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

 

 

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 

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 
Dimarts i divendres de 
12h a 14h 

Recollida residus voluminosos Juny  
Els porten el dia 13  
i els recullen el dia 16  

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 
 

 

Un bon inici de maig ens va donar pluges molt 

beneficioses amb un bon registre de precipitació 

que ajudarà, de ben segur, a pal·liar les altes 

temperatures i situacions de sequera que ens 

depararà l’estiu. Posteriorment, dies de bonança i 

l’arribada d’alguna tempesta amb calamarsa que 

afectà zones dels camps del baix Segrià denoten 

la proximitat del canvi d’estació. 

Un mes de maig amb activitats des del primer dia 

fins a l’últim que s’inicià amb la celebració 

simultània del concurs de pintura ràpida i la Festa 

del Pescador i va seguir amb els actes de la 

Festa Major en honor al Sagrat Cor i Sant 

Guardià on el goig de les comunions, els 

tradicionals actes religiosos i l’esperat dia de 

l’Ermita van completar una jornada d’orgullosa 

tradició popular. 

A posteriori, l’exitosa primera trobada de cotxes 

clàssics, el tradicional aplec de les sardanes al 

pati de l’Escola, la diada de Corpus i d’altres 

activitats d’àmbits diversos van confeccionar un 

altre mes frenètic i divers al nostre municipi.  

Finalment, remarcar que al llarg d’aquests dies 

s’han celebrat les darreres jornades de la majoria 

de competicions esportives locals amb un 

excel·lent resultat de l’equip de bàsquet, futbol 

veterà i bitlles junt amb l’alegria final de la 

salvació de la categoria del nostre equip de futbol 

sala. 

 

 

 

PRESENTACIÓ 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 
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ESPECIAL FESTA MAJOR DE MAIG EN HONOR AL SAGRAT COR I SANT GUARDIÀ 

 

 

Diumenge 8 de maig 

CELEBRACIÓ DE LA PRIMERA COMUNIÓ 

El diumenge 8 de maig l’església 

parroquial de nostra Senyora 

d’Assumpció de Torres de Segre 

va acollir la cerimònia de la 

primera comunió dels nens i 

nenes de 8 a 10 anys en un acte 

emotiu i familiar on la nostra 

Coral “La Lira” va cantar, entre altres, una versió de la cançó “Qualsevol 

nit pot sortir el sol” de Jaume Sisa amb els mateixos nens i nenes. 

Així, doncs, la Marina Codina, l’Elsa Rojo, la Queralt Pérez, la Joana 

Prunera, el Moisès Barberà, el Marc Quilez, l’Ainoha Alentà, l’Ainara 

Arregui, la Laia Domènech i la Sara Escolà, tot lluint i estrenant vestits 

per l’ocasió, van rebre la primera comunió i, posteriorment, van anar a 

celebra-ho amb els seus familiars i amics esdevenint un d’aquells dies 

que perduren a la memòria personal dels protagonistes. 

 

 

 

 

 

 

Dilluns 9 de maig 

MISSA CANTADA I PROCESSÓ DEL SAGRAT COR 

El dilluns 9 de maig es va fer la missa tradicional amb el cant dels membres de la coral “La Lira” que 

van interpretar l’himne popular del “Sagrat Cor”. En aquest acte, els nens i nenes representants del 

pubillatge van fer l’habitual ofrena floral.  

Finalment, degut a les inclemències meteorològiques, en un matí passat per aigua, la tradicional 

processó del sagrat cor, que es fa cada any pels carrers de la nostra vil·la al finalitzar la cerimònia, es 

va haver de suspendre i substituir-la per un recorregut per dins l’església.  
 

 

 

 

 

 

ACTES REALITZATS AL MAIG 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 



Dimarts 10 de maig 

APLEC DE L’ERMITA I DINAR DE GERMANOR 

El dimarts 10 de maig, dins dels darrers actes de la 

Festa Major de maig, l'Associació d’Amics de la 

Mare de Déu de Carrassumada van organitzar 

l'Aplec de l'Ermita que, tot i que aquest any 

s’escaigué en dia laborable, va reunir un bon 

nombre de torressencs i torressenques amb 

moltes ganes de celebrar una d’aquelles jornades 

arrelades dins la vida del nostre municipi.  

A primera hora del matí, els amics del centre Casa 

Nostra de Sudanell, que són els que porten part 

del manteniment de tot el voltant de l'Ermita de 

forma voluntària, van preparar un esmorzar i servei de Bar a preus populars. Tot seguit es va fer la 

tradicional missa dins l'Ermita, degut a la boira que hi havia en aquella 

hora del matí i la pluja caiguda el dia abans que deixà en mal estat la 

zona del terreny on es fa habitualment. Al final de la missa, les nenes i 

nens de la comunió van fer l'ofrena floral a la Mare de Déu de 

Carrassumada, després ho van fer la Pubilla, Pubilletes, Hereus i 

Hereuets i, per acabar, tots els nens i nenes del poble, engalanats amb 

el vestit de català i catalana tradicional. 

Al sortir i davant de l'Ermita, la Coral “La Lira” de Torres de Segre, va 

cantar les tradicionals “Coplilles” del Sagrat Cor i la de Sant Guardià. 

Per concloure l'Aplec, es va fer un sorteig de regals que els Amics de la 

Mare de Déu havien preparat així com la venda de detalls, coques i uns 

ventalls fets pels alumnes de l’Escola de Torres. 

L’Associació dels Amics de la Mare de Déu de Carrassumada, agraeixen a tothom que hi va pujar i 

manifesten la seva voluntat de continuar treballant per considerar al Turó i l'Ermita, el símbol espiritual 

de tota la nostra comarca i, al mateix temps, preservar el seu entorn natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jornada es va finalitzar amb el 

dinar de germanor, organitzat per 

l’Ajuntament al poliesportiu, on els 

més del centenar de persones van 

poder degustar un bon àpat 

enllaçant-lo amb una sessió llarga 

de ball a càrrec de l’orquestra 

“Banda sonora”. 
 

 

 



 

  

EL PUBILLATGE A GIRONELLA I A LES BORGES BLANQUES 

Els/les nostres representants al pubillatge local van estar presents el dissabte 14 de maig al certamen 

de proclamació de la pubilla i l’hereu de la Catalunya Central a la localitat de Gironella dins la comarca 

del Berguedà. Els candidats al títol van haver de realitzar una prova escrita de cultura general i una 

altra d’oral que un jurat format per 30 persones van valorar, juntament amb aspectes protocol·laris, per 

donar finalment el veredicte dels escollits. Els més de 300 representants d’arreu de Catalunya, d’entre 

ells el Robert, la Maria, la Nerea, l'Andrea i el Brian, acompanyats per la Maria, pubilla del 2014, van 

poder gaudir d’una bona jornada de tradició catalana.  

