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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 Maig  
Els porten el dia 12  

i els recullen el dia 17  

Llar de jubilats Sant Guardià 973 796496 

Obert tots els dies de 16h a 20h  
  

ALTRES SERVEIS  

Escola Carrassumada   973 796335 

CAP d'Alcarràs    973 795725 

Farmàcia Fernando Íñigo    973 796084 

Farmàcies de guàrdia de Lleida 973 249898 

www.coflleida.cat/cat/farmacies/farmacies.asp 

Mossos d’Esquadra    112 o 973 700050 

Bombers Lleida     112 o 973 030100 

Ambulàncies 112 o 902 252530 

Emergències mèdiques     061 

Emergències  112 

Atenció ciutadana Generalitat de Catalunya 012 
 

PRESENTACIÓ 

L’abril ens ha deixat moments d’autèntica 

primavera amb predomini de dies serenys i 

assolellats i algun ruixat generós amb l’arribada 

de les primeres tempestes.  

L’augment de la llum solar i de les temperatures 

ha desencadenat l’esclat definitiu de la vegetació 

dels camps, de l’entorn i de l’activitat animal en 

general. 

Ha estat un mes on les activitats a l’aire lliure 

han guanyat protagonisme per davant la resta 

fent gaudir d’allò més a bona part dels veïns i 

veïnes de Torres de Segre omplint els caps de 

setmana d’abril de coses interessants i variades 

a fer: des d’una bona pedalada a l’embassament 

d’Utxesa amb un alt nombre de participants, un 

original concert familiar de música fusionada, 

diferents propostes esportives, culturals i 

mediambientals, una bona celebració de la 

Diada de Sant Jordi amb actes diversos i 

tradicionals fins a una renovada i multitudinària 

festa de les cassoles. 

Avui, el ric entramat d’entitats i associacions del 

poble junt amb la gran participació de la gent en 

les diferents activitats que s’hi organitzen esdevé 

el gran valor que tenim com a municipi i des del 

“Pregoner de Torres” desitgem que perduri per 

continuar fruint amb tot el que ens depararan els 

propers mesos que s’aproximen. 

 

 

 

PRESENTACIÓ 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 



 

 

EL PUBILLATGE A LA FIRA MONACALIA DE NAVARCLES I A BALSARENY 

Els nostres representants del pubillatge de Torres de Segre han assistit, al llarg d’aquest mes, en 

diferents esdeveniments d’arreu organitzats amb la finalitat de fomentar les tradicions populars 

catalanes. 

Primer, el passat cap de 

setmana del 9 i 10 d’abril 

van assistir a la Fira de 

l’Abat (Monacàlia) a 

Navarcles, municipi més 

petit de la comarca del 

Bages on van participar en 

una cercavila popular, 

diversos espectacles i la 

visita al campanar.  
 

 

Per una altra banda, el diumenge 24 d’abril, l’hereu, la 

dameta, l’hereuet i la pubilleta del nostre municipi, juntament 

amb l’hereu del 2014, van anar a la localitat de Balsareny a 

participar en l’acte de comiat de la seva pubilla i hereu i en el 

de la proclamació del nou pubillatge de l’esmentada població. 

 

 

FESTA MAJOR DEL CERCLE CATALÀ A MADRID I VIATGE A BARCELONA PER LA DIADA 

El cap de setmana del 16 i 17 d’abril en Brian Curcó, 

hereu de Torres de Segre l’any 2014 i actual hereu de les 

Comarques Lleidatanes, juntament amb la pubilla de les 

Comarques Lleidatanes, l’hereu de les Comarques 

Barcelonines, la pubilla de Catalunya i diferents membres 

del Foment de les Tradicions Catalanes van estar a 

Madrid acompanyant als companys del Cercle Català de 

Madrid en la celebració de la seva Festa Major. En la 

festivitat d’aquest any, relacionada amb la província de 

Lleida, s’hi van realitzar diferents actes com la proclamació de la nova pubilla del Cercle i una gran 

ballada al “Parque del Retiro”. 

Pocs dies després, en motiu de la Diada de Sant Jordi del passat 23 

d’abril, en Brian i els seus companys/es del Títol Nacional van dirigir-se 

a Barcelona per assistir a l’Audiència al Palau de la Generalitat de 

Catalunya amb el molt Honorable President el Sr. Carles Puigdemont i 

Casamajó al pati 

dels Tarongers on 

van ser obsequiats 

amb la rosa de Sant 

Jordi que els hereus 

van regalar a les 

seves pubilles. 

 

 

ACTES REALITZATS A L’ABRIL 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

ACTES CULTURALS 



XIX CICLE DIUMENGES A TOT RITME 

El diumenge 17 d’abril la Sala d’Actes de la 

Plaça Catalunya va acollir un concert, 

organitzat per l’Ajuntament de Torres de 

Segre amb la col·laboració de l’Escola de 

música l’Intèrpret i la Diputació de Lleida amb 

una original proposta de fusió musical 

destinada a tot el públic en general i, 

particularment, al familiar. El concert va oferir 

un tast de música fusionada on es va 

combinar el jazz amb d’altres modalitats com 

el rock, el flamenc o la llatina. Els intèrprets van ser Enric Navarra a la guitarra, José Luis Ríos al piano, 

Jaume Olivé al baix i Ignasi Corella a la bateria. Totes les peces musicals que van interpretar anaren 

acompanyades d’explicacions, comentaris i exemples amb l’objectiu d’ensenyar al públic assistent els 

aspectes més significatius de la música fusionada. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PARTITS DE L’ALEVÍ “B” I DE L’ALEVÍ “C” DEL BAIX SEGRIÀ 
 

 

El dissabte 16 d’abril, l’aleví “B” del Baix Segrià va venir a disputar el partit de lliga corresponent contra 

el Balàfia al camp de futbol de Torres de Segre. Malgrat posar-se per davant en el marcador, el Baix 

Segrià no va poder amb l’imbatut líder de la categoria i el Balàfia va acabar imposant-se per 3 gols a 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Per una altra banda, l’aleví “C” del Baix Segrià va venir el passat dissabte 30 d’abril a jugar al nostre 

camp un interessant partit que l’enfrontava també al líder del seu grup el Balaguer. Després de realitzar 

un bon partit en general i empatar un marcador que tenien en contra, el Baix Segrià va caure, finalment, 

per la mínima per 2 gols a 3 davant l’equip de la capital de La Noguera.  

