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Visca el desembre!

FOTO SESSIÓ BALL PLENA

PRESENTACIÓ
TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL IPRESENTACIÓ
AGOST
SERVEIS MUNICIPALS
Dies de boira persistent, ambient humit i fred i
Ajuntament de Torres de Segre
973 796005
alguna estona de sol han estat els trets
Atenció al públic de dilluns a divendres de 10h a 13.30h
característics d’aquest mes de desembre que
acabem de deixar. Els registres meteorològics
Consultori Mèdic
973 792252
propers a la nostra zona, segons AEMET, han
Programació de visites de 8h a 12h
coincidit en afirmar que ha estat el mes amb
Consulta infermeria i medicina de 8.30h a 15h
menys hores de Sol des que es tenen dades el
1942 amb només 34 hores!
Biblioteca Guillem de Cervera
973 796529
Dilluns a dijous de 16.30 - 20.30h i dimecres i divendres de
10h a 13h.
EMEETDS (Empresa Municipal d'Energia Elèctrica)

973 792828

Atenció al públic de 8h a 15h
Policia local

696 982734

Llar d’infants Municipal

973 792319

Instal·lacions Potabilitzadora
Recollida residus fitosanitaris
Recollida residus voluminosos
Gener 2017

Dimarts i divendres de
12h a 14h
Els porten el dia 12
i els recullen el dia 16

Llar de jubilats Sant Guardià

973 796496

Deixem enrere un dels mesos més màgics de
tots pel seu contingut i per tot el que comporta,
sobretot pel nostre municipi. Al principi, uns dies
marcats per la celebració de la nostra estimada
Festa Major en honor a Santa Bàrbara que ens
ha deixat infinitat de moments i actes tant de dia
com de nit. La setmana següent, la màgia
solidària d’una nova edició de la Marató a la que,
novament, els torressencs s’hi van bolcar; per
enllaçar amb el final de trimestre escolar i les
festivitats nadalenques on les trobades amb la
família prenen important rellevància. Per últim, la
nit de fi d’any per celebrar i rebre l’arribada d’un
any nou 2017 que esperem que estigui ple de
salut, pau i amor.

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

Contacta amb el “Pregoner de Torres”
revistaelpregonerdetorres@gmail.com

ACTES REALITZATS AL DESEMBRE
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ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST

Dissabte 3 de desembre
CERCAVILA DE LA BANDA MUNICIPAL DE TAMBORS I CORNETES
.