L’endemà al matí, la Maria i la Nerea es dirigiren a Les Borges Blanques en una altra trobada de 

pubillatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓ A ARENYS DE MAR I RIPOLL 
 

 

El cap de setmana del 21 i 22 de maig, el Brian Curcó, hereu de Torres de Segre l’any 2014 i actual 

hereu de les Comarques Lleidatanes, en representació del pubillatge torressenc, va anar a Arenys de 

Mar i a Ripoll. Primer dissabte a Arenys de Mar al comiat dels representants de la Comarca del 

Maresme 2015 i la proclamació dels nous "blauets".  

L’endemà, es dirigí a Ripoll per participar a la 50a Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès on, 

a través d’aquest esdeveniment, es reviuen els costums ancestrals de la tosa dels xais i d’un 

casament tradicional de pagès davant la presència de destacades personalitats del país com el molt 

Honorable President de la Generalitat el Sr. Carles Puigdemont i Casamajó.  

La festa culminà amb una mostra folklòrica, colles geganteres, grallers i balls tradicionals. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES CULTURALS 



24è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA “TERRAFERMA” 
 

El diumenge 1 de maig es va dur a terme, de les 8 del matí a 

les 13 hores del migdia, la vint-i-quatrena edició del Concurs 

de pintura ràpida “Terraferma” reunint a una bona 

representació de pintors d’arreu amb el propòsit de pintar 

sobre la tela “in situ” un espai del nostre municipi a escollir 

lliurement. 

La jornada va iniciar-se amb el segellat de les teles i una 

xocolatada per als participants per donar pas a l’elaboració de 

les obres omplint els carrers i indrets del poble de pintors que 

representaven amb pintura les imatges seleccionades en les 

tres modalitats acceptades: oli, aquarel·la o acrílic.  

Un cop finalitzat el temps, els autors 

dels quadres van anar a entregar les 

obres per iniciar el procés de selecció 

a càrrec del jurat format per José Mª 

Fernández (pintor), Mercè Castañé 

(crítica d’Art) i Francesc Casals 

(regidor de cultura de l’Ajuntament). 

El veredicte final i l’entrega de premis 

es va fer posteriorment al finalitzar el 

dinar de cloenda del Concurs que es 

va celebrar al pavelló poliesportiu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Premi local – Laia Renau Premi local Infantil – Julia Prunera 

1r Classificat –  

Joan J. Català (Alpicat) 

2n Classificat – 

Julio García Iglesias 

 

3r Classificat – 

Julio Gómez Mena 



APLEC DE SARDANES AL PATI DE LES ESCOLES 
 

El pati de les escoles va acollir el dissabte 21 de maig la sisena 

edició de l’aplec de la sardana organitzat per l’Escola Sardanista de 

Torres de Segre amb la finalitat d’impulsar i mostrar el valor 

d’aquesta dansa tant pròpia que forma part de la nostra tradició 

catalana. En l’acte, amenitzat per la Bellpuig Cobla, es van ballar 

una sèrie de sardanes totes de set tirades i també es va realitzar la 

cloenda del segon curset de sardanes que membres de l’Escola 

Sardanista municipal han impartit als alumnes de quart de primària 

de l’Escola Carrassumada.  

A les acaballes de l’aplec es van repartir entrepans de pernil serrà 

per a tots els assistents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

XXXVè APLEC CORAL DE LA ZONA NORD, TERRES DE LLEIDA I ANDORRA 
 

 

La Seu d’Urgell va acollir el diumenge dia 22 de maig el 35è Aplec Coral de la Zona Nord, Terres de 

Lleida i Andorra amb la participació de 15 corals de l'Alt Urgell, el Principat d'Andorra, l'Alta i la Baixa 

Cerdanya, la Noguera i el Segrià, d’entre elles la Coral “La Lira” de Torres de Segre. 

Els membres de la nostra Coral van poder mostrar el seu talent i representar el nostre poble amb orgull 

davant de més de 300 cantaires d’arreu en un acte emotiu i molt ben organitzat.  
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CONCERT DE LA PRIMERA RONDA DEL CICLE “SEGRIÀ CORALS 2016” 
 

La Coral “La Lira” de Torres de Segre, juntament amb la Coral “El Roser” de Massalcoreig i “La 

Clamor” de Soses van actuar, el diumenge 29 de maig, a l’Església Parroquial de Sant Joan de 

Benavent del Segrià dins del cicle “Segrià Corals” en l’últim concert de la primera volta del cicle, aquest 

any dedicat al centenari de la mort del mestre compositor lleidatà Enric Granados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

XIX FESTA DEL PESCADOR 
 

L’1 de maig és sinònim de pesca dins la nostra vil·la ja 

que, tradicionalment, es celebra la “Festa del Pescador” 

esdevenint el Concurs de pesca per excel·lència de tots 

els que es realitzen durant l’any tant per l’elevada 

participació com per la bona organització de 

l’esdeveniment a càrrec dels membres de la junta del 

Club Esportiu de Pesca Torres de Segre. 

L’escenari de 

la jornada va 

ser, com és 

l’habitual en aquest cas, el pantà d’Utxesa a la zona dels 

“espigons”. Malgrat ser un dia ventós i de poques 

captures, els pescadors van poder gaudir d’un bon matí de 

pesca i d’un bon dinar de cloenda al pavelló poliesportiu. 
 

El guanyador sènior d’aquesta dinovena edició del Concurs va ser en Roger Martín amb 10 quilograms 

de pes seguit del seu pare en Javier Martín (segon classificat) i el 

seu avi en Manolo Martín (tercer 

classificat) completant un podi d’allò 

més curiós amb els tres membres de la 

mateixa família. 

El guanyador de la categoria infantil va 

ser per l’Aleix Drudes amb 6 captures 

de “perca-sols” que s’estrenava com a 

pescador en aquest concurs 

acompanyat pel seu pare en Josep Mª 

Drudes molt orgullós en el moment de 

l’entrega del premi.  

 
 

FI DE TEMPORADA DEL CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE 
 

 

El Club Bàsquet Torres de Segre ha finalitzat una 

excel·lent temporada amb un meritori subcampionat 

a Bell-lloc i la consecució de la Copa Federació el 

passat 14 de gener. 

El cap de setmana del 14 

i 15 de maig es va 

disputar a Bell-lloc d'Urgell 

la Final a quatre del 

Campionat Territorial de 

Lleida Sènior Masculí que 

enfrontava als quatre 

primers classificats de la fase regular. En una semifinal força disputada, el 

CB Torres de Segre es va imposar al CB Bellpuig per un ajustat 77 a 73 que 

els donava l’oportunitat de jugar la Final davant del Bell-lloc el dia següent. 

Malgrat que els torressencs van lluitar fins al darrer segon no va ser suficient 

per evitar que l’equip amfitrió aconseguís un títol de lliga que feia anys que 

se li resistia.  