Abans d’iniciar el partit els dos equips van aprofitar per mostrar el seu rebuig a la violència dins del món 

del futbol amb el desplegament d’una pancarta reivindicativa. 

 

Aquests partits són fruit del conveni entre l’Escola de Futbol i els ajuntaments que en formen part, 

d’entre ells el nostre municipi, per cedir les instal·lacions als equips del Baix Segrià formats, 

bàsicament, per jugadors d’Aitona, Alcarràs, Sudanell i Torres de Segre. 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

 



TARDA DE BÀSQUET AL POLIESPORTIU  
 

El pavelló poliesportiu va acollir la tarda del dissabte 16 d’abril dos partits 

de bàsquet consecutius. Primer, les noies del cadet femení del Club 

Bàsquet Seròs, dirigides per l’entrenador local David Almacellas, van 

jugar contra el Fraga en un partit que es va decantar a favor del conjunt 

fragatí i tot seguit l’equip 

Sènior de Torres de Segre 

va enfrontar-se al Club 

Bàsquet Sedis Mapisa amb 

una important victòria per 76 

a 62. Aquesta victòria junt amb les aconseguides contra el 

Tremp i al camp del Maristes deixa, provisionalment, el 

conjunt local com a segon a la classificació a falta d’una 

jornada per acabar en la que el Torres descansa.  

Finalitzada la fase regular, en els propers dies, s’iniciarà la 

“final a quatre” que substituirà els “playoffs” que es feien fins aleshores en els que hi participarà el C.B. 

Torres de Segre classificat, de manera matemàtica, d’entre els quatre primers com a premi a una 

temporada excel·lent. Molta sort!. 
 

 

BONA TEMPORADA DELS VETERANS I VICTÒRIA IMPORTANT DE L’EQUIP DE FUTBOL SALA 
 

El diumenge 17 d’abril, coincidint amb la 

trobada de caça major al camp de futbol, 

l’equip dels veterans de Torres de Segre 

van disputar el seu partit de lliga 

corresponent a la jornada 22 del 

campionat amb una golejada davant del 

Pardinyes per 6 a 1. Aquesta victòria junt 

amb la derrota per la mínima davant del 

líder els veterans del Lleida (3 a 2) situa 

l’equip de Torres en un meritori quart lloc a falta de tres jornades per finalitzar la lliga. 
 

Per una altra banda, l’equip local de futbol sala va 

aconseguir, el passat dissabte, una important victòria 

al pavelló davant el cuer a la classificació, el Cervera, 

per 11 a 5 trencant una dinàmica molt negativa de 

cinc partits perdent consecutius. Amb aquest resultat, 

l’equip de Torres s’omple d’optimisme per afrontar els 

quatre partits que resten per acabar el campionat i 

poder aconseguir la permanència a la categoria en 

una temporada complicada i difícil pels verds. Des 

d’“El Pregoner de Torres” fem un crida a l’afició per 

recolzar l’equip en aquests moments claus omplint el nostre pavelló en els tres partits que els queden 

com a locals.   

 

2A MARATÓ DE PESCA A UTXESA 
 

Els dies 1, 2 i 3 d’abril va celebrar-se a l’embassament d’Utxesa la la 

segona marató de pesca des de la tarda de divendres fins al diumenge al 

migdia.  

En general, els pescadors participants van aconseguir molt bones captures, 

majoritàriament de carpes. com la que es veu a la imatge que va superar el 

vuit quilograms de pes. 

 

 



1R CONCURS SOCIAL AL RIU 
 

El passat diumenge 17 

d’abril es va dur a terme el 

primer dels tres concursos 

socials previstos al riu 

organitzat pel Club Esportiu 

de Pesca de Torres de 

Segre i adreçat, únicament, 

als socis de l’entitat.  

Els pescadors participants van poder gaudir d’un dia esplèndid per a la pràctica de la pesca tot i les 

poques captures aconseguides ja que el primer classificat va aconseguir només una carpa, això sí de 

vuit quilograms de pes. Els altres dos concursos socials pendents es celebraran el 22 de maig i 5 de 

juny a Utxesa. 
 

1R OPEN CARPFISHING A UTXESA 
 

El cap de setmana del 22, 23 i 24 d’abril es va realitzar el primer Open de Carpfishing a l’embassament 

d’Utxesa organitzat pel Club Esportiu de Pesca de Torres de Segre. Aquesta modalitat de pesca que 

està orientada a la captura de grans exemplars de carpes va reunir un gran nombre de pescadors 

d’indrets diferents ja que el concurs és obert a qualsevol afeccionat que hi vulgui participar. 

Es van obtenir moltes captures en els tres dies que va 

durar el concurs. Els guanyadors d’aquesta primera 

edició van pescar 69,480 quilograms de peix.  

Un cop finalitzat l’esdeveniment els pescadors que hi 

van participar van aprofitar l’avinentesa per mostrar, a 

través d’una pancarta, el seu desacord davant la llei 

que vol considerar la carpa espècie forana que cal 

exterminar un cop pescada.  
 

 

 
 
 

PRACTICUM SOBRE EL MANEIG D’OCELLS AMB ALUMNES DE L’IBT 
 

Del 15 al 24 d’abril un total de 35 d’alumnes del IBT 

(Institut de Biodiversitat Tropical) van estar al nostre 

municipi fent les pràctiques de dos cursos que s’han 

dut a terme sobre el maneig de fauna i, en particular, 

dels ocells del nostre territori. Aquests cursos estan 

impartits per professorat internacional com ara 

l’Andrés Capdevielle (Argentina) i la Marie Palma 

(Mèxic) juntament amb el Lluis Culleré, professor expert 

lleidatà, i en Juan Bernal, tècnic de promoció turística i del 

medi de Torres de Segre. L’alumnat que hi ha participat 

també ha estat molt divers, provinent de diferents indrets 

d’Espanya i del món (València, Càceres, Galícia, Portugal, 

Brasil, Mèxic, Colòmbia, Perú, Xile, França, etc.). Tots ells 

van escollir el nostre espai natural del bosc de ribera del riu per poder 

fer captures d’ocells i realitzar les sessions pràctiques per 

complementar la seva formació. I no els va faltar temps per visitar el 

nostre municipi i l’entorn proper. 

