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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�Juliol�� Els�porten�el�dia�14��i�els�recullen�el�dia�18��

Llar�de�jubilats�Sant�Guardià� 973�796496

Obert�tots�els�dies�de�16h�a�20h�
�

ALTRES�SERVEIS�

Escola�Carrassumada��� 973�796335

CAP�d'Alcarràs���� 973�795725

Farmàcia�Fernando�Íñigo���� 973�796084

Farmàcies�de�guàrdia�de�Lleida� 973�249898

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

Mossos�d’Esquadra���� 112�o�973�700050

Bombers�Lleida���� �112�o�973�030100

Ambulàncies� 112�o�902�252530

Emergències�mèdiques����� 061

Emergències�� 112

Atenció�ciutadana�Generalitat�de�Catalunya� 012
�

PRESENTACIÓ 

El juny ha arribat fent valer alguns dels tòpics 
que el defineixen meteorològicament parlant. La 
implantació de l’anticicló amb un increment de 
les temperatures durant el dia i la presència 
d’alguna tronada aïllada de tarda han coincidit 
amb l’arribada de l’estació més calorosa de 
l’any.  

Període d’impàs entre la fi de la primavera i l’inici 
de l’estiu, és un mes important dins la nostra 
població lligat històricament al començament de 
la temporada de la fruita i a una transformació 
significativa de l’activitat diària habitual dins el 
municipi. 

El mes de juny és sinònim de “final” i “inici”. 
Final, ja que és en aquest mes on es duen a 
terme la majoria de festes de cloenda dels 
cursos de les diferents activitats que han omplert 
l’engraellat del nostre poble durant els mesos 
anteriors, des de la cloenda del curs escolar, tant 
de l’Escola com de la Llar d’infants, a la de les 
activitats esportives i extraescolars. Inici perquè 
es dóna el tret de sortida, entre altres, als Casals 
d’Estiu o bé l’esperada temporada de piscina. 

PRESENTACIÓ



�

� �

CONCERT FI DE CURS DE LA CORAL “LA LIRA”  

La Parròquia de la Mare de Déu Assumpta de Torres de Segre 
va acollir el diumenge 5 de juny el concert de fi de curs de la 
Coral “La Lira”, dins del cicle de la Primavera Coral de la 
Federació Catalana d’Entitats Corals de la demarcació de Lleida, 
amb la participació també de la Coral Flor d’Espígol de Rosselló i 
la Coral Sant Bartomeu d’Alpicat. 
L’acte es va iniciar amb el cant de cada Coral per separat que 
interpretaren quatre cançons cadascuna. Tant la Coral de 
Rosselló primer atrevint-se amb una “sarsuela”, com la d’Alpicat 
després cantant, entre altres, l’Himne de la seva vil·la i la de 
Torres de Segre al final amb cançons com “Que tinguem sort” de 
Lluís Llach o “Ton pare no té nas” van oferir al públic present un 
variat i original repertori musical. 

Finalment, després de l’entrega d’unes plantes 
com a mostra d’agraïment i reconeixement de la 
feina feta als directors i presidents de les corals 
participants, es va dur a terme un cant comú amb 
tots els integrants de les tres agrupacions junts 
que tancaren l’acte amb el “Cant de la Senyera” 
davant el goig del nombrós públic que s’hi va 
acollir. 

  
 

SORTIDA DE LA CORAL “LA LIRA” A CAMPRODON 

El diumenge 19 de juny la Coral “La 
Lira” va realitzar la sortida de final de 
curs amb la majoria dels seus 
membres en un ambient molt familiar i 
festiu. D’entre d’altres activitats, varen 
cantar al Monestir de Sant Joan de les 
Abadesses i també a l’església de 
Santa Maria de Camprodon per 

finalitzar la jornada dinant a la població de Setcases, completant una excel·lent sortida per terres 
gironines. 

VISITA DEL PUBILLATGE A L’ESCALA 

El dissabte 18 de juny el Brian Curcó, hereu de Torres de Segre l’any 
2014 i actual hereu de les Comarques Lleidatanes, en representació 
del nostre municipi i del pubillatge torressenc, va anar a la localitat 
gironina de l’Escala, dins la comarca de l’Alt Empordà, continuant 
amb el seu recorregut frenètic pels pobles d’arreu del territori. En 
aquesta població va assistir al comiat i a la proclamació del Pubillatge 
de l’Escala 2016 participant, prèviament, en una cercavila pel casc 
antic del mateix municipi. 