Des del “Pregoner de Torres” volem felicitar el treball i els èxits esportius que 

han aconseguit aquesta temporada tots els membres de l’equip del Club 

Bàsquet de Torres de Segre, desitjant que l’any vinent sigui més i millor. 
 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

 



SORTIDA DEL GRUP BTT TORRES DE SEGRE DE FLIX A AMPOSTA 
 

Diumenge 15 de maig, un grup de valents, bona part membres 

de l’equip BTT Torres de Segre, van organitzar una sortida amb 

bicicleta tot realitzant un recorregut de 111 km enllaçant Flix, 

punt de partida de l’expedició, fins al Delta de l’Ebre.  

El trajecte, d’unes sis hores i trenta minuts aproximadament i 

predominantment pla, va oferir als intrèpids ciclistes un paisatge 

meravellós durant tota l’estona ja que seguia el curs del riu 

passant per localitats com Ascó, Mora, Benissanet, Miravet, 

Xerta, Tortosa, Els Muntells i Amposta. Des del moment de la sortida fins al final, un parell de vehicles 

els van acompanyar com a mesura de precaució en el cas que algú necessites auxili.  

A l’arribada al càmping eucaliptus d’Amposta, els van rebre familiars i amics que van aprofitar 

l’avinentesa per acabar de passar-hi el dia i, posteriorment, retornar cap a casa aquest cop amb cotxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des d’aquest espai es vol informar també que s’està creant el grup de 

“BTT woman” adreçat a tot el col·lectiu femení que tingui ganes de fer 

sortides en bicicleta els diumenges de manera totalment gratuïta.  

Les interessades podeu posar-vos en contacte amb la Maria José Pagà al 

telèfon 606 324 325.  
 

 

 

 

 
 

2n CONCURS SOCIAL A UTXESA 
 

El diumenge 22 de maig Utxesa acollí el segon concurs 

social acumulable adreçat als socis del Club Esportiu de 

Pesca de Torres de Segre.  

Aquest cop, a diferència del primer social que es celebrà 

el passat 17 d’abril al 

riu, es van obtenir una 

mica més de captures i 

els pescadors presents 

van poder gaudir d’un 

bon dia per a la pràctica d’aquest esport on el Robert Florensa amb 

vuit quilograms de pes va resultar el guanyador.  

Destacar, com a fet poc habitual, la captura d’un lluç de riu pel 

Francesc Torreguitart, una espècie depredadora força abundant fa 

molts anys tant a l’embassament com al riu però que, actualment, és 

difícil de veure. 

Les peces aconseguides en aquesta segona edició són acumulables 

amb les del primer social restant encara un parell de concursos que 

es duran a terme al riu el proper 5 de juny (tercer social) i a Utxesa el 

17 de juliol (quart social). 
 

 
 

 



EL C.A. FUTBOL SALA TORRES DE SEGRE ACONSEGUEIX SALVAR LA CATEGORIA 
 

Després de les darreres victòries contra el F.S. Flor de 

Vimbodí i el CF. Mollerussa en la darrera jornada del 

campionat i la resta de resultats favorables, el Club 

Atlètic Futbol Sala de Torres de Segre s’assegura la 

permanència a la categoria de cara la temporada 

vinent.  

En una temporada complexa amb alts i baixos i 

moments de dificultat, l’equip ha assolit el difícil repte 

de seguir competint a un òptim nivell en una bona 

lliga. Finalitzat el campionat ara toca descansar i, més 

endavant, començar a planificar la nova temporada a 

la primera divisió catalana de futbol sala. 
 

 

 

 

EL CLUB ATLÈTIC BITLLES QUEDA EN 4RT LLOC AL FINAL DE LA LLIGA  
 

El Club Atlètic Bitlles de Torres de Segre acaba la 

temporada en el quart lloc a la classificació dins dels 

tretze millors dels diferents grups d’un total de vint-i-

quatre equips participants.  

L’equip local, molt a prop dels primers classificats, ha 

mostrat una bona regularitat durant l’any en una 

competició força igualada entre els deu primers 

conjunts en les dos tirades finals celebrades a 

Almacelles. 
 

 EQUIP 1a TIRADA 2a TIRADA TOTAL PUNTUACIÓ 

1 La Granja d’Escarp 1047 1096 2143 

2 Alguaire 1074 1022 2096 

3 Almacelles 1062 1012 2074 

4 Torres de Segre 1026 1032 2058 

5 Fraga 1044 1010 2054 

6 Balafia 968 1057 2025 

7 Rosselló S.A. 1050 970 2020 

8 Almenar 992 1020 2012 

9 Rosselló S.B. 965 1042 2007 

10 Montoliu 823 1010 1833 

11 Sucs 904 894 1798 

12 Pla de la Font 826 849 1675 

13 Albatàrrec 502 924 1426 
 

 
 

L’EQUIP DE VETERANS DE FUTBOL ACABA EN UN MERITORI 4RT LLOC 
 

A l’igual que la majoria d’equips i 

competicions,  l’equip de veterans de 

futbol, va donar per finalitzada la 

temporada jugant el passat diumenge 

29 de maig l’últim partit de lliga davant 

els Veterans del Bellpuig amb una 

derrota a domicili per 3 gols a 6. 

Malgrat perdre, l’equip ha acabat quart 

a la classificació final, en una 

temporada força bona i regular, que li 

permet disputar, el proper diumenge 12 de juny a Tàrrega, la “Copa Telègrafs” a la que hi participen 

els quatre primers equips de la Primera i Segona divisió. 



 
 
 

CREACIÓ DE LA MARCA: SEGRIÀ, TERRA DE PONENT 
 

Des de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Segrià, 

amb l’objectiu de trobar una marca turística que identifiqués la 

comarca i el nostre territori, s’ha creat un nou eslògan: Segrià, 

Terra de Ponent. Aquesta marca vol transmetre la 

consistència de la gent, la petjada de la història, de la terra i la 

natura així com el caràcter acollidor de la població 

segrianenca. 

El procés participatiu d’aquest eslògan va comptar amb cinc 

persones que treballen des del territori i pel territori: la Teresa Botargues, experta en ajuts europeus; la 

Xus Llavero, presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Segrià; la Míriam Ros, tècnica de turisme 

a l’ajuntament d’Alfés; la Maria Tost, tècnica mediambiental de l’Ajuntament de Torres de Segre i la 

Montserrat Rocaginé, tècnica de turisme del Consell Comarcal del Segrià. Serà el mateix Consell que 

inclourà aquesta marca en tots els actes que es realitzin des de la institució i s’intentarà per mitjà de la 

presència constant d’aquest eslògan, anar treballant en pro de l’enfortiment del coneixement i de 

l’autoestima vers la comarca.  

 

PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DELS VALORS NATURALS I PATRIMONIALS DE TORRES (TDSNaTur) 

TDSNaTur es una marca de l'ajuntament de Torres de Segre (TDS), per la promoció turística i difusió 

dels valors dels espais naturals que es troben dintre del seu terme municipal. 
 