L’Ajuntament aportarà el seu tècnic com a docent als diferents cursos 

nacionals i internacionals que l’IBT promocioni. Del 5 al 15 de juliol es 

celebrarà el XVIII Campus Internacional de la Biodiversitat.  

 

ACTIVITATS DE MEDI NATURAL I PROMOCIÓ TURÍSTICA 

 



VISITA GUIADA AL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ 
 

Com en diverses ocasions, el passat 

diumenge 17 d’abril es va realitzar 

una visita guiada al Museu de 

l’Evolució, aquest cop eren persones 

d’una colla d’amics de Torres de 

Segre que, aprofitant que realitzaven 

una trobada varen sol·licitar la visita guiada a un dels edificis més 

emblemàtics de la seva infància. Es va explicar part de la història del propi molí així com algunes de 

les eines i oficis representats a les 6 sales que formen el Museu de l’Evolució.  

 

VISITA ORGANITZADA A UTXESA DE L’AMPA FREDERIC GODÀS 
 

El passat diumenge 24 d’abril, l’AMPA de l’Escola Frederic Godàs va realitzar 

una trobada de famílies, en la que grans i petits varen gaudir d’una bonica 

jornada. Aquesta ja és la 4ª edició que escullen Utxesa per passar aquest dia 

germanor i intercanvi familiar. Durant el matí es va fer una visita guiada als 

voltants d’Utxesa, adaptada per a 

poder-la fer grans i petits, incloent, 

cotxets d’infants. En acabar varen dinar 

i mentre es feia sobretaula, els més petits van poder jugar amb 

diferents jocs tradicionals de fusta dels que es disposa al punt 

d’informació, així com entretenir-se amb les diferents 

possibilitats que dóna l’esplanada de pins. 

 

VISITA GUIADA D’OBSERVACIÓ D’OCELLS A TORRES DE SEGRE  
 

Aquest passat dissabte 30 d’abril, un grup de 8 persones de 

diferents poblacions, ha estat realitzant una visita guiada 

d’observació d’ocells. Aquestes sortides van adreçades per a 

grups petits per tal de garantir una millor observació. Tot i la 

parada obligada en motiu de la pluja, es varen poder visitar 

diferents llocs del 

terme del nostre 

municipi, com el camí verd al seu pas pel riu Segre, el 

Tossal de Carrassumada i diferents punts d’Utxesa. En total 

van poder veure un total de 89 espècies d’ocells de les 

quals cal destacar una parella de falcó mostatxut, duc i es 

va descobrir la presència de tallarol trencamates, espècie 

vulnerable a Catalunya.  

 

TALLER INFORMATIU DELS ESPAIS XARXA NATURA 2000 AL NOSTRE TERRITORI 
 

El dimecres 27 d’abril, es va realitzar un taller informatiu sobre els 

espais que estan dins la Xarxa Natura 2000 de la demarcació de 

Lleida i més concretament es va parlar sobre els que afecten al 

nostre terme municipal. En tractar-se d’un taller els interessats 

assistents van poder veure les 

afectacions de les seves finques i 

també descobrir algunes noves 

possibilitats d’aprofitament d’aquestes. Es va aprofitar per explicar 

algunes de les petites línies d’ajudes de les quals es podrien beneficiar i 

en acabar es va fer una visita a una de les finques dels interessats i 

també una de les més interessants per a poder engegar algunes 

propostes. 



OBERTURA PUNT INFORMACIÓ UTXESA I OFICINA INFORMACIÓ MOLÍ 
 

A partir d’aquest mes de maig, amb la voluntat de fer més promoció turística 

del nostre municipi hi haurà una nova oficina d’informació al Molí, que durant 

la temporada de maig a octubre obrirà les seves portes de dimecres a 

divendres d’11h a 14h, en la qual es farà promoció de 

tots els punts visitables de Torres de Segre i a més es 

podrà visitar el Museu de l’Evolució. En aquest mateix període els dissabtes i 

diumenges s’obrirà el Punt d’Informació d’Utxesa, també de 11h a 14h, 

d’aquesta manera s’espera poder arribar a la major part de visitants. 
 

 

 

SEGONA ETAPA DEL CAMÍ DE SANT JAUME (LLAR DE JUBILATS) 
 

La junta de la Llar de Jubilats Sant Guardià van 

organitzar el dissabte 2 d’abril la segona etapa del 

Camí de Sant Jaume. Aquest cop el recorregut de 

10,5 quilòmetres va anar des de Torres de Segre 

fins a la Capella de la Verge de Llitera ubicada en 

terres aragoneses.  

El trajecte que es va fer en unes dos hores va 

reunir una bona colla de veïns i veïnes del nostre 

municipi, 25 pelegrins i 6 cotxes de suport, que van 

poder gaudir d’un dia esplèndid i d’un itinerari pla i 

fàcil de completar.  

 

La propera Etapa prevista serà el 28 de maig i 

s’iniciarà a l’Ermita de la Verge de Llitera fins a 

Fraga intentant seguir el traçat del Camí de Sant 

Jaume.  

 
 

SARDINADA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES SANTA ÀGATA 
 

El dia 9 d'abril l'Associació de Dones MdC Santa Àgata va celebrar la festa de La Sardinada. En 

acabar el dinar es va fer tres bingos amb dues línies cadascun. 

Els regals varen ser plantes de fulla verda i de flor a les línies, i els bingos dos centres de flors de 

decoració amb gerros, un joc de tres paelles i un mirall d'augment il·luminat.  

Amb les paperetes que les senyores entregaven a canvi de la cristina es sortejava un regal especial 

cedit per la floristeria Marta.  

      

 

 

CLASSES ORGANITZADES PER L’ASSOCIACIÓ DE DONES SANTA ÀGATA. 
 

