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Un any de Pregoner…

PRESENTACIÓ
PRESENTACIÓ

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–Agost: dimarts i dijous de 17h a 19h
Bibliopiscines.
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
Dimarts i divendres de
12h a 14h
Els porten el dia 11
Recollida residus voluminosos Agost
i els recullen el dia 16
Recollida residus fitosanitaris

Llar de jubilats Sant Guardià

973 796496

Obert tots els dies de 16h a 20h

L’estiu no dóna treva i les altes temperatures
juntament amb les pluges inexistents han fet que
aquest juliol hagi estat un mes xafogós i pesat
per tots els torressencs i torressenques que
treballen als camps fruiters i un mes ideal per
tots aquells que tenen la sort de poder gaudir de
vacances passant l’estona en llocs frescos i
agradables com les piscines.
Fa pràcticament un any de la primera publicació
de la revista “El Pregoner de Torres” que iniciava
la seva vida amb el titular “Un estiu ple
d’activitats”. Un títol que es podria repetir
perfectament ja que al llarg d’aquests dies de
juliol han estat moltes les coses que s’han dut a
terme al nostre municipi, des de la revetlla
d’estiu a Utxesa i el concert de bandes al molí,
diferents activitats de promoció de fruita a les
piscines, la jornada del “mulla’t”, el primer torneig
de futbol5, la tradicional ballada de sardanes a la
fresca fins als variats actes i nombroses
propostes d’un excel·lent Festorres.
La vida al municipi continua activa i l’activitat
diària segueix un bon ritme. Al llarg d’aquest
mes també han estat necessàries mesures
importants per millorar el civisme i reduir les
infraccions viàries a fi de millorar la convivència
dins del municipi que presenta un increment de
la població significatiu.

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 JULIOL
ACTES CULTURALS
GRAN CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE L’UNION (TOULOUSE)
El dissabte 2 de juliol l’espai de la “bassa” del Molí va
acollir, per segon any consecutiu, un concert a la nit
emmarcat dins de “Fem Banda”, el Festival
Internacional de Bandes de Música de Lleida. Aquest
any ens van oferir un Gran Concert a càrrec de
l’“Orchestre d’Harmonie de l’Union” provinent de
Toulouse (França).
Davant una bona presència de veïns i veïnes, els prop
de 60 músics professionals, estudiants i aficionats voluntaris que composen l’esmentada orquestra van
demostrar la seva categoria en conjunt interpretant diferents peces musicals amb un bon repertori
d’instruments de vent i percussió.

EL PUBILLATGE A PORTBOU
El passat dissabte 23 de juliol, la Nerea i el Brian van anar a la
localitat de Portbou al comiat i proclamació del pubillatge d’aquesta
localitat de l’Alt Empordà en representació del pubillatge del nostre
municipi.
En aquest acte també hi va estar present la Queralt, pubilleta de
Torres de Segre l’any 2014, que va voler acompanyar als seus
companys.
SARDANES A LA FRESCA DINS LA VOLTA COMARCAL DE SARDANES DEL SEGRIÀ 2016
Com ja és habitual dins les activitats d’estiu, el divendres
29 de juliol el pati de les escoles va acollir el XII Cicle de
sardanes del Consell Comarcal del Segrià.
En aquesta edició hi van ballar un bon nombre de les
colles sardanistes que van omplir de cultura catalana i de
color aquest indret del nostre poble. Hi van estar
presents: Els Amics de la Sardana d’Alguaire, els Amics
de la Sardana d’Almacelles, l’Agrupació Sardanista
d’Artesa de Lleida, l’Agrupació Sardanista Germanor de
Torrefarrera, l’Agrupació Sardanista de Puigvert Lleida, el
Grup Sardanista de l’Associació 50 i més d’Alcarràs, el
Grup Sardanista de Balàfia, de Lleida, el Grup Sardanista
del 27 d’abril, de Lleida i l‘Escola Sardanista de Torres de
Segre. L’acte, amenitzat per la Cobla Municipal de Lleida i
presentat pel Sr. Francesc Casals, Regidor de l’Ajuntament i del Sr. David Masot, va reunir unes 400
persones que van poder gaudir d’aquesta gran festa sardanista a la fresca.