TDSNaTur és projecte adreçat a fer difusió i promocionar el patrimoni cultural i natural de Torres de 

Segre mitjançant activitats d’educació ambiental, sortides, cursos i xerrades. Dins d’aquest nou 

període, emmarcat en el projecte, s’ha establert un calendari obert al públic del Punt d’Informació 

d’Utxesa i es regula un horari d’atenció al públic a l’Oficina Tècnica ubicada a l’Edifici del Molí, des 

d’on es faran les tasques de difusió i promoció del nostre patrimoni, tant cultural com ambiental. 

També s’ha incorporat un nou tècnic, en Juan Bernal, que conjuntament amb la Maria Tost, restaran a 

la vostra disposició en aquest dos punts d’informació, des d’on endegarem nous plans per la millora 

dels nostres espais naturals i activitats adreçades a tothom.  

 

Ajuntament de Torres de Segre 

Regidoria de Promoció Econòmica, Turística i del Medi 
 

Oficina tècnica i Punt d’informació del Molí 

Carrer Pompeu Fabra, nº 2. Edifici Molí 

25170 Torres de Segre, Lleida 

Punt d’Informació i Centre d’interpretació d’Utxesa 

Avinguda Pearson, 2 (Utxesa) 

25170 Torres de Segre, Lleida 

Horari d’atenció al públic 

De dilluns a divendres de 11 a 14 h Caps de setmana de 9 a 13 h 
 

Telèfons :973 796 394 / 660 612 615 - a/e: medinatural@torressegre.cat 

www.facebook.com/TDSNaTur - http://www.torressegre.cat/ 

 

ACTIVITATS DE MEDI NATURAL I PROMOCIÓ TURÍSTICA 

 

mailto:medinatural@torressegre.cat
http://www.facebook.com/TDSNaTur
http://www.torressegre.cat/


PROJECTE RIUS A TORRES DE SEGRE 

Des de fa anys l’IES Alcarràs fa el seguiment del riu Segre al seu pas pel 

nostre municipi.  

Aquest passat dijous 26 de maig, es van dur a terme diferents activitats 

amb alumnes veïns de Torres i altres municipis de la zona. Entre elles es 

van fer pesca sense mort (captura i alliberament), es van agafar i analitzar 

mostres d’aigües, es van prendre dades del cavall, la velocitat i la 

quantitat de partícules en suspensió (transports de sediments), també es 

van revisar les caixes niu penjades durant aquest passat hivern. Tot plegat com a eines per conèixer 

l’estar de conservació del riu Segre, al seu pas per Torres de Segre. 
 

Què és el Projecte Rius? 
 

És una iniciativa desenvolupada per l'Associació Hàbitats amb l'objectiu principal d'estimular la 

participació activa de la societat en la conservació i millora dels nostres rius. Fomenta l’apropament de 

les persones al riu i permet conèixer com són i com funcionen els ecosistemes fluvials, els organismes 

que hi podem trobar, la seva importància ambiental i social, així com els problemes que pateixen i què 

podem fer per millorar-los.  
 

Per a mes informació visiteu http://www.projecterius.cat/el-projecte/ 

 

 

 

 

 

PRIMERS CONTACTES AMB EL PLA LOCAL 
 
 

El dia 13 de maig es va fer una primera 

reunió amb el tècnic de joventut del Consell 

Comarcal davant una elevada participació de 

joves d’entre 12 i 30 anys dins del Pla Local 

de Joventut.  

En aquesta reunió es van fer grups de treball 

per esbrinar quines són les necessitats del 

nostres joves a Torres de Segre.  

Es van tractar temes de treball, salut, educació, formació, cultura i oci, entre altres tot reflexionant en 

conjunt i obtenint propostes molt interessants que es miraran de potenciar en endavant.  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

ALTRES ACTIVITATS 

 

http://www.projecterius.cat/el-projecte/


TALLER DE CUINA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES AL POLIESPORTIU 
 

 

El divendres 20 de maig l’Associació de Dones Santa Àgata, juntament amb el Restaurant Braseria 

“Ben Tips”, van organitzar, al poliesportiu, un taller de cuina gratuït i obert a tothom gràcies, bona part, 

a l’Haydee Arias, persona que està al capdavant de l’esmentat bar-restaurant.  
 

A partir de l’experiència i el bon saber fer de Paco Salmerón, cuiner actual del “Ben Tips”, s’ensenyà a 

preparar i presentar els plats que s’anaven elaborant.  
 

El taller de cuina va constar d’un assortit variat de propostes fàcils de preparar i que es confeccionaren 

“in situ”: 

-  Aperitiu: brotxeta de rul·lo de cabra amb xarrup de “salmorejo”. 

-  Primers plats: còctel d’advocat amb marisc i tallarines a la sala Alfredo.  

- Segons plats: Lluç amb cloïsses i gules i rellom a la salsa al whisky amb xampinyons. 

-  Postres: pinya farcida amb crema catalana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tots els plats que s’hi van elaborar es van sortejar al finalitzar el taller entre les assistents. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

TROBADA PARTICIPATIVA PER ORGANITZAR EL “FESTORRES” 
 

 

La Junta del JAEC van organitzar el passat diumenge 

22 de maig per la tarda, a l’espai exterior de la Plaça 

Catalunya, una jornada participativa oberta a tots els 

joves de Torres de 

Segre i als no tant 

joves que també 

tinguessin ganes 

d’aportar i participar.  

 

L’objectiu principal d’aquest encontre era el d’organitzar en comú el 

proper “FesTorres”, que es celebrarà a finals de juliol, valorar els 

punts febles i perfeccionar els més positius per intentar millorar 

aquest projecte iniciat fa uns anys que cada cop s’engrandeix més i 

que es pretén que esdevingui una festa important dins del nostre 

municipi. 

Tots els assistents van poder gaudir d’un refrigeri que la Junta va 

preparar com a mostra d’agraïment a la participació. 

 

 



SORTIDA DE LA LLAR D’INFANTS AL CENTRE “ASPROS” (SUDANELL) 
 

 

El dimecres 25 de maig els nens i nenes de la llar d’infants, juntament amb les seves professores, es 

van desplaçar amb autocar a Sudanell per visitar el centre “Aspros” en la que ha estat la primera 

“excursió” per molts dels infants presents. Un cop van arribar al Centre, separats en dos grups de 

treball, van anar a veure animals com conills, gallines i corders als que donaren menjar i, fins i tot, els 

més valents van poder tocar.  

Al final van poder gaudir d’un parc d’activitats sensorials realitzat amb material totalment reciclat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA ETAPA DEL “CAMÍ DE SANT JAUME” 
 

Dissabte 28 de maig es va realitzar la tercera etapa del “Camí de 

Sant Jaume” organitzada per la Llar de Jubilats St. Guardià de 

Torres amb una bona participació de caminants que van recórrer 

els prop de 9 quilòmetres des de l’Ermita de la Verge de Llitera 

fins a la localitat de Fraga.  