 
 

 
 
 
 
 

ACTES REALITZATS AL JUNY

ACTES CULTURALS



 
 
 
 
 
 

 

SORTIDES DE BTT A LLEIDA, TALARN I TARTAREU  
 

Al llarg d’aquest mes, l’activitat del grup de BTT de Torres de Segre ha estat frenètica i variada. El 
diumenge 5 de juny el grup de BTT Torres de Segre juntament amb alguns integrants de les classes 
d’spinning, que es fan habitualment al poliesportiu, van organitzar una sortida des del poble fins a 
Lleida pujant fins a la Seu Vella.  
Dissabte 11 de juny tres integrants del grup de BTT Torres de Segre van participar a la Talarn Vi-bike 
en una pedalada que permet al ciclista participant conèixer els senders, camins, pobles i paisatges del 
Pallars Jussà. 
L’endemà diumenge 12 de juny, integrants del grup van anar a fer una ruta pre-pirinenca de 44 
quilòmetres, diferent de les habituals realitzades pel Segrià sortint des de Tartareu i passant pels 
embassaments de Canelles i Santa Anna. 
El passat diumenge 25 de juny, una representació del grup van fer una ruta nova per les magnífiques 
vistes dels “senderets” de secà de l’entorn, van arribar a Castelldans tornant per Aspa i Alfés fins a 
tornar a Torres de Segre, en total uns 62km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCURS DE PESCA: 3R SOCIAL RIU 

 
 
 

El diumenge 5 de juny, el tram del riu al seu pas per Torres de 
Segre, va acollir el tercer concurs social acumulable juntament amb 
els altres dos celebrats anteriorment i pendent de l’últim quart que 
es durà a terme al 17 de juliol a l’embassament d’Utxesa.  
El 1r classificat va ser Cayetano Garcia amb 7,800 kg de captures, 
el segon en Salvador Pintor amb 1,100 kg i el tercer l’Àngel Santos 
amb 200 grams. 

 
 

PARTICIPACIÓ DELS VETERANS A LA COPA TELÈGRAF  
 
 

Tal i com es va exposar en la darrera edició 
del “Pregoner de Torres”, el Club Esportiu de 
Futbol Veterans de Torres de Segre es va 
guanyar el dret de disputar la Copa 
Telègrafs d’aquest any al classificar-se entre 
els quatre primers de la Segona divisió de 
veterans talment com el tercer, quart, cinquè 
i sisè classificat de la lliga de Primera divisió. 
El conjunt local va disputar, el diumenge 12 de juny al municipal de Torres, l’eliminatòria d’aquesta 
Copa que l’enfrontava al Tàrrega, equip d’una categoria superior. Malgrat les bones ocasions, el 
coratge i l’entrega dels jugadors del Torres, l’equip blau-grana es va endur el matx per un resultat d’1 a 
3 que deixa l’equip torressenc eliminat de la competició. 
 
 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES 



FESTA I DINAR DE FINAL DE TEMPORADA DE L’ESCOLA DEL BAIX SEGRIÀ 
 

El pavelló municipal d’Aitona va acollir el passat 
diumenge 12 de juny l’acte de cloenda de la temporada 
2015-16 de l’Escola de Futbol Baix Segrià amb la 
representació dels 15 equips, que han participat en les 
principals lligues provincials, i que formen l’engraellat 
d’aquesta Escola de Futbol que aquesta temporada ha 
aportat 200 nens d’entre 4 i 18 anys provinents, 
bàsicament, d’Alcarràs, Aitona, Soses, Torres de Segre i 
Albatàrrec. 

Després dels diferents parlaments, 
l’entrega dels obsequis als jugadors 
a càrrec de les autoritats 
representants de cada municipi i les 
fotografies posteriors, és va 
finalitzar amb un dinar de 
germanor. 

 
 
 

FESTIVAL DE CLOENDA DEL CURS DE GIMNÀSTICA RÍTMICA 
 

Diumenge 19 de juny es va celebrar el tradicional festival 
de cloenda del curs de gimnàstica rítmica al pavelló 
poliesportiu. Les nostres gimnastes locals, entrenades 
per la Nuria Selvas, van interpretar un conjunt 
d’actuacions individuals i de grup fent gaudir al nombrós 
públic present, majoritàriament familiars, amics i coneguts 
de les mateixes.  

Al finalitzar l’exhibició, representants del nostre pubillatge 
juntament amb els regidors de l’Ajuntament, van procedir 
a l’entrega dels diplomes a cada una de les nenes 
participants que també van voler agrair la tasca i la 
dedicació de la seva professora fent-li l’entrega d’un ram 
de flors i d’una figura representativa. 