 

L'Associació de dones vol recordar que també organitza la classe dels 

dijous, que barreja ioga, pilates i tai-txí. I amb l’arribada de la primavera i la 

millora del clima els dies que el temps ho permet realitzen les classes a l’aire 

lliure. 
 

 

ALTRES ACTIVITATS 

 



4a TROBADA DE COLLES DE CAÇA MAJOR I EXPOSICIÓ DE GOSSOS 
 

Diumenge 17 d’abril va tenir lloc la quarta trobada 

de colles de caça major i una exposició de gossos 

a l’esplanada ubicada al costat del camp de futbol.  

Aquesta trobada, es realitza cada any en una 

població diferent i va ser organitzada per la 

Representació Territorial de Caça de Lleida 

juntament amb la Societat de Caçadors de Torres 

de Segre amb la col·laboració de l’Ajuntament de 

Torres, el Consell Comarcal del Segrià i l’Ara 

Lleida. Van assistir unes 300 persones 

aproximadament entre elles els caçadors que portaven cadascú el seu grup de “Reales” i entre tots 

van exposar uns 100 gossos. A part, també hi va haver alguna paradeta de material divers entorn al 

món de la caça, i com no podia ser d’altra manera la jornada va finalitzar amb un dinar de cassola feta 

amb carn de caça, per a tots els expositors. 
 

FESTA DE SANT JORDI DE LA LLAR D’INFANTS 
 

 

El divendres 22 d’abril es va celebrar, al pavelló poliesportiu, la festa de Sant 

Jordi oberta a les famílies on es va fer una representació teatral del tradicional 

conte del Patufet a càrrec del centre de titelles de Lleida.  

A partir d’un muntatge fet a mida pels més petits, amb música en directe i una 

actriu-titellaire es va explicar la història d’aquest simpàtic personatge de la 

nostra rondallística més popular. 

Al finalitzar la representació es va dur a terme un berenar amb coca i xocolata 

organitzat per l’AMPA de la Llar d’infants amb la col·laboració de l’Ajuntament. 

 

 

 

 

 

 

 
 

EXPOSICIÓ DELS TREBALL DEL PROJECTE DE LA LLUM A L’ESCOLA CARRASSUMADA 
 

L'escola Carrassumada ha inaugurat, aquests dies, una 

exposició en la que es recull els treballs realitzats pels nens i 

nenes al voltant del projecte de treball escollit pel centre aquest 

any: LA LLUM. A partir d’aquest tema s’han dut a terme un 

seguit d’activitats, experiències, treballs artístics, musicals i de 

dansa, tot amb el tema de la llum com a fil conductor. Els 

alumnes dels diferents nivells que hi han participat han gaudit 

d’allò més descobrint i aprenent conceptes molt interessants del 

fenomen de la llum despertant al màxim la seva creativitat. 

Per una altra banda, al llarg del segon trimestre, l’alumnat de 

quart han realitzat un taller de danses tradicionals dins l’àrea de 

música. 

 

 

 

 

 

 

 

T



ALLER DE MANUALITATS DE SANT JORDI 
 

En una de les sessions de les 

classes de manualitats 

organitzades des de l’Associació 

de Dones Santa Àgata es va 

realitzar un taller manual 

d’elaboració d’unes elegants 

roses  en motiu de la diada de 

Sant Jordi.  

Les classes d’aquests tallers es continuaran 

duent a terme els dimecres de 16:30 a 18:30 

hores de la tarda al local que disposa 

l’Associació a l’antic edifici dels mestres. 
 

ACTIVITATS PER SANT JORDI (ORGANITZADES PER TURRIBUS, ANCESA I JAEC) 
 

El passat dia 23 d'Abril es 

varen realitzar diferents 

activitats al voltant de la 

celebració de la Diada de Sant 

Jordi, organitzades per 

diferents entitats juvenils.  

D’una banda l'Agrupament 

Escolta Turribus va celebrar 

la Diada posant durant tot el 

matí diferents “paradetes” a la 

plaça Catalunya: una 

d'intercanvi de llibres, de 

venda de creps, de venda de sucs naturals i dues de manualitats 

(elaboració de roses i punts de llibres). 
 

Per una altra banda, l'Ancesa Jove i el JAEC van ser els encarregats 

d’organitzar les activitats de la tarda-nit. A la tarda, l'Ancesa va muntar una 

xocolatada popular on molts veïns i veïnes de Torres de Segre hi van participar. 

També es van realitzar tallers on els infants podien fer la seva careta de drac o 

de princesa de Sant Jordi, pintar una senyera o fer un dibuix d'aquesta festivitat, 

per tal de participar en un concurs on el dibuix guanyador apareixerà al llibret de 

la pròxima Festa Major. El jurat, conformat per membres del JAEC, va escollir el 

dibuix de la Laia Curcó.  
 

Els nens i nenes 

també van jugar a jocs tradicionals com el 

mocador, pica paret, entre altres. Després 

l’Escola sardanista de Torres de Segre 

ens va delitar amb una exhibició de 

sardanes fent participar als presents.  
 

 

Finalment, l'Ancesa va repartir el sopar, va fer el sorteig de la cistella de 

Servicomerç (número guanyador 5001) i va fer un bingo per passar una 

estona agradable abans de la gran festa de nit que el JAEC havia 

organitzat. 

La nit va ser amenitzada pels Dj's locals (Pinxo&Panxo i M&C), i joves 

de la nostra vil·la i dels pobles veïns van gaudir d'un fi de festa proper i 

càlid abans de donar el tret de sortida a la celebració de les Cassoles 

que començava el matí de diumenge. 



CELEBRACIÓ DE LES NOCES D’OR A L’ERMITA 
 

El mateix dia 23 d'abril, l'Associació dels 

Amics de la Mare de Déu de 

Carrassumada (AAMDC en endavant) va 

organitzar un any mes, la celebració de 

les Noces d'Or a l'Ermita en la XXI 

edició, dels matrimonis casats l'any 

1966. Ho celebraren parelles de diferents 

pobles del voltant: d'Aitona, d’Artesa de 

Lleida, de La Granja d'Escarp, de Massalcoreig, de Soses, de 

Sudanell i de Torres de Segre. Les del nostre poble eren: Josep 

Pifarré i Dolors Zaragoza; Antonio Martínez i Carmen Garcia; Ramon 

Mangues i Maria López. 