Un cop van arribar a destí van anar amb autocar a visitar l’Ermita 

de Cardiel de los Montes (Fraga) immersa en plena “Festa 

Rociera” per acabar amb un bon dinar en un restaurant de la 

zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CAMPIONAT DE BILLAR A LA LLAR DE JUBILATS 
 

 

La Llar de Jubilats va organitzar un campionat 

de billar en la modalitat de “lliure” al seu local 

social el passat 26 de maig de caire amistós i 

esportiu.  

Un cop aquest va finalitzar es va voler premiar 

a tots els participants amb un berenar – sopar, 

preparat per les dones de la mateixa Junta.  

Com organitzadors de l’esdeveniment, els 

membres de la Junta de la Llar de Jubilats 

esperen una major assistència de cara a la 

propera edició sense que desaparegui l’esperit de germanor i d’esportivitat. 



DIADA DE CORPUS 
 

 

El diumenge 29 de maig es va celebrar la tradicional Diada de 

Corpus Christi, un dia molt especial en el que es commemora 

l’Eucaristia amb la realització, primer, de la missa a l’Església 

Parroquial i, tot seguit, la tradicional processó pels carrers del 

municipi, aquest any, acompanyada durant tot el recorregut per 

la música de la nostra “banda de trompetes i tambors”. 

Al llarg d’aquesta 

processó els nens i 

nenes del poble van 

llançar papers de 

colors i pètals de 

flors. Els que han fet la comunió aquest any anaven deixant, 

en les diferents parades que es feien, un ram de flors als 

peus del tàlem que acompanyaven una representació de 

familiars junt amb mossèn Xavier Baptiste com a símbol 

d’ofrena al Sagrat Cor.  

Tal i com marca la tradició a l’arribar al carrer Davant s’havia preparat un altar amb plantes i coixins 

esdevenint un punt intermig de major celebració i representació d’aquesta tradició popular. La 

processó es va finalitzar quan s’arribà a l’Església. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERS DE CUINA A LA RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ 
 

A la residència Sant Guardià l’activitat sempre hi és present oferint als 

seus residents diferents opcions d’entreteniment i gaudi. Un exemple 

d’aquestes activitats són els tallers de curs que es realitzen 

quinzenalment on els protagonistes principals són els seus residents.  

Amb aquesta activitat es pretén elaborar i degustar receptes senzilles 

d’acord amb l’època de l’any en la que es facin i, al mateix temps, 

potenciar de forma vivencial els sentits, la cooperació i el treball en equip 

ajudant, sempre que faci falta, a les cuineres de la residència. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



BONA FEINA DE L’ACTUAL JUNTA DE LA LLAR DE JUBILATS SANT GUARDIÀ 
 

Des de la presa de 

possessió de la Junta 

actual de la Llar de Jubilats 

Sant Guardià de Torres de 

Segre, entre altres acords, 

es prengué la decisió que La Llar havia d'assumir una sèrie d'activitats dirigides a tot el col·lectiu del 

poble, independentment de l'edat de les persones. Aquest esdevingué el repte d'un grup de persones 

que, amb el temps viscut, tenen la voluntat, la força i l’experiència per emprendre una sèrie de 

propostes que siguin útils per dinamitzar l’activitat del municipi amb noves iniciatives a  les que s’hi 

pugui acollir tothom. 

Una de les primeres actuacions va ser millorar el sistema 

informàtic millorant la connexió a internet, entre altres. Els 

membres de la Junta han obert un compte de correu electrònic, 

i disposen d'una pàgina a Facebook on van publicant les 

diferents activitats que duen a terme o les iniciatives que tenen 

en ment, a més també han aprés a utilitzar WhatsApp creant un 

compte propi, i estant treballant amb altres associacions de 

Jubilats de la Comarca per intercanviar-se tot tipus de notícies, 

viatges i activitats a realitzar, per poder-ho fer conjuntament.  

Des de l’actual Junta també s’ha emprès accions solidàries gràcies a un grup de trenta senyores de 

Torres que, de forma desinteressada i anònima, van fer mocadors per cobrir els caps de nens malalts 

de càncer. A més d’altres activitats com la del taller de construcció de pessebres amb materials 

reciclats i l’exposició de Diorames amb motius bíblics i de caire més  familiar, 

el mercat Artesanal de Pagès, les caminades seguint el Camí de Sant Jaume i la darrera de les 

propostes: l’excel·lent primera trobada de cotxes clàssics, del passat dia 15 de maig amb una gran 

participació en general.  

Des del pregoner de Torres mostrem la nostra admiració per tots ells i celebrem aquesta vitalitat i força 

per fer coses pel poble i compartint-ho amb tothom que s’hi vulgui afegir. Enhorabona i endavant. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBVENCIONS PER EMPRESES 
 

Recentment s’han publicat unes subvencions destinades a empreses i entitats de l’economia social i 

cooperativa que contractin joves inscrits a la Garantia Juvenil durant un mínim de 6 mesos.  

L’ajut és equivalent al salari mínim mensual durant un mínim de 6 mesos i un màxim de 12 (fins a 

9.080 euros).  

Els joves contractats han de complir amb els requisits del programa de la Garantia Juvenil i constar-hi 

inscrits amb anterioritat a la formalització del contracte.   

Poden optar-hi les cooperatives, societats laborals, mutualitats, centres especials de treball, empreses 

d’inserció i associacions i fundacions que realitzen activitat econòmica.  

Podeu trobar més informació al següent enllaç web http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/area-

dempreses/Subvencions_per_afavorir_la_incorporacio_al_mercat_de_treball_de_joves_acollits_al_Pro

grama_de_Garantia_Juvenil/ajuts-per-a-empreses/ 

 

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/area-dempreses/Subvencions_per_afavorir_la_incorporacio_al_mercat_de_treball_de_joves_acollits_al_Programa_de_Garantia_Juvenil/ajuts-per-a-empreses/
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/area-dempreses/Subvencions_per_afavorir_la_incorporacio_al_mercat_de_treball_de_joves_acollits_al_Programa_de_Garantia_Juvenil/ajuts-per-a-empreses/
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/area-dempreses/Subvencions_per_afavorir_la_incorporacio_al_mercat_de_treball_de_joves_acollits_al_Programa_de_Garantia_Juvenil/ajuts-per-a-empreses/


SUBVENCIONS PER A ENTITATS 
 

S’informa que ha sortit la convocatòria ORDRE TSF/75/2016 de 7 d’abril, per la qual s’aproven les 

bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies per a entitats.  