 
 

PARTIT D’HOMENATGE A L’ÀNGEL DANIEL ROCA LARROSA 
 

El diumenge 19 de juny, el camp municipal de Torres de Segre va acollir un 
emotiu i sentit homenatge a l’Àngel Daniel Roca Larrosa que ens va deixar 
fa uns mesos com a mostra d’agraïment i reconeixement a la seva tasca al 
llarg d’aquests anys, sobretot, dins el futbol veterà del municipi. L’acte es va 
iniciar amb la desfilada dels dos equips participants per iniciar un minut de 
silenci acompanyat pel so de la trompeta tocada per Francesc Vidal. 
Seguidament es va fer l’entrega a la seva dona i a les tres filles d’una 
samarreta del Torres emmarcada amb el dorsal número deu signada per 
l’actual plantilla dels veterans i membres de l’staff del qual l’Àngel també en 
formava part. Després es va disputar un partit amistós on l’equip de veterans 

del poble es va enfrontar a un combinat de jugadors de diversos equips i coneguts de l’Àngel que no 
van voler perdre’s l’ocasió 
de participar en aquest 
homenatge a l’igual que 
molts dels torressencs i 
torressenques que es van 
apropar al camp de futbol 
per afegir-se a la iniciativa. 



INICI DELS CURSETS DE NATACIÓ  
 

El dilluns 27 de juny es va donar el tret de sortida als cursets de 
natació que s’organitzen des del Club Atlètic Natació Torres de Segre i 
que, com cada any, apleguen un bon grapat de nens i nenes i també 
d’adults del nostre municipi per aprendre a nedar, perfeccionar el seu 
estil o bé fer activitat física en el millor entorn durant el calorós estiu. 
Amb un bon nombre d’inscrits s’han iniciat doncs els cursets 
d’entrenament específic de 
15:30 a 16:15h, els grups 
de nens i d’adults d’iniciació 
i perfeccionament d’entre 
les 15:30 i les 17:00 hores i 
l’activitat d’aquagym els 
dilluns, dimecres i divendres 
de 20:45 a 21:30 hores. 

 
 

 
 

 

 
 
 

CICLE DE XERRADES “CONTROL DE PLAGUES, ORENETES, FALCIOTS I RATPENATS” 
��

Amb motiu de la celebració del dia mundial del Medi Ambient, 
que es el 5 de juny, es varen realitzar un parell d’activitats entorn 
d’aquest dia, la primera va ser el divendres 3 juny per la tarda i 
va constar d’una xerrada sobre el Control Biològic de Plagues. 
Es va explicar com la presència d'espècies d'ocells com ara 
orenetes i falciots, també ratpenats, i altres aliats naturals poden 
afavorir al control d’alguns insectes.  

�
TALLER DE CAIXES NIU REUTILITZANT MATERIALS 
 

El dissabte 4 de juny al Punt d’Informació d’Utxesa es va realitzar la 
segona activitat en motiu del dia Mundial de Medi Ambient, adreçada 
a grans i petits, aquesta es tractava de descobrir com la fusta que es 
recupera dels palets i els palots de la fruita, pot convertir-se en 
refugis per la fauna, concretament realitzant caixes niu, en finalitzar 
es varen penjar a la pineda de davant el Punt d’Informació.�Us fem 
saber, que els dies que estigui obert, podreu venir i fer la vostra 
caixa niu, tot seguit es penjarà per la zona i la podreu visitar i 
controlar sempre que vulgueu. �

�
ELS ESPAIS NATURALS DE TORRES DE SEGRE: DESTÍ ORNITOLÒGIC 
��� 

El passat dissabte dia 18 de juny van fer una visita guiada a Torres de Segre 
la plana major de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO), el Gabriel Gargallo 
(Director) i l'Abel Julien (Unitat de Difusió), que van portar al nostre municipi a 
veure ocells a l’Steve Kelling, Director Sènior de Tecnologia i Ciències de la 
Informació del Cornell Lab of Ornithology. El Cornell Lab és el centre 
d'investigació en ornitologia més important dels USA i un dels més grans del 

món. A casa nostra el Steve va veure per primera vagada a la seva vida 
un bon grapat d’espècies noves (Bimbos) com ara: gaig blau, cogullada 
fosca, duc, xixella, terrerola vulgar, per citar algunes d’elles. Destacar que 
amb l’ICO ja existeix una col·laboració estreta amb l’Ajuntament per tal de 
realitzar diferents cursos entorn a l’ornitologia, alguns passats i diversos 
projectes de futur. 