Dissabte 3 de desembre per la tarda, com a acte tradicional preludi de la
nostra Festa Major, els membres de la banda municipal de tambors i
cornetes de Torres de Segre van dur a terme una cercavila pels carrers
del poble.
Aquest any el grup local de tambors i cornetes estava format per 25
components tots ells veïns del nostre municipi.
NIT DE VERSIONS
Per la nit, el grup musical “La Cosa Nostra”, va oferir un ampli repertori de cançons per a tots els
gustos que no va deixar indiferent a ningú dels presents. A continuació, “Cocodril Club” a mans
d’Albert Malla va acabar d’animar i engrescar la primera nit de les moltes que ens esperaven al llarg de
la Festa Major.
Diumenge 4 de desembre
PARTIT DE FUTBOL DELS VETERANS
La jornada del diumenge 4 de
desembre s’inicià ben d’hora amb
el partit de lliga que l’equip dels
veterans de Torres van disputar al
camp municipal davant dels
Veterans intercultural Equador & G.
i
que s’acabà amb una clara victòria de l’equip local per 7 a 2. Els dos equips que van disputar
l’encontre van sortir al terreny de joc acompanyats d’una representació de les autoritats locals que van
fer el xut d’honor.
EXPOSICIÓ DEL 2N CONCURS DE DIBUIXOS PORTADA DEL LLIBRET FESTA MAJOR
El mateix dia i l’endemà, dilluns 5 de desembre, la Sala d’Exposicions va
acollir l’exhibició de tots els dibuixos participants en la segona edició del
concurs per a la portada del llibret de la Festa
Major. Totes les obres es van personalitzar amb
el nom de l’autor/a sobre una cartolina de fons
negre donant un merescut protagonisme a tots els nens i nenes participants.
MISSA MAJOR EN HONOR A SANTA BÀRBARA I PROCLAMACIÓ DEL NOU PUBILLATGE
A les 11h del matí va tenir lloc la missa major en honor a la nostra patrona
Santa Bàrbara, cantada per la
coral “La Lira”, on es va beneir el
pa que posteriorment es va
repartir per a tots els/les veïns/es
que hi van assistir així com les
bandes i faixes del nou pubillatge.
Al finalitzar l’acte es va fer la tradicional processó pels
carrers del nostre poble acompanyada aquest any per
l’orquestra “Nova Blanes”.
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Tot seguit, des del balcó de l’Ajuntament, es va fer la
tradicional proclamació de la Pubilla, Pubilleta, Hereu i
Hereuet 2016 juntament amb les Dames, Damisel·les,
Fadrins i Fadrinets amb l’entrega de les corresponents
bandes i faixes i
diversos parlaments dels protagonistes.
A continuació es va fer el pregó de Festes a càrrec del Delegat
del Govern a Lleida el senyor Ramon Farré amb orígens
familiars lligats al nostre municipi.
Per acabar, es va cremar una traca infantil per als més menuts i
es va repartir pa beneït per a tothom.
CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI
El mateix diumenge 4 de desembre, al finalitzar la
primera sessió de ball de tarda, tal i com marca la
tradició, es va dur a terme un espectacular castell de
focs d’artifici a càrrec de
“Pirotècnia Tomàs”,
guanyadors del Premi Internacional de Focs de
Logroño al 2015, i que donà el tret de sortida a la
nostra Festa Major en honor a Santa Bàrbara. Aquest
any, similar a l’anterior, el bon temps i la bona visibilitat
van garantir que l’espectacle de llum i so es pogués observar sense
inconvenients fent gaudir a tots els veïns, familiars i amics d’un bon
espectacle pirotècnic i visual al passeig del riu Segre.
Dilluns 5 de desembre
PARC D’INFLABLES
D’onze a dos hores del migdia es van instal·lar al pavelló poliesportiu
una sèrie d’inflables per fer gaudir i entretenir a nens i nenes de
totes les edats, però també a grans, fins hi tot alguns pares es van
animar.
ESPECTACLE DE MÀGIA
Després del Cafè concert, mentre esperàvem la sessió de ball, el Mag Charlye,
especialista en la manipulació i màgia amb coloms i guanyador de molts premis
internacionals, ens va delectar amb una exhibició de màgia moderna i clàssica
que va sorprendre gratament al públic present, sobretot pel seu dinamisme.
Dimarts 6 de desembre
DIANA FLOREJADA
Un any més la banda municipal de
tambors i cornetes de Torres de
Segre de va fer la típica Diana
Florejada per tal de despertar a tots
els veïns i veïnes, aquest any es va
fer una salutació especial al Xavier i
la Cristina, que foren els creadors i
primers dirigents de la Banda i també de les Majorets de TDS ja fa més de 40 anys, als anys 70.
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TIRADA AL PLAT
Continuant amb els actes previstos de la Festa Major i seguint la
tradició, la societat de caçadors de Torres de Segre van organitzar el
matí del dimarts 6 de desembre un esmorzar popular i una posterior
tirada al plat al terreny ubicat al costat del camp de tir.
Al finalitzar les diferents tirades, els participants van escollir un premi
en funció de la puntuació obtinguda entre els obsequis que havien
donat els diferents col·laboradors. L’entrega de premis la van fer els representants del pubillatge local.
CINEMA INFANTIL
A les 10 i a les 12 hores del matí, a la Sala d’Actes de la
plaça Catalunya, es van fer dues sessions de cinema
infantil, visionant les pel·lícules: “Atrapa la bandera” i
“Zootropolis”. Es podia escollir o anar a totes dues. Es va
repartir llaminadures entre els més de 50 assistents, entre
les dos sessions.
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES “ALES I MANS. PERSONES QUE TENEN CURA DELS OCELLS”
Del 6 al 8 de desembre hi va haver l’exposició Ales i Mans, Persones
que tenen cura dels ocells, de Photo-Logístics. Una exposició en la
que a part de poder gaudir d’un conjunt de fotografies espectaculars
en cadascuna s’hi explica la relació d’aquella espècie amb l’ésser
humà, ja siguin científics, ornitòlegs, pagesos o qualsevol altra
persona que tingui relació amb aquell ocell en concret. També es
podrà visitar durant els dies 31 de desembre i 7 i 8 de gener.
GRAN BALLADA POPULAR DE SARDANES
Tal i com és habitual dins dels actes de la Festa
Major, l’Escola Sardanista de Torres de Segre va
organitzar novament una ballada popular al
Poliesportiu amb
una molt bona
acceptació.
A
partir de les 12
del migdia, gent de Torres i de pobles veïns van apropar-se al
pavelló per ballar diverses sardanes a càrrec de la cobla
Jovenícola d’Agramunt que va fer gaudir als presents d’una
bona jornada de ball d’aquesta dansa tradicional catalana.
EXHIBICIÓ DEL GRAN FAKIR KIRMAN
Per la tarda, abans de la sessió de
ball, es va poder presenciar l’actuació
del Faquir Kirman, guanyador d’un
rècord Guinness el 2001 per aguantar,
damunt d'un llit de claus, sis planxes
de formigó de 149 quilos en total. Amb
50 anys de trajectòria sobre els
escenaris de tot el món, Josep Miret, nom de l’artista, va actuar a Torres de Segre fent exhibicions amb
foc i fent participar al públic amb la presència de dues serps, una pitó de Birmània i una boa
constrictora albina de grans dimensions.
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Dimecres 7 de desembre
TALLER DE CIRC
El matí del dimecres, d’11 a 13h es va dur a terme un taller de circ per als més menuts a
càrrec de la companyia Tute i Gua. Els nens i nenes que van assistir al taller van poder
gaudir d'un matí ben divertit amb els pallassos i altres protagonistes que els van fer
endinsar-se en el món del circ.
ESPECTACLE AMB LA BANDARRA STREET BAND
Després del cafè concert va actuar la xaranga Bandarra Street
Band, guanyadors del concurs nacional de xarangues a Escucha
(Terol) l’any 2013. Aquest col·lectiu de músics que van fusionar
brass band, percussió brasilera i molt sentit de l’humor va fer
passar una bona estona als presents amb una actuació molt
divertida i original aconseguint una interacció directa amb el públic
que va esdevenir una part imprescindible d’aquest còctel explosiu.
Dijous 8 de desembre
TIRADA DE BITLLES
El Club atlètic de bitlles de Torres de Segre va disputar
davant l’equip de la Granja d’Escarp un partit del
campionat coincidint amb els actes de la Festa Major
on l’equip torressenc es va endur la victòria per 437 a
395. Abans de la tirada es va fer un esmorzar popular.
JORNADA DE PESCA INFANTIL
El Club Esportiu de Pesca de Torres de Segre va organitzar una jornada
de pesca infantil. Es van abocar unes 300 truites de riu a la bassa ubicada
en el tram del camí verd al costat del camp de futbol.
La jornada va començar amb una xocolatada per entrar en calor i poder
iniciar la pesca, inaugurada pels representants del pubillatge local.
MISSA MAJOR
Com marca la tradició a la Missa Major del dia 8, la Pubilla, la Pubilleta, l’Hereu
i l’Hereuet, acompanyats de les Dames, Damisel·les, Fadrins i Fadrinets van
fer la corresponent ofrena floral en honor de la Immaculada Concepció. La
ceremònia va estar cantada per la Coral “La Lira” de Torres de Segre.
CONCERTS, SESSIONS DE BALL, GRUPS DE VERSIONS I DJ’S
Un tret característic de la Festa
Major de Santa Bàrbara de
Torres de Segre són les grans
orquestres i la diversitat de
grups musicals que hi actuen.
Aquest any, es va voler fer un
canvi en la il·luminació, la
decoració, l’organització del poliesportiu en general i la selecció de les orquestres.