ACTIVITATS ESPORTIVES
1r TORNEIG FUTBOL-5
El dissabte 23 de juliol es va dur a terme la primera edició del torneig d’estiu de futbol-5 amb la
participació de dotze equips formats amb jugadors locals i d’arreu a partir de 12 anys.
El torneig, de caire totalment amistós, es va desenvolupar en format d’eliminatòria directa. Els partits es
van anar disputant entre els dos camps de futbol 7 dibuixats sobre el terreny de joc aplicant la
normativa d’aquesta variant del futbol amb la premissa que cada equip havia de jugar amb 5 jugadors
sobre el camp.
Finalment, l’equip “Steaua del Grifo”, format íntegrament per jugadors locals, és va proclamar campió
del Torneig derrotant a l’equip “Maÿa-Marÿo” per un contundent 4 a 0 i alhora també va rebre el guardó
a l’equip menys golejat encaixant només 1 gol en tots els partits jugats.
A nivell individual, el premi al millor jugador va ser per Pol Muñoz, jugador de l’equip “Vater de Munich”
que van quedar eliminats a les semifinals donant una molt bona imatge. El trofeu al màxim golejador
del Torneig va recaure al jugador local Joan Sentís de l’equip campió.

CONCURS NOCTURN SUSPÈS I QUART SOCIAL DE PESCA
El concurs nocturn de pesca que s’havia de celebrar el cap de setmana del 2 i 3 de juliol a UItxesa es
va suspendre per discrepàncies econòmiques entre la Federació Catalana de Pesca i el Departament
de Medi Ambient que no va donar, finalment, l’autorització perquè es realitzés aquest concurs. Davant
la negativa, els membres del Club Esportiu de Pesca de Torres de Segre van decidir no fer l’esmentat
esdeveniment per evitar sancions dels agents rurals.
En una situació similar a l’explicada anteriorment, es van
trobar que no es podia celebrar el concurs social
corresponent al quart i últim de la sèrie que s’havia de fer
el 17 de juliol. Finalment, es va decidir fer una trobada
amistosa entre els socis inscrits del Club de Pesca de
Torres per gaudir d’una jornada de pesca durant tot el
matí. El primer classificat va ser el Javier Martín amb
13,600 kg de pes en captures que li suposà ser també el
guanyador del conjunt dels 4 concursos socials
acumulatius fets al llarg d’aquesta temporada.

PREPARATIUS DEL PRIMER DESCENS EN PIRAGUA TORRES - SERÒS
El compte enrere pel primer descens en piragua des de Torres de Segre a
Seròs ja s’ha iniciat i queda poc perquè sigui una realitat. Al llarg d’aquests
dies s’han anat fent una sèrie d’actuacions per garantir que aquesta proposta
esportiva estigui a l’alçada de l’expectació i curiositat que ha generat tant a
nivell de municipi com en les diferents xarxes socials. En menys d’una hora es
van exhaurir les places disponibles pel diumenge 28 d’agost i, pràcticament,
estan cobertes també les del 4 de setembre, que es repetirà el descens per a
totes aquelles persones que no podran fer-ho el primer dia.
A part de totes les tasques burocràtiques per obtenir permisos de navegació,
cabal mínim d’aigua, etc. el passat dilluns 26 de juliol membres de l’empresa
“Rogles aventura”, propietària de les embarcacions i organitzadora junt amb
l’Ajuntament d’aquest descens, van fer la primera de les baixades simulant la
del dia 28 per inspeccionar el tram de Torres de Segre a Seròs i valorar
incidències, punts a senyalitzar i diferents aspectes a tenir en compte per
garantir un descens fàcil, divertit i segur.
Posteriorment, dies abans de l’esdeveniment,
es netejarà la zona de sortida i condicionarà
l’espai des d’on partiran els piragüistes i els
ciclistes que faran la ruta amb BTT.
S’espera una jornada amb molta participació,
bàsicament, de gent dels 4 pobles
organitzadors (Torres, Soses, Aitona i Seròs)
on també hi haurà una bona representació de
premsa escrita i la presència d’algun canal de
televisió que s’ha interessat per fer un seguiment de l’activitat.