ACTIVITATS DE MEDI NATURAL I PROMOCIÓ TURÍSTICA 



CAMINADA NOCTURNA 
�

El dissabte 25 de juny, aquells que no van marxar de pont van poder assistir a la 1a Caminada 
Nocturna organitzada per la Comissió de Medi Ambient i TDSNATUR. El punt de concentració i inici va 
ser el Molí i el recorregut va anar fins a l’observatori del 19 d’Utxesa. Durant l’itinerari, els participants 
van tenir un avituallament consistent en fruita dels magatzems Fidel Català, Fruites Font, Fenix Fresh i 
AVECA. Es va intentar escoltar els sons que sorgeixen de la natura durant la nit i es va trobar una serp 
blanca, de la qual el Juan Bernal (tècnic de l’Ajuntament) va explicar la seva morfologia, alimentació i 
hàbitat i sobretot que no es perillosa per a nosaltres sinó al contrari que fins hi tot pot ser-nos de gran 
ajuda. Més d’un centenar de persones van gaudir d’aquesta sortida. 

��� 
DIPLOMA EN MANIPULACIÓ DE FAUNA 
 

Del 6 al 15 de juliol es realitzarà el Curs de Diplomat en Manipulació de 
Fauna i Bioseguretat, al qual hi ha alumnes del diferents parts del món 
inscrits per a venir durant aquests dies als espais naturals del nostre territori 
per aprendre en manipulació de fauna i més concretament d’ocells, en la 
segona part. Aquests alumnes han pagat un preu però s’ofereix als veïns i 
veïnes de Torres de Segre la possibilitat d’assistir a aquestes sessions de 
forma gratuïta. Això si, si esteu interessats en obtenir les certificacions 

corresponents, llavors si que caldrà fer el pagament del curs, en cas contrari podreu assistir a les 
activitats de forma lliure, en els dos casos cal que feu la inscripció com a màxim fins el 5 de juliol. La 
presentació i inici del curs serà el proper dimecres 6 a les 10.30h a la Sala d’Actes de la Pl. Catalunya. 
�

 
 

 
 

XOCOLATADA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES  
 

El dissabte 4 de juny 
l’Associació de Dones del 
nostre municipi va celebrar 
“La Xocolatada”, un 
berenar de cloenda on es 
van exposar labors i 
manualitats que les sòcies 

realitzen durant el curs. Unes autèntiques meravelles!.  
En aquesta ocasió totes les assistents van rebre un regal que consistia en 
una planta natural: una ermosa.  A més es van sortejar 10 lots de cava i vi, 
i tres regals obsequi de la Sra. Teresa Pifarré, professora de manualitats. 
En les activitats de l’estiu, la Junta directiva participarà en la propera edició 
del FesTorres. Des de l’Associació de Dones es vol recordar que durant el 
proper curs es celebrarà el 30è aniversari de la fundació de l’Associació, la 
qual cosa fa molta il·lusió a totes les que en formen part, i els agradaria 

que, si ets dona i encara no n’ets sòcia, en 
formessis part. 
Des de la Junta directiva es vol aprofitar per 
donar les gràcies a l’Ajuntament, a les persones 
i entitats col·laboradores i a cadascuna de les 
sòcies que són la cèl·lula bàsica d’aquesta gran 
família de dones de Torres de Segre: Les MdC “Santa Àgata”. 

ALTRES ACTIVITATS 



FESTIVAL DEL CLUB RÍTMICA DE LLEIDA 
 

El dissabte 11 de juny es va dur a terme al poliesportiu un festival 
de gimnàstica rítmica organitzat pel Club Rítmica de Lleida al 
capdavant la nostra veïna local l’Anna Esteve amb la participació 
in situ del pintor lleidatà Antoni Sierra Uceda. 
En aquesta representació es va voler mostrar la tasca que es fa 
des del club i l’estil que s’utilitza per entrenar i competir a nivell 
federat combinant diferents propostes i estils musicals com el 
zumba o el hip-hop, entre altres. 

 
FESTA DE FI DE CURS DEL GRUP ESCOLTA TURRIBUS 
 
 

Dissabte 11 de juny els infants i joves 
de l’Agrupament Escolta Turribus van 
celebrar la Festa de Fi de curs que 
tancava un any amb ple de bones 
experiències i d’activitats diverses.  
La Festa va començar a mitja tarda 
amb la realització de diferents jocs 

organitzats per la unitat de clans. Tot seguit es va donar lloc 
a un sopar amb les diferents famílies i amics que hi 
assistiren per acabar amb una mica de música.  
 
PREMI ATORGAT A L’AE TURRIBUS 
 
 

El mateix dissabte 11 de juny tenia lloc la Festa de l’Associacionisme 
organitzada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i en la 
qual es duia a terme la 15a edició dels Premis de l’Associacionisme català. 
En l’edició d’aquest any es va atorgar el Premi a la iniciativa transformadora 
a l’Agrupament Escolta Turribus del nostre municipi, pel projecte CauBou de 
Torres de Segre, del qual se’n coneixerà més el curs vinent.  
L’Ajuntament s’uneix a la felicitació dels Escoltes Catalans i del CNJC per 
tant merescut reconeixement a l’AE Turribus per aquest tipus d’iniciatives.  