La valenta decisió dels membres de la Comissió de Festes
d’apostar per la bona feina de l’empresa representant
EventsCatalunya que gestionà nous conjunts que, actualment,
s’obren pas d’entre els més consagrats i tradicionals va resultar
tot un èxit en quan a acceptació i participació.
S’inicià la Festa amb l’actuació d’una excel·lent orquestra
anomenada La Nova Blanes que s’estrenava a Torres amb un
un recull de cançons de tots els temps i arranjaments
orquestrals de diferents autors. Posteriorment les
actuacions de DJ Selvas i dels dj’s locals Pinxo &
Panxo van allargar la gresca fins a la matinada.
Al dia següent el grup Jamaica Show va mostrar ritme i
música per tots els costats oferint una actuació a l’alçada
de la nostra festivitat. Tot seguit Segonamà i, a mitja nit,
l’actuació del grup Doctor Prats que va omplir de gom a
gom un pavelló poliesportiu com mai es recorda consolidant-se com un conjunt de moda d’entre la
joventut. Va finalitzar la nit DJNar6 amb una sessió de disc-mòbil.
El dimarts 6 era l’orquestra Cimarrón, nominada com a millor gira de
ball als premis ARC, la que ens feia gaudir d’un bon repertori de ball. Al
finalitzar DJ Cactus es va ocupar d’allargar la festa fins a altes hores.
Al dia següent, Welcome band i Hey!
Pachucos, nominats com a millor grup de
versions als premis ARC, van mostrar tot el
seu talent a l’escenari amb versions diferents i molt ben aconseguides. Tot
seguit l’actuació de Paco Pil va fer recordar vells temps amb una sessió de
música pròpia i revival d’aquelles que queden enregistrades per dies.
La Festa Major va cloure amb l’orquestra Girasol, nominada com a millor gira de ball 2016 als premis
ARC, que va fer gaudir del darrer dia amb múltiples propostes cantades sobre l’escenari.

ACTES CULTURALS
EL PUBILLATGE A TOTS ELS ACTES DE LA FESTA MAJOR
El nou pubillatge comença amb ganes i no es va deixar perdre
ni un acte per la Festa Major. Des de la seva proclamació oficial
el matí del dia 4 de desembre varen assistir als diferents actes,
cafès concerts, ball de tarda, ballades de sardanes, nits joves,
jornada de tir al plat, exposicions, jornada de pesca infantil a la
bassa, tirada de bitlles i a les misses corresponents. Els actes
han estat tant diversos que fins hi tot s’han hagut de repartir, en
alguns casos els més petits assistien a uns llocs i els grans a
uns altres.
Des del pregoner els encoratgem a seguir amb aquesta bona
tasca de representació de Torres de Segre en els diferents actes que els depararà el proper any de la
mateixa manera que ho van fer els representants del pubillatge d’anys anteriors.

CONCERT DE NADAL DE L’ORFEÓ LLEIDATÀ “CHRISTMAS.CAT”
El passat dissabte 17 de desembre va arribar al nostre
poliesportiu municipal l’espectacle “CHRISTMAS.CAT”,
protagonitzat pel Cor de l’Orfeó Lleidatà i dirigit per Pedro
Pardo on el públic va viure en directe noves versions i
coreografies, amb dosis d’humor i intriga
Enguany l’espectacle CHRISTMAS.CAT va incorporar noves
versions de les nadales tradicionals catalanes incorporant
ritmes llatins, com la salsa, i passant pels ja coneguts ritmes
moderns i desenfadats propers al jazz, el swing, el rock o el
funky; amb arranjaments de Pedro Pardo, director del Cor
de l’Orfeó Lleidatà. Aquest cop, en la posada en escena, s’incorporà el ball, fruit de la col·laboració
amb l’escola Dancescape de Lleida i al coreògraf Xavi Blanco amb un toc d’humor que va fer riure
d’allò més al públic present. El cant coral va
tenir l’acompanyament sobre l’escenari d’un
quartet instrumental amb Albert Oliva
(guitarra elèctrica), Sixto Càmara (baix
elèctric) i Josep Maria López (bateria), a
més de Pedro Pardo al piano i la direcció
musical. El públic també va ser el protagonista ja que es va convidar a cantar una de les nadales i a
participar de l’espectacle ballant la coreografia especialment dissenyada per a la nadala TOTS.

ACTIVITATS ESPORTIVES
FINALITZA LA PRIMERA VOLTA DEL CAMPIONAT DE BITLLES
La primera volta de la competició de bitlles ha finalitzat amb la disputa de cinc encontres en els que el
Club Atlètic Bitlles de Torres de Segre n’ha guanyat tres i n’ha perdut dos.
La competició d’aquest any està formada per 24 equips distribuïts en quatre grups de 6 equips
cadascú. L’equip local del nostre municipi es troba en el primer grup juntament amb els conjunts de la
Granja d’Escarp, Albatàrrec, Fraga, Alcarràs i Aitona.
Al llarg d’aquests primers encontres, el Torres ha mostrat un
nivell irregular fruit de la manca de fortuna en algunes
ocasions i la falta d’encert en d’altres però també oferint un
bon joc i punteria tal i com es va poder presenciar en el partit
davant de la Granja d’Escarp celebrat dins dels actes de la
Festa Major en el que l’equip torressenc es va endur la
victòria per 437 a 395. Els resultats de la primera volta són els següents:
06-11-2016
13-11-2016
20-11-2016
27-11-2016

TORRES DE SEGRE
AITONA
TORRES DE SEGRE
TORRES DE SEGRE

530
411
480
531

ALCARRÀS
TORRES DE SEGRE
FRAGA
ALBATÀRREC

452
552
510
547

04-12-2016

TORRES DE SEGRE

437

GRANJA D’ESCARP

395

COPA CATALUNYA DE FUTBOL SALA
Per primer cop, el Club Atlètic Torres de Segre va participar a la IV Copa Catalunya de
Futbol Sala, organitzada per la Federació Catalana de Futbol Sala. De la primera ronda
van quedar exempts de jugar, donat que el Fraga, contra qui havien de jugar, es va
donar de baixa. Per tant, es va jugar en 2a ronda contra l’equip del Futsal Lleida Lo
caragol “A”, que és un dels més forts de Lleida i actualment juga a la tercera divisió. Es va poder veure
un partit distret on l’equip local va començar encaixant un parcial de 0 a 4 que mostrava la diferència de
categoria entre tots dos equips però que van capgirar fins a l’empat a 5 gràcies a l’esforç dels nostres
jugadors i els canvis del rival. El darrer tram de partit va ser definitiu encaixant tres gols més fins a
deixar el marcador final en un 5 a 8 més que meritori que deixa el Torres fora de la competició.