L’objecte és subvencions per a entitats per la realització d’activitats, projectes i programes de 

manteniment de serveis socials que defineix la cartera de serveis socials a Catalunya actual en els 

àmbits competencials del Departament de Treball Afers Socials i Famílies. Més informació al següent 

link: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencions/subvencions-per-a-entitats/ 
 

 
 

VERBENA D’ESTIU 2016 A UTXESA 
 

L’Associació de veïns i veïnes del Tossal – Molí - Esmais de la vall d´Utxesa 

de Torres de Segre conviden a tothom que ho desitgi a participar de la 

tradicional revetlla d’estiu que tindrà lloc el proper dissabte 2 de Juliol. 

La revetlla d’aquesta Associació, que en un principi es feia la nit de Sant 

Joan, va originar-se a partir de les reunions que realitzaven un grup d’amics 

a finals dels anys setanta, saltant la foguera i assaborint la coca de Sant 

Joan amb cava entre tertúlia i tertúlia. Amb els anys es va anar consolidant 

tot incrementant tant el nombre de socis com els actes lúdics que s’hi 

realitzaven per a nens i per gent més gran. 

L’any 1996 s’acorda canviar la data d’aquesta celebració per diferents 

motius i aquest canvi és el que perdura fins a l’actualitat establint, cada any, 

el primer dissabte del mes de juliol. Aquesta festivitat, fins l’any passat, 

sempre ha estat destinada, solament, als socis, familiars i amics de 

l’esmentada Associació de veïns. No obstant, després de considerar 

que Torres de Segre no té una festa d’estiu pròpia es va decidir, 

finalment, fer pública i oberta aquesta revetlla a tots els residents a 

Torres que hi vulguin assistir. Trobareu més informació dels preus i 

horaris a la contraportada d’aquesta revista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

PARTICIPA A LA CAMPANYA #CulturaDeProp  
 

#CulturaDeProp és una campanya que hem engegat des del portal 

Lleida.com per tal de fer més visible el patrimoni museístic de les terres 

de Lleida, Ponent, Pirineus i Aran. Aquesta acció funciona a través d’ 

Instagram i utilitza l’etiqueta que encapçala aquesta pàgina. Des d’aquest 

espai us animem a participar-hi fent-te una foto dins del nostre museu de 

l'evolució de Torres de Segre que forma part dels museus participants.  
 

1. Has d’utilitzar l’etiqueta #CulturaDeProp i publicar les fotografíes a 

Instagram o Twitter. 

2. Has d’escriure el nom del museu (museu de l'evolució) i valorar, amb 

dos paraules la visita (opcional). 
 

Durant la campanya, que durarà fins a la tardor, s’aniran repartint 

premis com entrades, jocs, sopars, etc. Més informació de tot plegat a 

http://www.lleida.com/content/culturadeprop. 

http://www.lleida.com/content/culturadeprop


 

INAUGURACIÓ DE LA TEMPORADA DE LES PISCINES 
 

 

Torres de Segre estrenarà el proper dissabte dia 18 de juny 

la temporada de piscines. Aquest any s'ha avançat l'obertura 

per tal que tots aquells que ho vulguin puguin ja gaudir de les 

piscines i del seu recinte.  

L'Ajuntament ha volgut mantenir per aquest any els preus de 

la temporada passada amb algunes novetats que ja s’han 

anat informant en edicions anteriors d’aquesta revista 

destacant per sobre la col·locació del “gresite” a la piscina 

gran i una sèrie d’actuacions encaminades a oferir unes 

bones instal·lacions.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a les activitats que s’hi duran a terme està previst que a partir del 27 de juny comencin els 

cursos de natació; els d’iniciació i de perfeccionament de nens i adults, així com els d’aquagym. 

També hi haurà natació per adults en horari nocturn per aquells que treballin durant el dia. 
 

 Entrenament específic (15:30 – 16:15h) 

 Grup de nens: iniciació i perfeccionament (16:15 – 17:00h) 

 Grup d’adults: iniciació i perfeccionament (15:30 – 16:15h) 

 Grup d’adults: perfeccionament (21:00 – 21:45h) 

 Aquagym (20:45 – 21:30h) – Dilluns, dimecres i divendres 
 

A més a més, al llarg de l’estiu està previst realitzar diferents activitats aquàtiques i festives dins del 

mateix recinte que anirem desvetllant en les properes edicions del “Pregoner”. 

 
 

 

CONSELL DE L’EMEETDS: LA RENTADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

NOU SISTEMA DE COMUNICACIÓ DELS EQUIPS DE MESURA D’ENERGIA (EMEETDS) 
 

Amb la voluntat de continuar innovant les xarxes i instal·lacions elèctriques de l’Empresa Municipal 

d’Energia Elèctrica de Torres de Segre (Emeetds), s’ha implantat al centre de transformació situat al 

carrer Pompeu Fabra (Molí) un nou sistema de comunicació dels equips de mesura d’energia elèctrica.  
 

Aquesta comunicació de dades, es realitza utilitzant la xarxa elèctrica de distribució com a mitjà de 

comunicació, mitjançant el sistema que es coneix com a Comunicacions PLC. Al centre de 

transformació on estan connectats els diferents equips de mesura s’instal·la un nou concentrador de 

dades que informa, instantàniament, als nostres sistemes informàtics centrals de les dades de consum 

i producció d’energia. 
 

Aquest nou sistema, és una evolució tecnològica de l’empresa elèctrica que ja té implantada al nostre 

municipi per a la captura de mesures elèctriques i el tractament de dades de consum. 
 

Atenent a l’èxit i valoració d’aquest nou mètode, s’estudiarà anar ampliant progressivament aquesta 

nova tecnologia als nous subministres que es puguin connectar a la xarxa. 
 

Podeu trobar més informació a la nostra web www.emeetds.cat i al perfil Emeetds del Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ajuntament de Torres de Segre ha comprat un conjunt de mitjons alts de 

futbol i tres pilotes oficials a l’equip de veterans per poder finalitzar el 

campionat amb garanties i, alhora, aprofitar-ho des d’un inici del proper ja 

que les que disposaven fins ara estaven excessivament desgastades. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ajuntament ha subvencionat els escuts de 

roba que lluiran en els seus “quimonos” els 

nens que realitzen l’activitat extraescolar de 

Karate quan vagin a les competicions que 

s’organitzen durant l’any.  

L’escut ha estat dissenyat per seu “sensei” 

Ton Romero (mestre que imparteix les 

classes) i simbolitza les dos torres i el riu 

Segre en una versió més moderna del 

tradicional escut del nostre municipi.  
 

 

ACTUACIONS REALITZADES AL MAIG 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

DOTACIÓ DE MATERIAL ESPORTIU A L’EQUIP DE VETERANS DE FUTBOL 

 

COMPRA D’ESCUTS PELS “QUIMONOS” DELS ALUMNES DEL CLUB KARATE DO 

 

http://www.emeetds.cat/


 

 

 

 

 
 

A principis de mes, membres de la brigada municipal van 

reparar una sèrie de desperfectes en el mobiliari del parc 

infantil ocasionats, bona part, per l’ús habitual i constant a que 

es veuen sotmesos però també van tenir que restablir d’altres 

d’anys produïts per accions vandàliques. 