ACTIVITATS DE MEDI NATURAL I PROMOCIÓ TURÍSTICA
CURS INTERNACIONAL DE L’IBT DE MANEIG DE FAUNA
Del 6 al 13 de juliol, com ja s’havia
anunciat en anteriors edicions, es va
dur a terme el Curs Internacional de
Maneig de Fauna organitzat per
l’Institut de Biodiversitat Tropical al
nostre municipi. Hi ha hagut alumnes
de diferents indrets com de Múrcia,
Alacant, Colòmbia, Xile i Perú i també
hi estaven convidats a assistir els veïns del nostre poble, aquells que s’han
animat a fer-ho han gaudit molt podent tenir fauna de diversos tipus entre les seves mans o ben a
prop.
Durant el curs, els alumnes, van estar en contacte i van aprendre a manipular diferents espècies
d’animals des d’ocells petits fins a grans rapinyaires, també rèptils i també alguns petits mamífers.

D’aquest curs se’n van fer ressò diferents mitjans
de comunicació, fins hi tot ens va fer una visita el
TN Comarques de TV3.
Per finalitzar la formació com a manipuladors de
fauna, l’últim dia van completar tot el procés de
l'anellament científic d'ocells, col·locant les
xarxes de diferents maneres, extraient els ocells
de les xarxes per si mateixos, guardant els
animals en bosses de roba perquè no s'estressin,
extraient-los de les bosses, canvis de posició en
mà, immobilització i per últim van culminar
col·locant per ells mateixos les anelles
corresponents a cada individu.
Ha estat un curs molt profitós per a tots els assistents i de ben segur no serà l’últim que realitzi l’IBT en
conveni amb l’Ajuntament de Torres de Segre.

TALLER DE GRANIZATS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
El dia 22 de juliol a les piscines sota el lema
“+ Segrià, - Malbaratament”, monitors del
Consell Comarcal del Segrià ens van explicar
com tirar menys aliments, aprofitant aquells
que no estan en òptimes condicions. Van
ensenyar una forma divertida per no
malbaratar els aliments en aquest cas l’aprofitament
de fruita madura fent granissats de nectarina, pera i
préssecs, gentilesa de Fruites Fidel Català. També es
va utilitzar llima i menta per a donar-li un toc diferent.
Tots els presents van poder col·laborar en la seva preparació així com en
la posterior degustació i van rebre unes receptes per a poder-los realitzar
a casa.
BENVINGUDES EMY I XIVITA!
Al camí natural, al tram del riu Segre, han arribat 2 femelles
més de cavalls de la Camarga, són la Emy i la Xivita una té 5
anys i l'altra 13. Es van anar a buscar la última setmana de
juliol, provenen del Parc
Natural del Delta de
l’Ebre i s’han afegit als
cavalls existents per tal
d’evitar possibles baralles
entre els dos mascles, el Galop i el Toll i sobretot per intentar
incrementar la diversitat entre ells. En un principi van estar separats
pel fil pastor per tal que es coneguessin i, actualment, un cop
passat aquest període d’adaptació, ja es troben tots junts.

ENQUESTA SOBRE RECOLLIDA SELECTIVA A TOTES LES CASES
El Consell Comarcal del Segrià, encarregat d’efectuar la recollida de les deixalles de
tota la comarca, donat que fins ara al Segrià només es recicla un 16%, ha de
canviar el sistema usat fins ara. Donat la importància en el nostre dia a dia, per
decidir el model que prefereix Torres de Segre, l’Ajuntament ha organitzat una
enquesta i us anima a que opineu i entregueu la vostra resposta com a màxim el 12
d’agost. Els pobles del Segrià podrem decidir entre dos opcions, a continuació us
detallem alguns punts a favor i en contra de cadascun:
Opció 1: Illes de contenidors
Sistemes coneguts
Conten. de rebuig només a les illes
Horari entrega flexible
12 illes a tot el nucli (més 1 per
Cost recollida més baix cada urb. d’Utxesa)
Poca recollida selectiva Camions recollida molt grans

Opció 2: Recollida porta a porta
Nivell més alt de recollida
Cada dia es baixa un tipus de
Permet bonificacions a la taxa deixalles
El cubell costat de casa (no Cost de la recollida és més alt
cal desplaçar-se)
Cal canviar els hàbits
Ingressos alts de reciclatge

A les cases us arribarà més informació sobre els punts forts i febles de cada model de recollida per tal
d’ajudar-vos a decidir i us recorda que el resultat de l’enquesta es traslladarà al Consell Comarcal, que
serà qui prendrà la determinació final.