EL CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE SEGUEIX INVICTE
Després de disputar-se 13 jornades del campionat, el conjunt local
entrenat per Edgar Hernández ha sumat tots els punts possibles
guanyant tots els partits i obtenint, a més, un bon nivell de joc i uns
resultats força amplis en la majoria dels encontres jugats.
Amb 3 punts més que el Bell-lloc, el C.B. Torres ocupa en solitari el
primer lloc a la classificació del grup 1 del Campionat Territorial de
Lleida Sènior Masculí.
IV VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA
Un any més la Volta al Pantà d’Utxesa ja està en marxa. El proper 3 de
gener s’obriran les inscripcions i fins el dia 8 els preus seran “Low Cost”,
és a dir, més econòmics per només 11€. Del 9 de gener al 19 de febrer
el preu serà de 13€ i la última setmana, del 20 al 24 de febrer de 15€. El
mateix dia de la cursa el preu de la inscripció serà de 20€ per als adults
i de 2€ més per a les Curses Infantils, que durant tot el període anterior
tindrà un cost de 3€/inscrit.
Al llarg dels propers dies l’organització de la cursa seguirà perfilant tots
els aspectes més importants d’aquest esdeveniment perquè es pugui
gaudir d’una edició millor de les que s’han fet fins ara. Com sempre
sense els voluntaris aquesta cursa no seria possible, així que si vols ser
voluntari posa’t en contacte amb nosaltres a: utxesa@utxesa.com o a la
oficina de promoció i turisme del Molí, 973 796394.
BATUDA DE PORCS SENGLARS PELS VOLTANTS DEL RIU
Membres de l’Associació de caçadors de Torres de
Segre, seguint les habituals sortides que es van duent a
terme al llarg de l’any, van organitzar el passat dilluns 26
de desembre una batuda de porc senglar per la zona del
riu, en la que es van capturar 9 exemplars de diferents
dimensions i se’n van escapar un quants més que no van
poder caçar.
Com ja és sabut, el porc senglar s’ha convertit en una
espècie força abundant al nostre poble ja que hi troba aliment i refugi amb facilitat, sobretot a la vora
del riu, fet que el permet també que es proliferi amb molta facilitat.
Amb aquesta actuació, els nostres caçadors locals pretenen reduir i controlar els exemplars d’aquesta
espècie en aquesta zona per evitar que continuïn provocant accidents a les diferents carreteres i
camins que hi ha pròxims al nostre poble.

ACTIVITATS DE MEDI NATURAL I PROMOCIÓ TURÍSTICA
Si estàs interessat en qualsevol tema de natura (ornitologia o fauna
en general, flora), fotografia de natura i paisatge, turisme, museu de
l’evolució o qualsevol altre tema que promocionem des de TDSNaTur,
posa’t en contacte amb nosaltres i deixa’ns el teu correu perquè
t’enviem informació de cursos, sortides, xerrades, etc

RECOMPTE DE VISITANTS DURANT 2016
Durant el 2016 des de TDSNatur es van realitzar diferents activitats
organitzades com les caminades nocturnes, tallers d’observació, fotografia,
d’anellament prevenció de residus etc que van aplegar un total de 400
persones; entre els visitants per lliure tant al Punt d’Informació d’Utxesa com
als espais naturals de Torres s’han comptabilitzat unes 220 persones i en les

visites guiades tant d’escolars, com d’adults ja siguin a Utxesa, al Camí verd del Riu o al Museu de
l’Evolució hi han passat unes 500 persones. En total ascendeixen a més de 1.000 els visitants que
s’han pogut comptabilitzar, es pot dir doncs que ha estat un balanç positiu i que s’espera incrementar
aquest any 2017.
SEGUIM TREBALLANT AMB EL PROJECTE LEADER
Utxesa forma part d’Espais Naturals de Ponent, projecte estratègic i
subvencionat per la Unió Europea, executat per l’Associació Leader
de Ponent. El seu objectiu és promocionar els espais naturals de
ponent a partir d'una marca conjunta, per tal de millorar l'oferta
turística i, en conseqüència, crear activitat econòmica al territori.
Des de TDSNaTur es segueix treballant en aquest, actualment en
una segona fase del projecte, el qual ja s’ha presentat a la
convocatòria europea de subvencions per al 2017. Us recordem la
web: wwww.espaisnaturalsdeponent.cat on hi trobareu la visita
virtual en 360ª d’Utxesa; i facebook: EspaisNaturalsDePoent però
que també podreu trobar el Twitter (EspaisPonent) i Instagram
(espaisnaturalsdeponent) i us animem a que totes les fotografies
que feu dels espais naturals de Torres de Segre i pengeu a les
xarxes ho feu amb les següents etiquetes: #descobrintponent i
#tdsnatur. Ajudeu-nos a promocionar el nostres espais!
VISITA A L’EXPOSICIÓ ALES I MANS DE L’ESCOLA CARRASSUMADA
L’últim dia de classe abans de les festes nadalenques, els
alumnes de l’Escola Carrassumada van fer una visita a
l’exposició Ales i Mans, ubicada a la Sala d’Exposicions i van
tenir l’oportunitat de tenir una petita explicació del motiu de
l’exposició. Varen poder contemplar fotografies de diferents
espècies d’ocells, moltes de les quals es troben presents en
els espais naturals del nostre municipi. Recordem que el dia 8
a les 12 hores es farà la conferència explicativa de cloenda.
L’UTXI US FELICITA LES FESTES
L’Utxi també va voler aprofitar aquests dies per
passar per l’oficina de promoció turística i del medi
natural per a felicitar-nos les festes i enviar-vos a
tots una especial felicitació de Nadal i Any Nou.
De part seva una salutació per a tots els nens i
nenes de Torres de Segre.
CONCURS DE FOTOGRAFIA DE NATURA DE TORRES DE SEGRE 2017
A partir del proper 16 de gener ja podeu començar a enviar fotos per a
participar en el 13è Concurs de Fotografia de Natura de Torres de Segre.
A partir d’aquest any el nom del concurs es dirà Concurs de Fotografia de
Natura, Toni Ribes, en honor al nostre veí que durant tant de temps es va
dedicar a estudiar els himenòpters però en general la natura i sobretot la
dels nostres espais i entorn.
Com a novetat també cal dir que es dona molta més importància al
participant local, ja que aquest any enlloc d’un premi al millor fotògraf local
valorat en 100€, s’ha passat a fer-ne 3 entre els quals es repartirà 400€
entre els diferents premis. Per tant, si ets FOTÒGRAF LOCAL t’animem a
participar-hi. Les fotos les podeu enviar a medinatural@torressegre.cat i
podreu consultar les bases a: www.torressegre.cat, per qualsevol dubte o
aclariment no dubteu en contactar amb nosaltres