La missa es va celebrar pel Sr. Bisbe de Lleida, Salvador Giménez, 

acompanyat per la “mezzosoprano” Anna Prada i l'organista i director 

del Cor de la Catedral de Lleida, Mn Mesalles. A més, la Coral La Lira, 

va estrenar nova missa, feta i dirigida pel director de la Coral, en Ramon Curcó que a partir d'ara serà 

la Missa de la Mare de Déu de Carrassumada. Un 

cop acabada la missa cantada, el director de la 

Coral la va oferir al President dels AAMDC, el Sr 

Raül Esteve i al Sr. Bisbe de Lleida.  

Per finalitzar i com a record de la festa, les parelles 

van rebre diferents obsequis: la coral La Lira va 

oferir una cançó d'Amor, l'alcalde de Torres de 

Segre, en Josep R. Branzuela una rosa i el Sr Bisbe 

de Lleida i el mossèn Xavier Batiste, els hi van fer 

l'entrega d'un pergamí. 

La voluntat de l’entitat, és la de continuar considerant al Turó i l'Ermita de Carrassumada, el símbol 

espiritual de tota la comarca nostra, al mateix temps de preservar l'entorn natural.  
 

L’Associació recorda a tots que per tal de recuperar trossets de la 

historia de cada un de nosaltres, s’ha organitzat una exposició 

fotogràfica amb l'Ermita com a fons amb l’objectiu d’apropar-la al 

poble i reviure els records que hi hem viscut. Hi pot participar tothom 

qui vulgui i es poden aportar un màxim de 5 fotos per persona que 

cal presentar abans del 15 de maig a la Xurreria o a Osvald 

Ferreteria. 
 
 

ACTIVITATS PER LA DIADA A LA RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ 

Com cada mes, l’activitat a la Residència Sant Guardià no para i durant la setmana de la Diada de 

Sant Jordi es van dur a terme una sèrie d’activitats manuals, culturals i d’oci que van permetre als seus 

residents passar una bona estona amb una agradable companyia tot celebrant Sant Jordi mitjançant la 

lectura de poemes, la confecció de roses manuals i la sortida per veure les "paradetes" del poble 

ubicades a la Plaça Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 



OBRES AL TRAM DE LA CARRETERA DE TORRES A SUDANELL I ELS PONTS DE RIBES 
 

 

Durant tot el mes s’ha realitzat el reforçament del ferm i obres 

complementaries a la carretera C-230a, de Lleida a Llardecans. 

Concretament s’han fet reparacions al tram corresponent de 

Sudanell a Torres de Segre (fins l’inici del camí dels ponts de 

Ribes). Aquestes obres de millora van a càrrec de la Diputació de 

Lleida, ja que és la que té la responsabilitat del seu manteniment. 

 

 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “DE BON ROTLLO” 
 

 

El divendres 22 d’abril va tenir lloc, a la Sala d’Actes de la 

Plaça Catalunya, la presentació del llibre “De bon rotllo” que 

recull un seguit de vivències i d’anècdotes de diferents polítics 

lleidatans al llarg de la seva trajectòria política.  

La presentació va anar a càrrec de Josep Ramon Branzuela, 

Antoni Siurana i les editores de l’obra Alexandra Cuadrat i  

Annabel Encontra. 

 
 

SORTIDA DE LA LLAR DE JUBILATS A LA SECUITA (TARRAGONA) 
 

Un grup dels membres de la Llar de Jubilats van realitzar una 

sortida d’un dia a la Secuita, municipi de la comarca del 

Tarragonès. Allí van visitar, entre altres, l’església del Sagrat Cor de 

Vistabella; una església modernista de l’arquitecte Josep Mª Jujol, 

considerat un dels deixebles d’Antoni Gaudí, que fou declarada Bé 

Cultural d’Interès Nacional l’any 2011. 

 
 

8è CAMPIONAT DE BOTIFARRA SOLIDARI 
 

Durant la tarda del dissabte 30 d’abril es va dur a terme 

la vuitena edició del campionat solidari de botifarra al 

pavelló poliesportiu amb la presència de 52 parelles 

d’arreu. Els fons d’aquest campionat van a La Fundació 

Privada Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran que 

col·labora, ofereix ajuda humanitària, social o educativa 

en Wukro, a la zona del Tigray, al norte d’Etiopía amb 

col·laboració amb el missioner basc Ángel Olaran.  

 

DONACIÓ DE SANG AL CONSULTORI MÈDIC 
 

El dijous 5 de maig entre les 19:00 i les 21:00 hores es farà la donació de sang 

de totes aquelles persones voluntàries a les instal·lacions del Consultori mèdic.  

La donació de sang és un acte senzill, segur, gens dolorós i assistit per 

professionals especialitzats en tot moment. No comporta cap risc per la persona 

donant, però, en canvi, pot suposar avançar en el procés de curació de malalts de 

tot el territori. 

Malgrat els avenços mèdics i tecnològics, ara per ara, la sang no es pot fabricar i 

tan sols es pot obtenir de les donacions altruistes de les persones. Per aquest 

motiu, des d’aquest espai de la revista del “Pregoner de Torres”, encoratgem a la gent a dur a terme 

aquest acte solidari. 

A part d’aquest dia, es poden fer donacions de sang qualsevol dia de l’any. Per a més informació 

podeu visitar el següent enllaç: http://www.donarsang.gencat.cat/index.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wukro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tigray
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
http://www.donarsang.gencat.cat/index.html


CONSELL DE L’EMEETDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’Ajuntament ha col·laborat en el 

projecte literari solidari “Somnis Curts 

per a Passar una Estona” 

subvencionant la impressió de 50 

exemplars del llibre per aquest Sant 

Jordi. D’aquests se’n donarà un per a 

l’escola i uns altres es deixaran a la 

Biblioteca municipal.  

Aquest projecte literari i solidari, d’Anna 

Tarruella amb les il·lustracions de Margaretha (Gala edicions - col·lecció l’Alquímia) 

es considera adequat per a tots els públics a través de cinc contes breus, un d'ells 

escrit per la nostra veïna de Torres de Segre, la Carla Baranda Prim que el dedicà 

al Biel amb el títol “Tinc un amic al cel”.  