ALTRES ACTIVITATS
EXPOSICIÓ DE L’ERMITA
L’Associació Amics de la Mare de Déu de
Carrassumada,
vol
agrair
la
gran
assistència de veïns i veïnes a l'exposició
del “Passat, present i futur vers l'Ermita de
Carrassumada” i a tots aquells qui hi ha
col·laborat
aportant
les
fotografies
mostrades.
Han estat tres caps de setmana en els que
s'han pogut reviure temps passats, records
d'infantesa, i retrobaments de famílies dalt del turó de Carrassumada. En aquest recull s'ha pogut
veure la destrucció de la guerra, i de la posterior reconstrucció, els aplecs del dia 10 de maig i de les
trobades amb moltíssima gent envoltant l'esplanada de l'Ermita, així com les excavacions fetes, els
ermitans que han viscut, els casaments que s'hi han fet, una de les grans
nevades, visites de personalitats, el Nadal, les Noces d'Or de les parelles de
la comarca, la festa del Mai Més!!!, el certament, així com els projectes de
futur. Tot amenitzat per la projecció d'un audiovisual realitzat l'any 1999 i que
també feia un recull de les activitats dutes a terme al voltant de l'Ermita.
No podia faltar, la imatge de la Verge de Carrassumada, així com l'Escolanet,
present els 365 dies allà dalt de l'Ermita i també Sant Guardià, que en algun
cop ha estat protagonista del dia de l'Aplec, i s’ha recordat gràcies a les
fotografies aportades.
Amb aquesta exposició s’ha volgut mostrar un resum del
que s'ha fet i es fa durant tot l'any a fi d’apropar l'Ermita
al poble.
També ens han explicat, vivències viscudes, com per
exemple que durant un o dos anys, l'autocar feia viatges
gratuïts per pujar a la gent a l'Ermita entre altres.
Durant tots aquests dies també s’han pogut recollir un
bon grapat de propostes dels que han visitat l'exposició.

REVETLLA D’ESTIU A LA URBANITZACIÓ D’UTXESA “TOSSAL-MOLÍ-ESMAIS”
El dissabte 2 de juliol es va celebrar la tradicional revetlla d’Estiu en
un molt bon ambient i en companyia d’una jornada i nit força
calorosa.
Després d’enllestir tots els preparatius i muntatges, que van dur a
terme la Junta i alguns dels seus simpatitzants, es van començar
les activitats d’entreteniment per als més petits que van gaudir amb
laberints, pinyates i jocs aquàtics que van fer mullar a tots els
presents.
Per la tarda, dins del local social, el gran “Magi” també va fer riure d’allò més a petits i grans fent-los
partícips dels seu divertit espectacle. Tot seguit es van recollir els pastissos pel concurs perquè els
membres del jurat, veïns d’Utxesa, poguessin valorar-los i donar el veredicte final.
Per la nit, es van dur a terme el sopar de germanor a
la plaça de la urbanització per donar pas després a
l’actuació de l’orquestra Cocktail Elegant que va
aconseguir fer ballar a la majoria dels presents amb
les seves versions fins ben entrada la matinada. A la
mitja part de l’orquestra, es van donar els premis dels
pastissos i es van fer diversos sortejos per a tots els
presents.
Des d’aquest espai, la junta de l’Associació agraeix la col·laboració a tots els que han fet possible un
any més aquesta celebració de la revetlla d’Estiu amb l’objectiu principal de fer-la créixer més de cara
als propers anys obrint-la a tothom que hi vulgui participar.

CAMPANYA “DISFRUITA-LA A L’ESTIU” DE LA UNIÓ DE PAGESOS A LES PISCINES
La campanya “Disfruita-la a l’estiu”, organitzada des d’Unió de Pagesos, amb el suport
de la Diputació de Lleida i la col·laboració dels ajuntaments, d’entre ells el del nostre
municipi, va arribar el dimarts 5 de juliol a les nostres piscines municipals amb la
finalitat de promocionar el consum de fruita als infants durant l’estiu.
L’activitat “Disfruita-la” va consistir en un espectacle teatral d’una hora de durada, on
es va donar a conèixer les propietats de les fruites i es repartiren unes carmanyoles en forma de poma
amb fruita tallada de temporada per a cada nen/a que hi va assistir. L’objectiu es que aquestes
carmanyoles siguin reutilitzades posteriorment durant l’estiu per a que els nens i nenes portin fruita per
esmorzar i/o berenar.
La proposta va tenir molt bona acceptació i l’espectacle va fer gaudir als més petits d’una bona estona
de lleure i d’educació alimentària.

MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
El diumenge 10 de juliol es va dur a
terme la 23ª edició del Mulla’t per
l’Esclerosi Múltiple per a solidaritzarse amb els afectats per la malaltia
essent l’edició amb més participació de
totes en tot el territori català amb més
de 100.000 persones que es van
llançar a la piscina d’un total de 625
piscines que es van sumar a aquesta iniciativa, impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM)
amb la finalitat de lluitar contra aquesta malaltia neurodegenerativa.
Aquest any a les nostres piscines municipals es va voler donar un impuls a la iniciativa solidària per
ressaltar el valor i la importància que es mereix aportant diferents activitats durant tot el matí d’entre
les que destaquem l’activitat de submarinisme oferint als banyistes l’opció d’experimentar i conèixer
aquesta pràctica dins la piscina gran tot mullant-se per la causa d’aquest dia. Com no podia ser d’una
altra manera, al migdia tots els banyistes presents es van tirar a l’aigua alhora i van nedar com a
símbol de col·laboració tal i com diu l’eslògan d’aquesta campanya.
La jornada es va acabar amb una molt bona participació i la totalitat dels productes solidaris venuts.

FIRMA DEL CONVENI ENTRE L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA, ELS JUBILATS I L’AJUNTAMENT
El passat 26 de juliol l’Ajuntament de Torres va renovar el conveni
amb l’obra social de “La Caixa” com es duu a terme des de fa
diversos anys per tal de realitzar activitats amb l’associació de
jubilats Sant Guardià.
Aquesta col·laboració promociona diferents activitats adreçades als
jubilats del nostre municipi com per exemple classes d’informàtica,
taller de lectura, taller de memòria, cinefòrum, etc.
L’ESTIU ÉS VIU A LA RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ
Amb l’arribada de l'estiu, la residència Sant Guardià s’ha guarnit amb tot de detalls propis d’aquesta
estació de l’any que han elaborat els residents per obtenir un ambient molt estival. Amb el bon temps,
també s’han iniciat les activitats aquàtiques a la piscina superant la desconfiança inicial que suposa
l’aigua i gaudint al màxim d’aquesta activitat tant relaxant.
Els dijous es continua amb l'activitat de bingo, que també s’ha adaptat a l'arribada de l'estiu, amb
regals com ulleres de sol, barrets de palla i utensilis de platja.

ACTIVITATS AL CASAL D’ESTIU DE L’ESCOLA
Durant aquest mes de juliol els nens i nenes que participen al Casal d’Estiu han pogut gaudir d’un bon
nombre d’activitats diverses i variades gràcies a la bona tasca del monitor i monitores encarregats de
dirigir l’activitat. Cada dilluns els infants han anat viatjant a diferents èpoques de la història amb una
màquina del temps que ells mateixos varen crear.
També van fer la ja típica acampada a l’escola on els nens i nenes s’ho van passar d’allò més bé
dormint a cel obert en una experiència única i divertida on, primer, van fer diferents balls, tot seguit van
sopar uns molt bons bikinis i, finalment, van dormir a les diferents tendes del campament que
instal·laren. Una altra de les activitats va ser la sortida a Montoliu amb l’autobús de línia habitual on
van compartir un matí d’experiències amb els nenes i nenes del Casal d’aquest municipi.
L’últim divendres del mes els nens i monitors van anar a l’esmorzar i al cine del Festorres on s’ho van
passar d’allò més bé.
L’activitat segueix a tot ritme al Casal durant el mes d’agost on els més petits seguiran el seu viatge
amb la màquina del temps i podran gaudir d’un seguit de noves propostes i sorpreses que els monitors
els tenen preparades. Visca el Casal!!