ALTRES ACTIVITATS
ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES SANTA ÀGATA
Al llarg d’aquests darrers mesos, l’Associació
de Dones està realitzant cursos de “labors” els
dimecres de 16 a 18 hores i de manualitats els
dijous de 16.30 a 18.30 hores al seu local, i
properament es reprendran les divertides
tardes de cinema dels divendres a la Sala
d’Actes de la Plaça Catalunya.
El dimarts 13 de desembre, dia de Santa
Llúcia, va celebrar una Missa en record de les sòcies difuntes.
I la setmana de Nadal van fer una visita molt especial a les diferents
associacions i estaments públics per tal de dur-los personalment la seva Felicitació.
ACTIVITATS RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ
Entre finals de novembre i durant tot el mes de desembre la Residència Sant Guardià ha dut a terme
un seguit d’activitats, celebracions i sorpreses per a tots els seus residents compartint una gran
quantitat de bons moments i somriures com una gran família.
Aquests darrers dies les activitats han estat centrades en la preparació per l'arribada de l'hivern i del
Nadal tot realitzant postals, el mural de l'hivern i un arbre de Nadal molt especial que podeu veure fent
una visita a les seves instal·lacions durant aquestes festes.

CONCURS A L’ESCOLA DE DIBUIXOS PER LES POSTALS DE NADAL
El passat 1 de desembre es van escollir els dibuixos guanyadors de les postals de Nadal realitzades
pels alumnes de l’Escola Carrassumada.
Tal i com és habitual, els alumnes dels diferents cicles participen en aquesta activitat fent un dibuix
relacionat amb les festes de Nadal. L’alumnat realitza el dibuix al centre i, posteriorment, es fa una
selecció dels dibuixos definitius.
Les quatre il·lustracions escollides (infantil, cicle inicial, cicle mitjà i superior) esdevenen les postals
que l’Ajuntament reparteix per totes les cases del municipi felicitant les festes de Nadal i l’arribada de
l’any nou.

Caterina Solis Martí
(Educació Infantil)

Eira Franch Munté
(Cicle Inicial)

Bruna Torrentó Sotillos
(Cicle Mitjà)

Unai Franch Munté
(Cicle Superior)

L’AGRUPAMENT ESCOLTA TURRIBUS PATINA SOBRE GEL

El dissabte 10 de desembre el grup dels “Llops” i el dissabte 17 la resta de grups de l’AE Turribus,
varen fer una petita escapada a Lleida per a passar un matí molt divertit a la pista de gel que està
ubicada a la plaça Sant Joan de Lleida. Malgrat les caigudes i els petits contratemps, s’ho van passar
d’allò més bé i amb moltes ganes de repetir.
TROBADA DELS NENS DE CATEQUESIS
El dissabte 17 de desembre els nens i nenes que fan catequesis a diferents
pobles, aquest any els d’Aitona, Alcarràs, Seròs, Soses i Torres de Segre van
realitzar la trobada que cada any fan a un poble diferent. Per aquestes dates entre
tots munten un pessebre i cada poble s’encarrega de fer una part d’aquest.
Aquest any la trobada la va organitzar Torres de Segre a l’Ermita, amb la
col·laboració de l’Associació dels Amics de la Mare de Déu de Carrassumada i com a poble amfitrió es
van encarregar de muntar la cova amb el naixement.
Entre pares, mares, nens i nenes dels diferents municipis es van aplegar més de 400 persones.
Aprofitant que era la vigília de la Marató de TV3, els diners recollits durant l’esmorzar es van donar
íntegrament per a aquesta causa i a més a més es va fer un enlairament dels 5 Globus dels desitjos,
per representar els 5 continents.

FESTIVALS DE NADAL DE L’ESCOLA I DE LA LLAR D’INFANTS CARRASSUMADA
El desembre és sinònim, entre altres coses, de fi del primer trimestre escolar. Com cada any, l’últim dia
d’escola es celebra la festa de Nadal a l’Escola i a la Llar d’infants per donar pas a un breu període de
vacances.
El dimecres 21 de desembre, els nens i nenes de
l’Escola Carrassumada van fer l’habitual festival
de Nadal al poliesportiu, obert a tots els pares i
mares,
amb un seguit
d’actuacions i
representacions de cançons nadalenques per
nivells que havien estat preparant al llarg
d’aquest dies. Amb molt de color i alegria, els
nens i nenes van oferir un magnífic espectacle
fent gaudir d’allò més als presents que no van parar de fer fotografies per guardar-les pel record. A
l’acabar es donar berenar a tots els presents.
L’endemà, coincidint amb el darrer dia d’escola del trimestre,
durant el matí i seguint la tradició de cursos anteriors, tot
l’alumnat i el professorat del centre van visitar els avis i àvies
de la Residència Sant Guardià per cantar-los unes nadales i
també van anar a veure l’exposició “Ales i Mans” a la Sala
d’Exposicions.