Tots els que desitgeu aportar el vostre gra de sorra podeu comprar el llibre a la tenda de la Susana 

Borràs “100 coses de casa”. Els beneficis d'aquest projecte es destinaran a l’Associació de Familiars i 

Amics de Nens Oncològics de Catalunya, AFANOC de Lleida. 

ACTUACIONS REALITZADES A L’ABRIL 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

COMPRA DE LLIBRES PER UNA BONA CAUSA  

 



 

 

S’ha reparat la segadora 

que s’utilitza per tallar 

l’herba del camp de futbol, 

ja que no funcionava 

correctament tant a l’hora 

de tallar com de recollir. 

Es tracta d’una segadora 

de camp normal a la que 

se li va adaptar una mena de caixó metàl·lic que recull l’herba a mesura que es talla similar al sistema 

d’un talla-gespa. 

La reparació ha consistit en la substitució de les corretges, el repàs de les rodes metàl·liques 

direccionals, l’adaptació de la xapa de ferro de la caixa de recollida i la col·locació d’una malla més 

resistent com a tapa de la mateixa.  
 

 

 

Durant aquests dies s’han realitzat una sèrie d’actuacions 

relacionades en matèria de seguretat viària abans de l’inici de la 

campanya d’estiu i l’augment considerable de trànsit de vehicles, 

sobretot de gran tonatge amb el propòsit principal de garantir 

més seguretat als veïns i veïnes així com una circulació més 

ordenada i fluïda: 

 Repassar de nou totes les voreres existents de color groc i 

afegir algun tram nou: davant del bar Quelo's s'ha pintat la 

vorera per facilitar la girada de l'autobús i la circulació del 

carrer. 
 

 Senyalitzar el carrer Major amb la prohibició d’aparcament 

excepte càrrega i descàrrega per afavorir una millora en la 

circulació de vehicles donat que és un carrer estret i facilitarà 

alhora la descarregada de les mercaderies als diferents 

comerços. 
 

 Senyalitzar les places d’aparcament a la plaça del Castell per 

una millor circulació per la zona esmentada. 
 

 Reforçar la senyalització per als camions en referència al 

sentit de la seva circulació dins el casc urbà així com el seu 

estacionament dins el mateix. 
 

 Incorporar una barrera reductora de velocitat en el tram central del carrer 

Onze de Setembre. 
 

 Col·locar un mirall a l’encreuament entre el carrer Pau Casals i Lleida. 

 

 

 
 

 

Aquest mes s’ha realitzat la reparació del quadre elèctric i de les 

bombes de captació de l’aigua de l’embassament d’Utxesa. 

Aquest sistema té la funció d’omplir el dipòsit on es potabilitza 

l’aigua que, posteriorment, es reparteix a algunes de les 

vivendes d’Utxesa, concretament la zona de refugi-comportes i 

desmais. 

 

SENYALITZACIÓ DELS CARRERS 

 

REPARACIÓ DEL SISTEMA DE BOMBEIG D’AIGUA  A UTXESA (ZONA COMPORTES) 

 

REPARACIÓ DE LA SEGADORA DEL CAMP DE FUTBOL 

 



 

És ben sabut que el refugi representa un dels equipaments municipals 

més utilitzats els caps de setmana per a fer trobades familiars, d’amics i 

d’associacions. Durant el mes passat es va haver de reparar una fuita 

d’aigua i, aquest mes, s’ha reparat i adequat la instal·lació per tal de 

separar les claus de pas de l’aigua que va a l’edifici de la que s’utilitza 

per regar els arbres de l’esplanada, millorant la gestió de l’aigua 

d’aquest equipament. 

 

 

 

Aquet mes, com cada any, s’ha 

començat amb la reparació dels 

camins de Torres de Segre. Els forats 

dels camins asfaltats s’han reomplert 

amb rec asfàltic, la concessió ha estat 

feta per part de l’empresa J.M. Grues.  

 

Els  camins  de  terra, concretament els de tota la zona del secà, han 

estat reparats per la empresa Jordi Montull Piñol. Durant els propers 

dies es seguirà amb la reparació de tots aquests camins per tal de 

preparar la campanya d’estiu, època en que s’incrementa notòriament 

el trànsit pel terme del nostre municipi. 

 

  
 

 

 

Al llarg d’aquest mes han finalitzat les reformes 

previstes a les piscines municipals explicades en 

més detall en l’anterior edició del “Pregoner de 

Torres”. Amb la revisió de la pressió d’aigua a les 

canonades dels diferents vestuaris, la millora en el 

desaiguament de les dutxes, la reposició dels filtres 

amb sorra de sílex i la col·locació del gresite a tota 

la piscina gran s’ha donat per acabada l’esmentada 

actuació que, juntament amb les tasques posteriors 

de jardineria i les actuacions previstes de posada en 

marxa, permetrà gaudir d’unes bones instal·lacions 

per afrontar l’estiu proper amb garanties.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Els dies anteriors al de la trobada de colles de caça major i de la 

festa de les cassoles, personal de l’Ajuntament van estar preparant, 

netejant i condicionant l’esplanada del costat del riu al costat de les 

piscines per poder dur a terme les activitats anteriorment citades.  

Per la trobada i exposició de gossos, van muntar les carpes, un 

tancat amb reixes metàl·liques amb petits abeuradors, per posar-hi 

FINALITZACIÓ DE LES OBRES A LES PISCINES MUNICIPALS 

 

PREPARATIUS PER LA TROBADA DE COLLES DE CAÇA MAJOR I LES CASSSOLES 

 

REPARACIÓ D’UNA FUITA D’AIGUA AL REFUGI DELS PESCADORS D’UTXESA 

 

REPARACIÓ DEL FERM DELS CAMINS 

 



els cans, i també es va segar l’herba d’aquell tram de camí verd i 

del parc entre d’altres, per tal d’adequar la zona. 

Per la festivitat de les 

cassoles van col·locar les 

taules, marcar les zones de 

les colles, condicionar i 

netejar l’espai, en general. 

