada Popular (Utxesa). Inscripcions a l’Ajuntament i la 

 Biblioteca. 

19:00h. Ball al poliesportiu amb “Duo Elisabet”. 

Diumenge 17 d’abril 

10:00h. Trobada de colles de caça major i exposició de gossos a    

              l’esplanada del camp futbol. 

18:00h. Concert familiar “Jazzfusionant” a la Sala d’Actes de la Plaça    

              Catalunya dins el Cicle diumenges a tot Ritme. 

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

Divendres 22 d’abril 

15:30h. Festa de Sant Jordi de la Llar d’infants per a familiars al 

poliesportiu. Obra de teatre “El Patufet” (centre titelles Lleida) 

Dissabte 23 d’abril 

17:00h. Celebració Noces d’Or a l’Ermita. Missa celebrada pel Sr. 

Bisbe de Lleida i cantada per la Coral La Lira. 

Tarda/vespre: Diada de St. Jordi organitzada per ANCESA Jove i 

JAEC al poliesportiu.  

Diumenge 24 d’abril 

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

Dissabte 30 d’abril 

15:30h. 9è Campionat de botifarra Solidari del CIS Àngel Olaran, al   

             poliesportiu. 

Finalitza termini entrega Fotos de l’Ermita. Més informació Raül Esteve. 

 

Diumenge 1 de maig 

8:00h. 24è Concurs de Pintura ràpida. Més informació a l’Ajuntament. 
 

8:00h. Dia del Pescador s’inicia amb Concurs a Utxesa i per finalitzar 

dinar per tots els participants. 

 

ACTES ESPORTIUS (ABRIL) 

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE 

• Dissabte 2 d’abril: C.B. Torres de Segre – D.C.B. Secà de Sant Pere (18:30 h.) 

• Dissabte 16 d’abril: C.B. Torres de Segre – SEDIS Mapisa  (20:30 h.) 

C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA) 

Dissabte 9 d’abril: C.AT. Torres de Segre – Cambrils CECR “A”  (16:00 h.) 

Dissabte 23 d’abril: C.AT. Torres de Segre – Cervera F.S. “A” (16:00 h.) 

 
FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE 

• Diumenge 3 d’abril: V. Torres – V. Artesa de Lleida  (10:30h.) 

• Diumenge 17 d’abril: V. Torres – V. C.F. Pardinyes (10:30h.) 
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