Per una altra banda, els
alumnes
de
la
Llar
d’Infants, van celebrar
davant els seus familiars,
el mateix dijous 22 de
desembre per la tarda, la
festa de Nadal amb la
tradicional cagada del Tió que va resultar molt generós per a tots els menuts i també per les seves
professores. L’acte es va finalitzar amb un berenar per a tothom.
Des d’aquest espai voldríem valorar la bona feina dels mestres en la preparació dels festivals i
l’ensenyament als seus alumnes, així com la tasca desenvolupada per les AMPES tant de l’Escola
com de la Llar d’infants en l’organització i planificació dels diferents actes.
LOGOTIP DE LA NOVA SOCIETAT “TORRES ENERGIA”
L’EMEETDS, que continua vigent i activa, s’ha escindit i ha creat una
nova societat comercialitzadora anomenada Torres Energia.
Aquesta, serà a partir d’ara l’encarregada de comercialitzar l’energia.
L’EMEETDS seguirà realitzant les funcions de distribució, millora de
transformadors, instal·lació de comptadors, renovació de xarxes, etc i
TORRES ENERGIA serà la comercialitzadora que s’encarregarà a
partir del gener de 2017 de la facturació als clients.
EL CONSELL DE L’EMEETDS

REVETLLA DE CAP D’ANY
Aquest any la Revetlla de
Cap d’Any, un cop més,
ha comptat amb un menú
molt complert, començant
per
un
còctel
de
benvinguda a mesura
que
arribaven
els
comensals, tot seguit un còctel de gambes de primer i, de segon, es podia triar entre suquet de peix o
ternasco per finalitzar amb les postres i, com no podia ser d’una altra manera, també hi va haver cava i
raïm de la sort per a fer les campanades tal i com mana la tradició per donar un bon acomiadament al
2016 i una millor entrada al 2017. La nit va estar amenitzada pel grup Samanà i els més de 140
assistents van poder gaudir d’una gran festa fins a la matinada.

ACTUACIONS REALITZADES AL DESEMBRE
FINALITZACIÓ DELS TREBALLS DE NETEJA DE LA “CLAMOR”
EL MES DE JULIOL I AGOST
A principis de ACTES
mes esREALITZATS
van finalitzarDURANT
les
tasques de neteja de la “clamor” i del camí
natural al seu pas pel Riu Segre. S’han
extret grans quantitats de canyes i s’ha
netejat la clamor de manera que desaigüi
millor al riu.
REPARACIONS EN EL SUBMINISTRE ELÈCTRIC ALS CARRERS PROGRÉS I SINOGUES
A principis de mes es va finalitzar la
reparació d’una part del transformador
que està ubicat pròxim a les
instal·lacions de la Cooperativa.
En concret es van reparar i substituir
parts malmeses del cablejat que
subministra la línia elèctrica que dóna
llum al carrer Progrés i al carrer
Sinogues.
SUBSTITUCIÓ DEL MOTOR DE LA PORTA D’ACCÉS A LES ESCOLES
S’ha substituït el motor i els
comandaments corresponents de la
porta principal d’accés a l’Escola
per un de nou ja que l’anterior
presentava
problemes
de
funcionament. La funció d’aquest
aparell és obrir i tancar la porta
corredissa a través d’un comandament a distància amb un sensor de bloqueig de la mateixa en el cas
de detectar presència en el moment d’obrir-se i/o tancar-se. A més s’ha instal·lat una placa protectora
per protegir l’aparell i reduir el perill per als més petits.
REPARACIONS DIVERSES A L’ESCOLA
Durant aquests dies s’han dut a terme una
sèrie d’actuacions necessàries per garantir el
funcionament òptim de l’escola abans de
l’inici del segon trimestre.
En concret, s’ha reparat una sèrie de
defectes en el sistema de calefacció revisant
el sistema general a fi de garantir-ne un
correcte funcionament i afrontar amb
condicions els dies de fred que ens depararà l’hivern. En aquest sentit, al llarg
dels propers dies es substituiran també les dues electrovàlvules de la caldera.
A més s’ha reparat el timbre que permet l’accés a les aules d’educació infantil i
s’han reforçat els vidres d’una sèrie de portes fixant-los correctament per evitar que es soltin i puguin
causar algun problema.
També s’han reparat les dues portes d’alumini que permeten l’accés al recinte escolar ja que estaven
lleugerament despenjades i rascaven a l’obrir i tancar.

REPARACIÓ DEL TENDAL DE LA LLAR D’INFANTS
S’ha reparat el tendal exterior
de la zona de l’esbarjo de la
Llar d’infants. En concret s’han
substituït
i
reforçat
els
mecanismes i rodaments que
permeten plegar i desplegar el
tendal
ja
que
estaven
malmesos i s’ha tornat a instal·lar l’estructura aquest cop de manera horitzontal, amb una lleugera
inclinació, a fi de guanyar en zona d’ombreig i evitar que s’encalli la lona i es malmetin les politges
quan s’utilitza tal i com passava anteriorment col·locat en pendent.
A més s’ha aprofitat aquesta reparació per instal·lar uns protectors a les columnes de l’estructura
metàl·lica que subjecta el tendal a fi d’evitar que els nens i nenes es puguin fer mal.
REPARACIÓ D’ALGUNES SENYALS DE TRÀNSIT
S’han reparat i tornat a col·locar alguns senyals de trànsit que ja no es trobaven en la
seva correcta disposició. Concretament s’han reparat senyals al Carrer Estatut de Sau i
als Ponts de Ribes. Aprofitem l’avinentesa per remarcar la importància de mantenir la
senyalització de trànsit en bon estat i saber-la respectar per tal de garantir una correcta
circulació i seguretat per a tots els veïns i veïnes.
PREPARACIONS FESTA MAJOR I FESTES DE NADAL
Com cada any la brigada municipal
s’ha encarregat de tenir tot a punt per
la Festa Major i per les festes de
Nadal, neteja de carrers i places,
muntatge de les llotges, muntatge i
desmuntatge de taules i altres entre
espectacle i espectacle i, com no, tenir-ho tot a punt per la nit de cap d’any i en especial per la nit de
reis per tal que ses Magestats els Reis Mags d’Orient ho trobin tot a punt per a la seva arribada.
NOVES INCIDÈNCIES I SUBSTITUCIÓ DE CONTENIDORS MALMESOS
Des de l’Ajuntament es segueix notificant periòdicament al Consell
Comarcal sobre les incidències que es recullen en quan a la
recollida d’escombraries, l’estat del contenidors i tots aquells
desperfectes que es puguin derivar. En aquest sentit, aquest mes
s’ha aconseguit substituir el contenidor groc d’envasos del carrer
Lleida que estava malmès per un altre en bones condicions.
No està de menys recordar el bon ús que n’hem de fer tots plegats
dels diferents contenidors, tant a l’hora de dipositar-hi les deixalles
que pertoquen a cadascun d’ells com no dipositant-hi aquelles escombraries que cal dur en llocs
específics com el ferro, la fusta, restes d’obra, etc.
REPARACIÓ DE CLOTS AL C/ DE L’ESTATUT DE SAU I A LA CARRETERA VELLA SARROCA
Degut al constant trànsit de vehicles pesants, com
poden ser camions o tractors plens de càrrega, és
habitual que sovint es generin alguns clots i forats
en aquests llocs tant utilitzats. Aquest mes s’han
reparat els clots existents a la Carretera vella de
Sarroca de Lleida i també al carrer de l’Estatut de
Sau mitjançant quitrà per tal que es generi una
capa més forta i resistent.