També es van instal·lar diferents punts de llum i una carpa de 

grans dimensions llogada a la Diputació de Lleida. 

 

 
 

Un any més s’ha fet la neteja de la 

llera del riu de sota el pont de 

l’autopista. S’ha passat amb la 

picadora per tal d’evitar risc 

d’incendi i també per a netejar 

alguns punts de pesca existents. 

D’aquesta manera es millora els 

accessos tant per a pescadors com 

per a visitants ja que aquesta és una zona molt agradable i tranquil·la per anar a passejar o 

simplement gaudir de la natura. 

 

 
 

 

S’ha substituït el projector de la Sala d’Actes de la Plaça Catalunya per 

un de nou ja que l’anterior oferia una projecció d’imatge poc nítida i 

borrosa degut al desgast i l’elevat nombre d’hores de funcionament. 

L’aparell que s’hi ha instal·lat presenta unes millors característiques 

tècniques i ofereix una qualitat d’imatge molt més superior. 

L’antic projector es col·locarà a l’Ajuntament a la sala de reunions per 

utilitzar-lo quan sigui convenient.   

 

 
 

 

Per tal de preparar la temporada d’estiu i reduir el risc d’incendi, així com per a fer una bona gestió de 

la vegetació i els arbres del voltant de l’Ermita de Carrassumada s’ha realitzat una tallada d’arbres 

morts, esporga i neteja de rames. 

 

 

 

L’Ajuntament ha arribat a un acord amb els propietaris de les 

atraccions que vindran a Torres de Segre per la nostra Festa Major 

de maig. Per aquest motiu aquestes seran gratuïtes els dies 9 i 10 per 

a tots els nens i nenes que hi vulguin pujar.  

Aquestes s’ubicaran, com cada any, a l’esplanada del costat del 

poliesportiu. 

NETEJA SOTA EL PONT DE L’AUTOPISTA 

 

SUBSTITUCIÓ DEL PROJECTOR DE LA SALA D’ACTES 

 

NETEJA DE VEGETACIÓ I SOTABOSC A L’ERMITA DE CARRASSUMADA 

 

FIRETES GRATUÏTES PER LA FESTA MAJOR DE MAIG 

 



 

 

PEDALADA A UTXESA 

 

Un any més es va celebrar la Pedalada Popular 

d’Utxesa, aquest any ja va ser la seva 15a edició i va 

tenir lloc el passat diumenge 10 d’abril. Els últims 7 anys 

la pedalada s’ha organitzat des dels municipis d’Aitona, 

Sarroca de Lleida i Torres de Segre. Aquest any la 

participació ha estat tot un èxit, superant fins hi tot la 

d’altres anys. Els inscrits a Torres de Segre van arribar 

gairebé als 300 i sumant les dels altres pobles i els 

organitzadors es va arribar a superar les 500 persones. 

 

La comissió de medi ambient junt amb el grup ciclista 

BTT de Torres de Segre i la col·laboració dels 

ajuntaments d’Aitona i Sarroca de Lleida, són els 

encarregats de la organització d’aquest esdeveniment.  

 

A més, com ja es 

costum, els GIBS, 

l’associació de 

genets del 

municipi s’encarreguen de portar els seus cavalls i carros per tal 

de fer passar una estona ben divertida amb els més petits de 

cada casa. Durant aproximadament unes 3 hores genets i 

cavalls no van parar de fer rutes i de pujar als nens i nenes tant 

a cavall com als carros per tal de fer una passejada a cavall pel 

recorregut marcat. 

Després de realitzar la pedalada des del poble a 

Utxesa i un cop units els ciclistes dels tres pobles i 

feta la volta a l’embassament, aquest any com a 

novetat els més atrevits podien optar a fer una 

cursa cronometrada de 6,5km. Per ser el primer 

any que es feia va tenir una bona acceptació, així 

que esperem que el grup BTT de Torres de Segre 

es segueixi animant a muntar-ho per a properes 

edicions. 

Una altra de les novetats d’aquest any va ser la 

batucada, que tot i em mal temps que es va girar 

per la tarda, va animar a tots els assistents a 

aixecar-se de les taules i fer un petit ball, com no podia ser d’una altra manera l’Utxi va ser l’encarregat 

d’obrir el ball i animar a petits i grans a formar part de la petita rua. 

Durant la tarda, a més de la percussió també es va fer la tradicional gimcana i en acabar aquestes 

activitats es va finalitzar la jornada fent 

l’entrega de premis als guanyadors de les 

diferents categories de la cursa cronometrada i 

per acabar el sorteig d’obsequis dels diferents 

patrocinadors i dels ajuntaments d’Aitona, 

Sarroca de Lleida i Torres de Segre, entre els 

que cal destacar el sorteig d’una fantàstica 

bicicleta, aquest any patrocinada totalment per 

Cicles Fransi. 

 

 

LES NOTÍCIES MÉS DESTACADES DEL MES D’ABRIL 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 



FESTA DE LES CASSOLES 
 

El diumenge 24 d’abril el nostre municipi va celebrar la tradicional festa de les cassoles amb una 

massiva participació de veïns i amics d’arreu que van omplir de festa diferents espais del nostre poble 

en una d’aquelles jornades que quedaran pel record.  

La celebració va donar el tret de sortida 

de bon dematí amb una xocolatada 

popular tot reunint els representants de 

les diferents colles a la Plaça 

Catalunya per fer entrega dels tiquets 

del beure i els cartells amb el nom del 

grup corresponent.  

Tot seguit es va fer un recorregut a peu pels carrers del poble amenitzat 

per la xaranga “Detroit”, fent una alegre visita als avis i àvies de la 

residència Sant Guardià i 

acabant al camp de futbol, 

l’escenari de la festa. 

Allí, mentre els més petits 

gaudien jugant als quatre 

castells d’inflables, les 

diferents colles participants 

preparaven amb molta cura 

la cassola escollida.  

Com a novetat, aquet any l'Ajuntament va posar 

a disposició de tots els veïns i veïnes una carpa 

de la Diputació de grans dimensions per poder 

gaudir de la festa sense tenir de preocupar-se 

per res i/o facilitar la feina als que tenen més 

dificultat per muntar el seu propi tendal amb una 

molt bona acceptació i ganes de repetir. 