 
FESTA DE FI DE CURS DE L’ESCOLA CARRASSUMADA  
 

El pavelló va acollir el dissabte 18 de juny per la 
tarda la festa de cloenda del curs escolar 2015-16 
de l’Escola Carrassumada davant un bon nombre 
de familiars i coneguts. 
L’acte va estar marcat pels moments d’agraïment 
dels alumnes i pares als mestres dels seus fills/es, 
l’entrega d’orles als alumnes que acabaven l’etapa 
d’infantil i primària però també per les 
representacions musicals de l’alumnat de sisè que, 

posteriorment, s’acomiadaren de l’Escola amb uns sentits parlaments ja que, a partir del setembre, 
iniciaran una nova etapa a l’educació secundària. Aquest 
any, la festa va coincidir amb la jubilació del que ha estat 
director al llarg d’aquests anys en Manel Pulido 
Rodríguez que va rebre un emotiu homenatge per part de 
tota la comunitat educativa present com agraïment a la 
seva bona tasca desenvolupada. Tot seguit, una actuació 
d’un grup d’animació disfressats de pallassos va fer 
gaudir als més petits d’una bona estona per cloure la 
jornada amb un bon berenar organitzat per l’AMPA de 
l’Escola Carrassumada. 



ACTE SORPRESA DE COMIAT AL DIRECTOR DE L’ESCOLA  
 

Posteriorment a la Festa de cloenda del 
curs escolar i de manera confidencial, la 
comunitat de mestres i alumnes de 
l’Escola van preparar un acte exclusiu 
d’homenatge al director de l’Escola en 
Manel Pulido a la Sala d’Actes de la 
Plaça Catalunya. En Manel que es jubila, 
tal i com hem exposat en l’anterior 
notícia, va rebre totalment sorprès i emocionat les mostres 
d’agraïment d’alumnes, companys de professió, regidors de 
l’Ajuntament i altres persones que hi van assistir. En l’emotiu 
reconeixement es va projectar un muntatge fotogràfic que mestres i 
alumnes havien preparat amb secret acompanyat d’unes sentides 
paraules per finalitzar amb un aperitiu a l’Escola. 

 
FESTA DE CLOENDA DEL CURS DE LA LLAR D’INFANTS I INICI DEL CASAL D’ESTIU 
 

El 21 de juny el pati d’educació infantil, ubicat a l’Escola, va 
aplegar la festa de cloenda del curs de la Llar Infants. Els nens i 
nenes més grans van cantar i ballar davant els pares i familiars 
presents una cançó. Posteriorment, l’alumnat dels diferents 
cursos es van fer les fotos de record amb les seves professores 
que van rebre uns obsequis per part dels pares i mares com a 
reconeixement a la seva bona tasca durant el curs. L’acte 

continuà amb l’entrega de les orles als nens i nenes que a partir de setembre iniciaran una nova 
aventura a P3 de l’Escola i l’alliberament d’uns globus de colors davant d’un fort aplaudiment dels 
presents. Per acabar es va fer un berenar organitzat per 
les membres de l’AMPA de la Llar d’Infants que també 
van fer obsequi de material d’aula per emprar-lo de cara 
al proper curs. Finalitzat, l’endemà es va donar inici el 
Casal d’Estiu que, durant els matins dels mesos de juliol i 
agost, oferirà als nens i nenes que s’hi ha inscrit diferents 
activitats manuals, lúdiques i divertides. 
 
 

FI DE CURS DE L’ESCOLA DE MÚSICA “L’INTÈRPRET” 
 

El dimarts 21 de juny la Sala d’Actes de la plaça Catalunya va 
acollir la cloenda del curs de l’Escola de Música l’Intèrpret que, 
des del setembre, ha impartit les seves classes a l’Escola 
Carrassumada a nens i nenes del nostre municipi. 
En aquest acte, tots els alumnes junts van cantar diverses 
cançons i llavors de forma individual cadascun va fer una petita 
representació amb l’instrument escollit, guitarra, violí, flauta 
travessera, trombó, ... Van poder demostrar el talent que hi ha 
a Torres de Segre. 
 
 
 

REUNIÓ DE JOVES A LA SALA D’ACTES DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT  
 

El dimecres 1 de juny es va dur a terme una segona reunió amb els joves 
de Torres amb el tècnic de joventut del Consell Comarcal amb la finalitat 
de reflexionar i debatre sobre les activitats que es fan al poble centrant-se 
en els eixos de participació i cohesió social, lleure educatiu i juvenil i 
formació i treball, així com proposar noves iniciatives dins del municipi i 

exposar les seves necessitats actuals. Es van realitzar diferents grups de treball dels quals se’n van 
extreure propostes molt interessants que es miraran de potenciar en endavant.  