REPARACIÓ DEL DESAIGUAMENT I DELS CLOTS DEL CAMÍ CENTRAL BIOMASSA
Just a l’entrada del camí
que va cap a la planta de
generació de biomassa hi
havia acumulació d’aigua
donat que aquesta no
tenia una bona sortida i, a
més, per la circulació de vehicles pesats s’anaven
generant clots i zones enfangades. Per tal de reparar-ho
s’ha creat una sortida d’aigua per evitar entollaments i s’ha pogut arreglar i tapar tots els forats amb
terra i una capa de quitrà.
PREPARACIÓ DE PALOTS PER RECICLAR
S’han recollit del magatzem Fruites Font, un bon
grapat de palots que estaven destinats a ser
residu. S’han guardat per tal d’anar-los agafant i
donar-los altres usos. D’aquesta manera
l’Ajuntament reciclarà aquest producte que hauria
estat residu i fer-ne altres materials útils per al
nostre municipi. Us deixem la següent reflexió: El que pot ser un residu per
a uns, pot ser de gran utilitat per a altres. D’aquí la importància del reciclatge.
REPARACIÓ D’UN ESFONDRAMENT AL C/ ONZE DE SETEMBRE
Degut a una petita filtració del clavegueram s’estava provocant un esfondrament al carrer Onze de
setembre en el que anteriorment ja s’havien fet petites reparacions. Aquest cop, per tal que sigui una
reparació a llarg termini, s’ha buscat la pèrdua i un cop solucionat s’ha tornat a tapar com correspon.

RETIRADA I TALLADA D’UN ARBRE AL CAMÍ VERD
S’ha hagut de retirar un arbre, de grans dimensions, de la
part final del camí verd. S’ha tallat per tal que es pugui
aprofitar millor i les parts més gruixudes es deixaran al
bosc de ribera per a que mentre es vagin desintegrant
puguin utilitzar-se de refugi i se’n puguin alimentar les
diferents espècies que hi habiten.
REPARACIÓ D’UNA FUITA D’AIGUA
Al C/ Plaça Castell, tot just al costat de “Cal
Canxan” Forn Jaume Comabella, s’ha fet
una reparació d’una gran fuita d’aigua.
Seguint amb les mesures per tal d’evitar les
pèrdues innecessàries d’aigua, es va
aixecar la vorera per tal de fer la
corresponent reparació i després es va
tornar a tapar amb el mateix tipus de rajola .

CANVI DE LA PARADA DE L’AUTOCAR DE TRANSPORT DELS ALUMNES DE L’INSTITUT
Des de l’Ajuntament, davant la necessitat d’una ubicació més
segura i adequada junt amb la petició de pares i mares de
Torres representants de l’AMPA de l’IES d’Alcarràs, s’han
iniciat els tràmits per reubicar l’actual parada de l’autocar
escolar que recull els nois i noies del nostre poble per dur-los
a l’Institut. La parada actual es fa al Passeig del Segre, just a
la zona del costat del pont, i presenta un cert perill pels nois i
noies per la poca il·luminació, sobretot en aquestes dates on
la boira hi és molt present junt amb l’habitual trànsit de
camions i vehicles pesants que surten del municipi. Per
aquest motiu, s’ha sol·licitat al Consell Comarcal del Segrià,
organisme que ho gestiona, el canvi d’aquesta parada per reubicar-la al carrer Àngel Guimerà, al
costat de la Plaça dels Països Catalans, tal i com es fa amb la parada de la línia regular del poble. En
breu s’espera rebre la notificació definitiva per fer-la efectiva.

LES NOTICIES MÉS DESTACADES DEL MES DE DESEMBRE
UN ANY MÉS TORRES ES BOLCA AMB LA MARATÓ DE TV3
De nou, les diferents
associacions
de Torres
de Segre
es DE JULIOL I AGOST
ACTES
REALITZATS
DURANT
EL MES
van aplegar i junt amb la col·laboració de l’Ajuntament
van organitzar tota una jornada plena d’actes per tal de
recaptar diners per la Marató de TV3, aquest any
dedicada a l’estudi dels Ictus i lesions medul·lars i
cerebrals traumàtiques i a més coincidint amb la seva
25a edició.
El matí es va despertar amb la Diana Florejada a càrrec de la Banda de Cornetes i Tambors, seguit
d’una xocolatada per escalfar motors feta per l’Associació de Dones Santa Àgata. Després d’esmorzar
es feien dos rutes en BTT, una per a adults i l’altra per a infants, guiades pels membres de l’Associació
de BTT.

Aquells que no tenien ganes de pedalar van poder quedar-se a fer zumba, tir a la diana i tirada de
bitlles, gestionades pels Clubs de Caça i de Bitlles del municipi o participar en els diferents tallers i jocs
infantils organitzats pel JAEC i Turribus .
Abans de dinar, l’Escola Sardanista junt amb tots els qui es van animar van fer una gran ballada de
sardanes per acabar d’agafar gana. El dinar va anar a càrrec de Servicomerç, Caçadors i Pescadors
amb la col·laboració de tots. La sobretaula es va amenitzar amb un bingo força distret.
La tarda es va passar d’una forma molt amena ja que els assistents van poder gaudir d’un escala en
hifi on els més atrevits van organitzar diversos números per a divertir a tothom. I en acabar tots els
participants i els que es van
animar, van ballar el flashmob
de la Marató d’aquest any, amb
la cançó “Les nits no moren
mai”, una adaptació que ha fet
el grup Doctor Prats de l’èxit
internacional
“The
nights”,
d’Avicii.