A mitja tarda van tenir lloc una sèrie d’activitats que van fer gaudir d’allò més als presents com la 

recuperació de la tradicional pujada al pal impregnat de sabó, la festa de l’escuma de colors i els 

partidets de futbol 7. 

Els esforços i dedicació en l’organització d’aquest esdeveniment per part de la Comissió de Festes de 

l’Ajuntament va donar com a resultat final, una bona jornada de poble amb activitats diverses assolint 

l’objectiu de recuperar una de les festes tradicionals del nostre municipi en decadència en últims anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE 
 

 

Jornada 25 (02-04-2016) 
 
 

 

 

Classificació 

C.B. 
TORRES     

97 84 DOMINICANOS 
C.B. SECÀ SANT 

PERE 

 

 

 

 
 

Jornada 26 (09-04-2016) 
 

 

 

C.B. 
SORT -PALLARS 

SOBIRÀ    

 

73 
 

83 
C.B. 

TORRES 

 
 

 

Jornada 27 (16-04-2016) 
 

 

 

C.B. 
TORRES 

 

76 
 

62 

 

C.B. SEDIS 
MAPISA 

 

 

Jornada 28 (23-04-2016) 
 

 

C.B. 
TORRES 

92 54 C.B. 
TREMP “B”   

 

Jornada 29 (30-04-2016) 
 

 
 C.E. MARISTES 

MONTSERRAT 
44 52 C.B. 

TORRES 
 

  CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA) 
 

 

Jornada 18 (02-04-2016) 
 

 

 

Classificació 

FS SOLSONA 
ELC. GUIXES “B 

5 3 C.A. 
TORRES   

 

 

 

 

 

 
 

Jornada 19 (09-04-2016) 

 

 

C.A. 
TORRES   

 

4 
 

7 
CAMBRILS 
CERC “A” 

 
 

Jornada 20 (16-04-2016) 

 

 

 

CASTELLCIUTAT 
C.F. “A” 

3 1 C.A. 
TORRES   

 

 

Jornada 21 (23-04-2016) 

 

 

C.A. 
TORRES   

11 5 CERVERA 
F.S. C.E. “A” 

 

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS) 
 
 

 

 

 

 
 

 

Jornada 20 (03-04-2016) 
 

 

 

Classificació 
 

VETERANS 
TORRES 

 

10 

 

 
 

 

2 
VETERANS 
ARTESA DE 

LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada 21 (10-04-2016) 
 
 

 

VETERANS 
VILANOVA B. 

 

2 
 

 

3 
VETERANS 

TORRES  

 

 

Jornada 22 (17-04-2016) 
 

 

VETERANS 
TORRES  

 
 

6 
 

1 
VETERANS 
PARDINYES 

 

 

Jornada 23 (24-04-2016) 
 

VETERANS 
LLEIDA 

 

3 
 

2 
VETERANS 

TORRES 

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

 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

http://fcf.cat/equip/1516/lliga-primera-divisio-catalana-futbol-sala/castellciutat-cf-a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES DE MAIG 

Diumenge 1 de maig 

8:00h. 24è Concurs de Pintura ràpida. 

8:00h. XIX Festa del Pescador. Utxesa. 

19:00h. Ball al poliesportiu amb “Grup 43”. 
 

Dijous 5 de maig 

19:00 – 21:00h. Donació de sang al Consultori Mèdic. 
 
 

FFEESSTTAA  MMAAJJOORR  DDEE  MMAAIIGG  EENN  HHOONNOORR  AALL  SSAAGGRRAATT  CCOORR  II  SSAANNTT  GGUUAARRDDIIÀÀ  
 

Diumenge 8 de maig 

12.00h. Celebració de la Primera comunió a l’Església Parroquial. 

19:00h. Ball al poliesportiu amb “Montse & Joe”. 
 

Dilluns 9 de maig  

11:00h. Missa cantada per la Coral “La Lira” a l’Església Parroquial i    

             processó del Sagrat Cor. 

19:00h. Ball al poliesportiu amb “De Gala”. 
 

Dimarts 10 de maig (Festa Major de maig) 

10:00h. Diada de l’Ermita. 

11:00h. Missa a l’Ermita en honor a Sant Guardià i ofrena floral a la  

             Verge de Carrassumada. A continuació cantada de “coplilles”. 

14:00h. Dinar de germanor al Poliesportiu. ge  

16:00h. Sessió llarga de ball al poliesportiu amb “Banda Sonora”. 
 

NOTA: Recordeu que els dies 9 i 10 de maig les firetes són gratuïtes per a  

             tots els nens i nenes 
 

Diumenge 15 de maig 

??h. Trobada de cotxes antics (Organitza la Llar de jubilats). Lloc?? 
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Orquestra Blau”. 
 

Dissabte 21 de maig 

22:00h. Aplec de les sardanes. Pati de les escoles. 
 

Diumenge 22 de maig 

??h. Concurs Pesca. Segon social a Utxesa. 
19:00h. Ball al poliesportiu amb “New York”. 
 

Dissabte 28 de maig 

??h sortida i lloc. Caminada: Tercera Etapa del “Camí de Sant Jaume” 

des de l’Ermita de la Verge (Llitera) fins a Fraga. Participació oberta. 
 

Diumenge 29 de maig 

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

ACTES ESPORTIUS (MAIG) 

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE 

 Inici “Final a quatre”. Dissabte 14 de maig semifinals i diumenge 15 la Final. 
 

C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA) 
 

Dissabte 7 de maig: C.AT. Torres de Segre – C.A. Fraga F.S.“A”  (17:00 h.) 
Dissabte 14 de maig: C.AT. Torres de Segre – F.S. Flor Vimbodí “A” (17:00 h.) 
Dissabte 28 de maig: C.AT. Torres de Segre – Mollerussa C.F.J. “A” (17:00 h.) 
 

FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE 
 

Diumenge 8 de maig: V. Torres – V. Perú Mollerussa (10:30h.) 

 Diumenge 29 de maig: V. Torres – V. Bellpuig (10:30h.) 
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