Algunes de les actuacions que s’hi van dur a terme, entre 

altres, van ser la neteja de les escombraries de tot l’espai del 

parc, moltes dipositades fora de les papereres; la reposició 

dels cargols de subjecció d’alguns gronxadors i la substitució 

dels elements de fixació més deteriorats; la reparació d’algunes 

fustes malmeses i afegir sorra en diferents punts on es veia, al descobert, els tubs del reg dels arbres 

o bé hi havia algun forat.  

L’Ajuntament preveu fer actuacions de manteniment i neteja de manera més 

constant en aquest espai de joc força concorregut pels infants del municipi 

perquè estigui en les condicions que es mereix i, alhora, fa una crida als més 

grans a respectar les esmentades instal·lacions i tenir-ne cura per evitar 

trobar coses trencades, escombraries tirades, femtes de gos i gat dins el 

sorral i objectes perillosos que suposin un risc pels més petits. 
 

 

 
 

Amb les darreres reparacions dels camins 

de quitrà de les rodalies i dels carrers 

interiors del municipi, juntament amb les 

dels principals camins de terra, s’ha donat 

per finalitzada aquesta important actuació 

que s’ha dut a terme entre els mesos d’abril 

i maig per garantir una bona circulació 

davant l’inici de la temporada de la fruita 

amb l’increment de vehicles que això 

comporta, sobretot de gran tonatge. 
 

 

 

 
 

En els darrers dies s’han realitzat una sèrie 

d’actuacions de manteniment a l’alberg municipal 

ubicat a “Les Casetes” per poder afrontar la nova 

temporada fructícola.  

D’entre les accions 

que s’han dut a 

terme, destacar la 

neteja i adequació de 

les diferents cambres 

on s’hi allotjaran els temporers, la substitució d’alguns aparells 

elèctrics malmesos com una nevera i un parell de rentadores i la 

revisió dels sistemes d’aigua i llum de les instal·lacions. 

A dia d’avui, bona part de les diferents cambres de l’alberg municipal, 

comencen a estar ocupades per temporers que s’hi allotgen des 

d’ara fins, pràcticament, tot l’estiu. Actualment s’hi allotgen unes 30 

persones i s’estima que, a principis del mes de juny, s’hi instal·lin uns 

48 temporers més provinents d’una Empresa de Treball Temporal del 

FINALITZACIÓ DE LES REPARACIONS AL FERM DELS CAMINS 

 

ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L’ALBERG MUNICIPAL 

 

REPARACIÓ DE DESPERFECTES I MANTENIMENT DEL PARC INFANTIL 

 



Segrià (ETT) que deixaran gairebé les instal·lacions al màxim en quan a ocupació.  

 
 

 
 

 

L’equip de la brigada de l’Ajuntament ha estat treballant durant aquests dies fent tasques de 

manteniment i de posada a punt a les instal·lacions de les piscines municipals.  

D’entre les feines habituals que s’han realitzat destaquem la reparació de la porta exterior de la tanca i 

la neteja a fons de l’interior de les piscines, de totes les reixes laterals que les rodegen amb la 

substitució de les peces malmeses per unes de noves així com la neteja de tots els compartiments, on 

hi ha els vestidors, sanitaris i material divers i la reparació dels sostres dels mateixos malmesos per la 

humitat rascant-los i pintant-los de nou. 

A més també s’ha polit la tarima de fusta de les dutxes exteriors centrals i, posteriorment, s’ha 

envernissat.  

Aquestes actuacions, juntament amb les de les pròpies de jardineria, s’allargaran fins als primers dies 

del mes següent corresponent a l’inici de la temporada d’estiu perquè tot estigui a punt per gaudir de 

les piscines des dels primers dies de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant aquests dies s’ha realitzat la tasca de manteniment del 

tram de camí verd que va des del pont fins més avall de les 

piscines municipals.  

L’actuació, que s’ha dut a terme amb el tractor i la picadora de 

l’Ajuntament, ha consistit en segar i netejar l’excés de vegetació 

en aquest espai esmentat. 

 

 

 
 

L’Ajuntament de Torres de Segre ha arribat a un acord amb 

l’empresa privada de seguretat “Grup Seven” per iniciar, a partir 

del mes de juny, rondes de vigilància nocturna al nostre municipi 

davant l’increment de gent i de circulació de vehicles que arriben 

al poble coincidint amb l’inici de la campanya fructícola. Amb aquesta actuació es pretén garantir als 

veïns i veïnes de Torres de Segre una major seguretat i tranquil·litat per les nits. Al mateix temps 

POSADA A PUNT DE LES PISCINES MUNICIPALS 

 

MANTENIMENT DEL TRAM DEL CAMÍ VERD DEL RIU 

 

ACORD PER RONDES DE VIGILÀNCIA NOCTURNA 

 



també s’actuarà per millorar el civisme en general i evitar que es continuïn produint actes vandàlics als 

equipaments municipals com els que hem sofert darrerament i de forma continuada. 

 

 

 

1a TROBADA DE COTXES CLÀSSICS 
 

 La Llar de Jubilats Sant Guardià van organitzar el passat 

diumenge 15 de maig, amb el recolzament de l’Ajuntament i 

diferents col·laboradors locals, la primera edició de la trobada 

de cotxes clàssics en modalitat turística amb una nombrosa 

participació de cotxes d’arreu. 

D’entre tots els que van participar, el Club de Cotxes Clàssics 

de Lleida van ser els que més vehicles aportaren amb un total 

de trenta. Per una altra banda entre els propis de Torres de 

Segre i de localitats veïnes i llunyanes es van reunir vint-i-sis 

cotxes i trenta acompanyants. Van arribar de Barcelona, de 

Sant Quirze del Vallés, de Saragossa, d’Alpicat, de Sabadell, 

d’Alcarràs, etc. 

Els clàssics que vingueren partien de la premissa que es trobaven 

en un estat de conservació excel·lent. D’entre els presents es van 

poder observar vehicles de diferents èpoques de la història amb 

una gran varietat de marques i models com: SEAT, Triumf, Ford 

Capri, Ford Mustang, Mercedes 195-I, Jaguar I-TYPE, Morgan, 

Cadillac, Mini, Porche Targa, BMW, Renault 11, Renault R-8, Audi 

80, Citroen Dyan 6, Peugeot 205, VW Corrado, VW Escarabat, etc.  