Com a acte de cloenda, tothom es va desplaçar a la Plaça Catalunya on es va inaugurar l’arbre de
Nadal realitzat en els tallers de reciclatge organitzats per l’Emeetds en col·laboració amb els de
Turribus tot fent un compte enrere per encendre les llums del mateix i de la Plaça mitjançant un
polsador que l’alcalde, en Josep Ramon Branzuela, va pitjar acompanyat d’uns quants nens i nenes.
Tot seguit es cantà un conjunt de Nadales amb els membres de la coral La Lira juntament amb tots els
veïns i veïnes presents.

Des de l’organització es vol agrair també als magatzems que van col·laborar donant fruita per a aquest
dia entre ells: Fenix Fresh, Fidel Català, Fruites Font i Fruites Siurana.
La recaptació neta total que s’ha enviat a la Marató de TV3, després d’afegir l’aportació de
l’Ajuntament, ha estat de 4006,13 euros.
109è ANIVERSARI D’EN PERE FORCAT DRUDES
El dimecres 23 de desembre en Pere Forcat Drudes va
celebrar el seu 109è aniversari amb una excel·lent salut
física i mental.
Nascut l’any 1907, el Peret de “Cal Perxi”, actual veí més
gran del nostre poble i germà petit d’una saga de tres
germans centenaris, va dedicar bona part de la seva vida a
la fusteria treballant en molts indrets i ciutats del territori
com a Sevilla, en la construcció de l’anomenat Pont de
Ferro inaugurat per Alfons XIII l’any 1926, o Barcelona en
Peret junt amb les seves dues filles Tresa i Enriqueta
l’Exposició Universal del 1929.
En Peret, que porta uns dies de repòs a casa sense poder sortir degut a una lleu convalescència, va
festivar el seu dia envoltat de familiars, amics i coneguts que van voler compartir aquesta efemèride al
seu costat.
Una representació de l’Ajuntament també va voler obsequiar-lo
amb un ram de flors i una felicitació de l’alcalde en nom de tot el
poble.
Content i orgullós de les múltiples visites, el petit dels “perxis” no
va desaprofitar l’ocasió per explicar històries i “batalletes”
viscudes al llarg d’aquests anys i que, probablement, només ell
recorda amb tanta precisió.
Feliç, optimista i tranquil de mena, quan se li pregunta quin és el
secret d’aquesta longevitat, ell sempre respon el mateix: “No patir per res” i, segurament, tingui raó
encara que la genètica, en aquest cas, també hi tingui a veure.
Amb aquest aniversari es converteix en un dels homes més grans de tot l’Estat i en història viva del
nostre poble que coneix i recorda com ningú.
Des d’aquest espai
volem
desitjar-li
llarga vida i que
continuï fent molts
més anys amb la
vitalitat que mostra
any rere any.
Els tres Peres representants de tres generacions de la família.

Peret junt amb els seus dos germans centenaris Josep i Ramonet

L’ESPORTIU DE TORRES

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE
Jornada 12 (04-12-2016)
CLASSIFICACIÓ
ACTES C.B.
REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
C.B.
50
57
SICORIS
TORRES
Jornada 13 (17-12-2016)
C.B.
TORRES

88

51

E.M. CEP
VALLFOGONA

“A”

DESCANS PER VACANCES DE NADAL
PROPERA JORNADA: 28 /01/ 2017
C.B.
TORRES

-

-

BAC
AGRAMUNT

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEG RE (FUTBOL SALA)
CLASSIFICACIÓ

COPA DE FUTBOL SALA
c

Fase 1
C.A.
TORRES

5

9

FUTSAL
LO CARAGOL
LLEIDA “A”

CAMPIONAT DE LLIGA

Jornada 10 (17-12-2016)
FUTSAL
LO CARAGOL
LLEIDA “B”

8

5

FUTSAL LO
CARGOL LLEIDA

DESCANS PER VACANCES DE NADAL
PROPERA JORNADA: 19 /01/ 2017
EFS BALAGUER
COMPTAT URGELL

-

-

C.A.
TORRES

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS)
Jornada 12 (04-12-2016)
VETERANS
TORRES

7

2

VETERANS
INTERCULTURES
ECUADOR & G.

Jornada 13 (18-12-2016)
VETERANS
MONTOLIU

3

3

VETERANS
TORRES

DESCANS PER VACANCES DE NADAL
PROPERA JORNADA: 15 /01/ 2017

VETERANS TORRES DESCANSA

CLASSIFICACIÓ

Foto contraportada de Josep Mª Font







FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE – Camp de Futbol
Diumenge 22 de gener: V. Torres – V. Linyola (10:30h.)
Diumenge 29 de gener: V. Torres – V. Palau d’Anglesola (10:30h.)

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE– Poliesportiu municipal
Dissabte 28 de gener: C.B. Torres de Segre – BAC Agramunt (20:30 h.)

ACTES ESPORTIUS (GENER)

Diumenge 29 de gener
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Banda Sonora”

Diumenge 22 de gener
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Cafè Latino”

Diumenge 15 de gener
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Orquestra Blau”

Diumenge 8 de gener
9:00h a 11:00h. Obre el Museu de l’Evolució. Edifici del Molí.
11:00h a 13:00h. Exposició Ales i Mans. Sala d’Exposicions.
12:00h. Xerrada Photo-Logístics; Clausura de l’Exposició Ales i Mans. Sala
Exposicions.
19:00h. Ball al poliesportiu amb “De Gala”

Dissabte 7 de gener
9:00h i durant tot el dia. Torneig de Futbol Sala (Ancesa Jove). Al
poliesportiu.
9:00h a 11:00h. Obre el Museu de l’Evolució. Edifici del Molí.
11:00h a 13:00h. Exposició Ales i Mans. Sala d’Exposicions.

Diljous 5 de gener
18:00h. Cavalcada de Reis. Esperarem als Reis Mags d’Orient a la Plaça de
l’Església.

Diumenge 1 de gener – RECOLLIDA DE LA CARTA ALS REIS
11:00h a 13:00h i de 16:00h a 20:00h. Inflables al poliesportiu.
18:00h. Els patges dels Reis Mags d’Orient recolliran les cartes de tots els
nens i nenes. Al poliesportiu.

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES DE GENER

AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE

DL L 1725-2015