INICI DE LA TEMPORADA DE LES PISCINES 
 
 

L’inici de la nova temporada de les piscines ja és una realitat 
ja que el passat dissabte 18 de juny es van obrir les portes 
de les instal·lacions a tots els/les banyistes. Coincidint amb 
un començament d’estiu força càlid i temperatures elevades 
juntament amb la previsió d’ésser un estiu d’allò més calorós 
i la proposta de dur a terme un conjunt d’activitats i festes al 
mateix recinte, anar a les piscines es contempla com l’opció 
més idònia per gaudir de l’estiu ja sigui entre setmana o bé 
dissabte i diumenge. 

 
 

 

SOPAR DE REVETLLA DE SANT JOAN I FESTA REVIVAL 
 

El dijous 23 de juny, es va celebrar al pavelló 
poliesportiu la revetlla de Sant Joan amb un sopar i, 
posteriorment, la Festa Revival.  
Una nova proposta musical que va fer gaudir als 
presents amb els millors èxits dels anys 70, 80 i 90 
juntament amb l’actuació de dos ballarines, un photocall 
amb perruques i un gran desplegament de llum i so. 

 
 

 

SANT JOAN ANCESA JOVE 
 

El temps ha respectat la segona edició de l’Ancesa 
Jove i ha estat tot un èxit, com s’ha explicat en 
anteriors edicions, aquesta és una iniciativa d’un bon 
grup de joves amb la intenció de fer una festa conjunta 
de revetlla de Sant Joan propera que promou que el 
jovent dels voltants es quedin per la zona. L’Ancesa, 
ara ja constituïda com una associació de joves de 
diferents municipis, té la voluntat de mantenir aquest 
esdeveniment com a referent musical a les terres de 

ponent i potenciar el seu caràcter itinerant. Durant tot l’any s’han realitzat activitats de germanor i 
promoció musical i cultural per tots els pobles implicats, aquesta empenta ha fet que s’impliqués el 
Consell Comarcal del Segrià per impulsar-ho com a acció 
mancomunada en matèria de polítiques de joventut, en 
col·laboració de la Diputació de Lleida. Aquest any els municipis 
adherits han esta Aitona, Albatàrrec, Alfés, Almatret, Aspa, 
Maials, Montoliu, Puigverd, Sarroca, Sudanell, Sunyer i Torres de 
Segre. Aquest últim ha passat el testimoni a Montoliu de Lleida, 
que ha estat l’encarregat d’acollir aquesta edició amb els grups 
S’temple Bar, MuntBand versions i Nar6Sound, destacant com a 
cap de cartell a La Raíz, moment àlgid de la nit i que varen fer 
ballar als aproximadament 1000 assistents. 
 
BERENAR DE SANT JOAN DE LA LLAR DE JUBILATS 
 

La junta de la Llar de Jubilats Sant Guardià, tal i 
com és tradició, va preparar un berenar per a tots 
els seus socis en motiu de la celebració de Sant 
Joan a la Plaça dels Països Catalans ubicada al 
costat del poliesportiu.  
Assentats a les diferents taules i amb música de 
fons, els presents van poder degustar d’un aperitiu 
inicial i la tradicional coca de Sant Joan 
acompanyada de cava i refrescs.  



L’ACTIVITAT A LA RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ 
 

La residència Sant Guardià continua amb les seves variades propostes d’activitats on els seus 
residents són els protagonistes. Al llarg d’aquest mes de juny, aprofitant l’arribada del bon temps, 
s’han realitzat unes bones sortides amb el grup de passeig, també s’han dut a terme uns tallers de 
pintura desenvolupant la seva creativitat artística i s’han fet activitats diverses per no perdre la forma 
física com el joc de les bitlles. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICI DEL CASAL D’ESTIU 
 

El divendres 1 de juliol s’ha iniciat el Casal d’estiu que aquest any compta amb 
una cinquantena de nens i nenes inscrits d’edats compreses entre 2 i 14 anys. 
Com ja es habitual es faran deures, anglès, tallers i piscines i, a més, aquest 
estiu el fil conductor serà la màquina del temps, la qual construiran els 
assistents i cada setmana es treballarà i es viatjarà a una època diferent.   
 

MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE 
 

El proper diumenge 10 de juliol es celebrarà a les piscines municipals, 
tal i com és habitual en els darrers anys, la jornada solidària de “Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple”. Aquest any l’activitat es complementarà amb 
dues propostes diferents: una activitat d’iniciació al submarinisme i unes 
demostracions de salvament aquàtic amb l’objectiu de contribuir en la 
causa i donar valor a aquesta iniciativa solidària prou important en 
benefici d’aquesta malaltia. 
Al llarg del matí, tothom que vulgui podrà experimentar la sensació de 
respirar sota de l’aigua, aprendre, a través d’una simulació, a fer un 
salvament dins l’aigua a una persona amb problemes, entretenir-se en 
les plataformes flotants i adquirir alguns dels productes de l’estand del 
“mulla’t” col·laborant per una bona causa. Al finalitzar, es farà una 
nedada conjunta a la piscina gran.  
 

 
CONSELL DE L’EMEETDS 

AIRE CONDICIONAT de la web, a la web no hi es i queda el forn i l’assecadora (el forn encara però 
aquesta potser la guardem per l’hivern no?) 

Crec que aquest es un bon mes per parlar de l’aire, pq l’altra ja serà ppis agost i haurà passat “lo pitjor” 
si et sembla bé ja faré un estracte, i parlaré primer amb josep maria DEMÀ LA FAI!!! 

http://www.diaridegirona.cat/tecnologia/2016/06/16/6-trucs-per-estalviar-laire/789031.html 

http://www.comerc.ad/consells-consum/193-consells-per-estalviar-energia-a-la-llar 



http://www.guinotprunera.com/noticias/ca/consells/5-consells-per-estalviar-en-aire-condicionat/ 

https://www.alimentasonrisas.es/ca/familia/estalvi-familia/trucs-estalviar-laire-condicionat.html 

http://www.huubs.cat/consells-estalviar-fent-servir-laire-acondicionat/ 

 

 

 

 
 
 

Un cop més s’han contractat els serveis de neteja de tots els carrers del nostre municipi i durant els 
dies anteriors l’empresa FCC Serveis Ciutadans ha estat l’encarregada de fer la neteja a fons de tots 
els carrers. S’agraeix a tots els veïns i veïnes, la col·laboració en el manteniment del nostre poble net. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Juan Florensa per saber el perquè s’ha fet  

 
 
 
 
 
 

 
He preguntat JC� diu q han fet poca cosa q no val la pena, q millor ho posem quan acabin del tot. 

 
 

 

 
 
 

L’increment�de�vigilància�es�va�posar�a�l’anterior.�

http://torressegre.sedelectronica.es/board/97521486�f59b�11de�b600�00237da12c6a/�

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIONS REALITZADES AL JUNY

NETEJA CARRERS 

REPÀS DEL FERM TRAM DEL CEMINTIRI A LA ROTONDA DE LES CASETES

FI DE LA SENYALITZACIÓ DELS CARRERS

RECORDATORI ORDENANÇA CIVISME

REPARACIÓ DE DIFERENTS “REBENTONS”



 
�
La� brigada� municipal� segueix� amb� les� tasques� de� reparació� de� les� fuites� d’aigua�
existents�per�tal�de�minimitzar�al�màxim�el�malbaratament�d’un�bé�tant�escàs�com�és�
l’aigua.��
En� aquesta� ocasió� s’ha� reparat� una� fuita� als� patis� i� una� altra� al� Fornet� (urbanització�
d’Utxesa).��
Aprofitem� per� recordar�vos� la� importància� d’esser� responsables� amb� el� consum� de�
l’aigua�en�l’ús�domèstic.��
�

 

Degut�a�l’elevat�trànsit�de�maquinaria�durant�aquesta�època�de�l’any�i�per�tal�de�millorar�la�circulació�i�per�tant�
minimitzar�riscos�per�als�usuaris�s’han�realitzat�diferents�reparacions�en�algunes�vies.�Concretament�al�camí�de�
les�Sinogues�s’ha�hagut�de�refer�una�petita�part�del�pont�i�a�la�carretera�de�Sudanell,�s’ha�reparat�un�forat�amb�
formigó� i� s’ha� col�locat� un� desaigüe� per� tal� d’evitar� que� les� pluges� continuessin� generant� problemes�
d’aixecament� de� l’asfalt� en� aquell� punt.� FALTA� FOTO,� UNA� ME� L’HA� DE� FER� SERAFÍ� I� ALTRA� JO,� SI� PUC�
INTENTARÉ�EXPLICAR�HO�MILLOR�TB�

 
 

 

Donat�que�fa�ja�uns�anys�que�es�va�fer�la�instal�lació�del�sistema�de�refrigeració�de�l’ajuntament,�
aquest� havia� deixat� de� funcionar� correctament� i� durant� aquest�mes� s’ha� estat� treballant� en� el�
manteniment� i�reparació�d’aquest� i�també�s’ha�estat�realitzant� la�neteja�de�filtres� i�posta�a�punt�
que� es� fa� de� forma� periòdica� per� tal� que� les� oficines� municipals� estiguin� climatitzades�
correctament.�Ho�he�intentat�allargar�una�mica�x�no�posar�foto�mlt�petita�

 

Un�cop�més�s’han�hagut�de�destinar�
recursos� i� esforços�de� l’ajuntament�
per� un� acte� de� vandalisme.� Aquest�
cop� la� brigada� ha� hagut� de� netejar�
unes�pintades�de�la�paret�d’entrada�
al�poble.���
Des� del� pregoner� fem� una� crida� al�
civisme�de�tots�plegats.�

 
 

 
Si podem posar-ho. Joan Florensa per saber quan ve última remesa i tal 
 
 

 

 

 

 

REPARACIONS CAMINS LES SINOGUES I CTRA. SUDANELL 

REPARACIÓ SISTEMA REFRIGERACIÓ AJUNTAMENT  

NETEJA PINTADES PARETS MUNICIPI 

L’ALBERG MUNICIPAL ARRIBA AL 100% D’OCUPACIÓ  



 

 
 
1a 
 

La Llar. 
 
 
Si no sens acudeix res molt important o falta omplir podríem destacar que s’inicia la campanya de la 
fruita, q ja es treballa a tope i q algun pagés ens faci foto de collita o fotos dels magatzems a l’hora 
punta de descàrrega, no sé dóno idees. 
Tb podríem fer un recull de fotos de tots els finals de cursos 
JUNY mes de finalització dels cursos i .... 
 
M’agrada�més�la�primera�idea.�Ja�que�en�tota�la�revista�no�surt,�podem�parlar�de�la�nova�temporada�de�fruita�i�
fer�referència�a�les�pedregades�que�ha�afectat�a�algun�veí�i�una�previsió�de�com�anirà�la�campanya.�No�se...�jo�
aquest�any�no�tinc�massa�idea�de�com�està�la�cosa�ni�si�hi�ha�hagut�afectació�pedra,�com�no�estàvem,�de�
moment�parlo�amb�alcalde�i�algu�altre�per�si�està�collint�ens�pugui�enviar�alguna�foto.��

 
 
 
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES DE JUNY 
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Posar foto en gran dels equips i classificació en el cas que falti pàgines. Si aquesta sobra no cal posar-
la en aquesta edició ja que els campionats estan acabats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES DE JULIOL 

Dissabte 2 de juliol 
A partir 11:00h. Activitats diverses, sopar i revetlla d’estiu a Utxesa. 
22:00h. Concert al Molí “Festival de bandes” amb “L’Orchestre 

d’Harmonie de l’Union de Toulouse”. A la Bassa del Molí. 
 

Dijous 5 de juliol 
17.00h. Disfruita-la a l’estiu organitzat per Unió de Pagesos amb 

col·laboració de l’Ajuntament. Piscines municipals. 
 
 

Diumenge 10 de juliol 
11:00 – 13:00h. Mulla’t: diferents activitats entre les quals destaquen 

submarinisme i salvament aquàtic. Piscines municipals. 
 

Del 16 al 31 de juliol els dissabtes i diumenges 
19:00h. Exposició Fotografies sobre l’Ermita. Sala Exposicions. 
 

Divendres 22 de juliol 
21:00h. Actuació del grup de Teatre jove de Torres de Segre. 

Poliesportiu. 
 

 
Dijous 28 al diumenge 31 de juliol FESTORRES 

 
 

Dijous 28 de juliol 
20:30h. Master class de Zumba a càrrec de Gimnàs Ares d’Alcarràs. 

Camp de Futbol. 
 

Divendres 29:  
22:00h. Jornada a la Fresca. Pati Escoles. 
Dissabte 30: 
21:00h. Sopar i ..... Camp de Futbol. 
23:00h. Lkajdlkjf 
Diumenge 31: 
09:00h. Caminada?? Camp de Futbol. 
18:00h. Gimcana???.... 

 
 
 

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 dels tiquets al local de l’Associació a 
Utxesa el dissabte 25 de juny de 18 a 20 hores i el diumenge 26 de juny de 
10 a 13 hores. utxesa2010@gmail.com / 625 48 43 51 (president) 
 

ACTES ESPORTIUS (JULIOL) 

Dissabte 2 / Diumenge 3 de juliol 
�

III Torneig Futbol Sala Femení. Poliesportiu. Informació i inscripcions 
torneigfsfemenitorresdesegre@hotmail.com 

DL�L�1725�2015�

AJUNTAMENT  
DE TORRES DE SEGRE 

Foto contraportada de Fernando Curcó 