L’objectiu que es van marcar els membres de la Llar de Jubilats a 

l’hora de tirar endavant aquest esdeveniment era el de poder fer 

una festa lluïda i, al mateix temps, amb un caràcter cultural per 

donar a conèixer dos punts emblemàtics de la nostra localitat a 

sobre d’un clàssic: l’Ermita de Carrassumada i l’Espai Natural 

d’Utxesa. Del primer es va ensenyar als participants les vistes des 

del turó i explicar els canvis soferts en els darrers anys amb la 

Concentració Parcel·lària, la posada de reg a tota la zona de secà 

i les noves plantacions realitzades amb l'última tecnologia de 

l'època. L'altre enclavament visitat, va ser Utxesa, amb la seva 

fauna i flora típica dels aiguamolls on els diferents vehicles van 

donar la volta a l’embassament i també, com no, el Museu de 

l'Evolució ubicat a l’antic Molí que va ser visitat per tots els 

assistents a l'esdeveniment automobilístic. 

Un altre aspecte a remarcar va ser la col·laboració amb l'Escola 

Carrassumada, per fomentar l'afició als cotxes i, al mateix temps, 

fer-los partícips de la trobada en un concurs de cartells amb 

dibuixos realitzats pels propis alumnes on els 21 dibuixos 

seleccionats es van utilitzar per confeccionar el cartell de promoció que 

es van distribuir per Lleida, Torres 

de Segre i pobles propers. 

La jornada va concloure amb un 

dinar al poliesportiu amb més de 

250 persones. 

La Junta de la Llar de Jubilats 

aprofita aquest espai per agrair a 

tots els veïns i veïnes del poble 

que hi han participat, per les 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES DE MAIG 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 



mostres d’agraïment i el suport mostrat pensant ja en la segona edició del proper any per fer-la millor i 

més nombrosa. 

 
 

 

 

 

 

 

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE 

FINAL A QUATRE 
 

 

Classificació Final – 2n Classificat 
 

SEMIFINALS – 14/05/2016 
  

 

 

C.B. 
BELL·LLOC 

 

89 
 

53 
 

C.E.P. 
VALLFOGONA 

 
 

 

 

 

C.B. 
BELLPUIG 

 

 

73 
 

77 

 

C.B.  
TORRES 

 

 

FINAL - 15/05/2016 

 C.B. 
BELL·LLOC 

 

75 
 

66 
C.B. 

TORRES 
 
 

 

 

  CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA) 
 

 

Jornada 23 (07-05-2016)  
 

Classificació Final – 10è  Classificat 

C.A. 
TORRES   

2 4 C.A. FRAGA 
F.S. “A” 

 

 

 

 

 

 
 

Jornada 24 (14-05-2016) 

 

 

C.A. 
TORRES   

 

9 
 

4 
F.S. LA FLOR 

VIMBODÍ “A” 

 
 

Jornada 25 (21-05-2016) 

 

 

 

ALPICAT, 
C.F.SALA “A” 

 

9 2 C.A. 
TORRES   

 

 

 

Jornada 26 (28-05-2016) 

 

 

C.A. 
TORRES   

4 2 MOLLERUSSA 
C.F.J “A” 

 

 

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS) 
 

 
 

 
 

 

 

 

Jornada 24 (08-05-2016) 
 

 

 

Classificació Final – 4rt  Classificat 
 

VETERANS 
TORRES 

 

4 

 

 
 
 

3 
VETERANS 

PERÚ 
MOLLERUSSA 

 

 

 

 

 

Jornada 25 (22-05-2016) 
 
 

 

VETERANS 
ROSELLÓ 

 

1 
 

 

3 
VETERANS 

TORRES  

 

Jornada 26 (29-05-2016) 
 

 

VETERANS 
TORRES 

 
 

 
 

3 
 

6 
VETERANS 
BELLPUIG 

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

 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 
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ACTIVITATS PREVISTES DEL MES DE JUNY 

Divendres 3 de juny 

19:00h. Cicle de Xerrades “Control de plagues, orenetes, falciots i 

             ratpenats”. Sala d’Actes. 

Dissabte 4 de juny 

09:00h. Activitat reciclatge (Dia Mundial Medi Ambient). Utxesa. 

18:00h. Xocolatada de l’Associació de Dones. Poliesportiu. 
 

Diumenge 5 de juny 

18:00h. Concert fi de curs de la Coral “La Lira”. Església. 

19:00h. Ball al poliesportiu amb “Doble Cara”. 
 

Dissabte 11 de juny 

18:45h. Festa final de curs A.E.Torribus / 21:30h. Sopar i festa. 

 Plaça Països Catalans (poliesportiu). 
 

Diumenge 12 de juny 

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

Dissabte 18 de juny 

18:00h. Festa Fi de curs de l’Escola Carrassumada. Poliesportiu. 
 

Diumenge 19 de juny 

11:00h. Festival cloenda curs de Gimnàstica Rítmica.Poliesportiu. 
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Pep i Maria José”. 
 

Dimarts 21 de juny 

15:30h. Festa Fi de curs Llar d’infants. Pati d’Educació Infantil. 
20:00h. Festa Fi de curs Escola de Música. Sala d’Actes. 
 

Dijous 23 de juny 

22:00h. Gran sopar de revetlla de Sant Joan. Poliesportiu. Termini  

             inscripcions 20 Juny a l’Ajuntament de 10 – 13:30h. 

23:59h. Festa Revival. Poliesportiu. 

23:00h. Ancesa Jove (Montoliu). Compra d’entrades ajuntaments  

             de l’Ancesa. Més informació al Facebook de l’Ancesa 
 

Divendres 24 de juny 

22:00h. Caminada nocturna. De Torres a Utxesa (mirador del 19). 

              Punt de trobada: Molí 
 

Dilluns 27 de juny 

15:30h. Inici dels cursets de Natació. Piscines Municipals.  

(Més informació i horaris a la notícia de l’interior de la revista). 
 

Dissabte 2 de juliol 

22:00h. Concert al Molí “Festival de bandes” amb la “L’Orchestre  

             d’Harmonie de l’Union de Toulouse”. Bassa del molí. 
 

 

Revetlla d’estiu a Utxesa (2 juliol) 

11:00h. Jocs i animació infantil. 
18:00h. El pallasso “Magi” al local social de l’Associació. 
19:00h. Concurs de pastissos casolans. 
21:30h. Sopar (entrant i llonganissa a la brasa + beguda + gelat).  
             Tot seguit ball amb “cocktail elegant”. 
 

Preu del Menú = 9 euros. Venta tiquets al local de l’Associació 
(Utxesa) el dissabte 25 de juny de 18 a 20 h. i el diumenge 26 de juny 
de 10 a 13 h. utxesa2010@gmail.com / 625 48 43 51 (president) 
 
 

ACTES ESPORTIUS (JUNY / JULIOL) 
 
 

Dissabte 2 / Diumenge 3 de juliol  III Torneig Futbol Sala Femení. 
Poliesportiu. Més informació i inscripcions: 
torneigfsfemenitorresdesegre@hotmail.com 
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AJUNTAMENT  

DE TORRES DE SEGRE 

Foto contraportada d’Albert Puchol 
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