CONCERTS A LA FRESCA A LES PISCINES MUNICIPALS
Durant el juliol ja han tingut lloc dos dels
concerts a la fresca a les piscines
municipals, els assistents van poder gaudir
de música Bossa Nova i Dixieland.
Per a l’agost ens espera un concert de
música Jazz el proper dissabte 6 d’agost i música Soul per al dissabte 20.
COL·LABORACIÓ DE L’EMEETDS EN EL 1R DESCENS DE PIRGAGUA TORRES-SERÒS
L’Empresa Municipal d’Energia Elèctrica de Torres de Segre
(EMEETDS, sl) col·laborarà en el 1r descens de Piragua de Torres
de Segre a Seròs, que tindrà lloc el proper diumenge 28 d’agost.
A part d’estar preparant alguna sorpresa per al mateix dia del
descens, han adquirit dos piragües individuals per a sortejar, que de
ben segur seran molt benvingudes, donat que les places per al dia 28 ja estan esgotades, gràcies al
gran èxit que ha tingut aquest esdeveniment.
Que cal fer per participar al sorteig? Molt fàcil:
1- Entreu al perfil d'Emeetds del Facebook.
2- Compartir el post.
3- Fer-te amic de la Emeetds.
4- Pren m’agrada a la publicació.
El resultat del sorteig de la primera plaça es comunicarà el proper dia 9 d’agost i el de la segona el 16.

CHARLES RAGSDALE, UN NORD AMERICÀ A TORRES PER FOTOGRAFIAR AL PERE FORCAT
Un fotògraf nord-americà
actualment a Sevilla,
Charles Ragsdale, va
viatjar el passat divendres
1 de juliol fins al nostre
municipi per conèixer i
fotografiar al segon home
més gran d’Espanya, el
nostre veí torressenc en Pere Forcat que al proper desembre
complirà els 109 anys. En Charles va quedar meravellat de l’estat mental del Peret i encuriosit per
conèixer si el fet que tres germans hagin passat dels cent anys és un cas únic al món i digne d’estudi.
El motiu d’aquesta visita va ser la preparació d’un projecte personal “Generaciones” en el que hi ha
participat 25 espanyols més grans de 105 anys de tretze comunitats autònomes diferents, d'entre els
quals es troba en Pere.
En Charles ha viatjat durant set
mesos fotografiant a aquests avis
junt amb el membre de la família
més petit per cloure el seu treball
en un llibre que posteriorment
publicarà i una exposició del seu
treball que anirà itinerant per tota
Espanya i que, possiblement,
també arribi al nostre municipi.
La visita a Torres de Segre va
cridar l’atenció dels diaris “El
Segre” i “la Mañana” que van
voler fer un seguiment de la seva
estada al nostre poble.

ACTUACIONS REALITZADES AL JULIOL
REPARACIONS ALS SISTEMES D’AIGUA DE “LES CASETES”
A principis de mes es van haver
de substituir el grup de pressió
encarregat del sistema de reg de
la zona enjardinada de “Les
casetes”. A més també es va
haver de canviar per un de nou el
grup de pressió d’aigua potable
que bombeja i subministra l’aigua
als diferents habitatges d’aquesta zona en concret del nostre municipi.
TIRAR HERBICIDA PELS CARRERS I SULFATAR ELS ARBRES
Un cop més, per tal de mantenir correctament els espais públics, s’han
sulfatat tots els arbres ornamentals del municipi i s’ha tirat herbicida en
els diferents espais i places per tal d’evitar que l’herba creixi en excés.

DOTACIÓ DE PISCINES AL CASAL D’ESTIU DE L’ESCOLA I DE LA LLAR D’INFANTS
Coincidint amb l’inici, tant del Casal d’estiu de l’Escola com del de la Llar d’Infants, l’Ajuntament va
donar unes piscines inflables noves a cada esplai per substituir les velles que estaven deteriorades i
desgastades. Amb aquestes piscines els dos Casals duran a terme, durant el període d’estiu, una
sèrie d’activitats de lleure amb els nens i nenes participants on l’aigua, el joc i la diversió seran els
autèntics protagonistes.

ADEQUACIÓ I NOVES SORTIDES D’EMERGÈNCIA AL POLIESPORTIU
S’han iniciat les obres per tal de posar una nova sortida
d’emergència a l’espai proper a la cuina, segons recomanació
del Servei de Prevenció, així com adequar algunes de les
sortides existents per tal que compleixin amb la normativa
vigent.
Amb aquesta actuació, el Poliesportiu municipal serà més
segur per a tots els seus usuaris i permetrà augmentar la seva
capacitat en 400 persones més, passant de les 850 que podia
acollir actualment a les 1250 com a límit d’aforament.
INCREMENT SENYALITZACIÓ I CONTROL DE TRÀNSIT DELS CAMIONS
S’han reforçat els senyals de prohibició d’aparcament,
sobretot destinats a espais on solen estacionar els
camions, que durant aquest temps causen molèsties
als veïns.
També s’han marcat algunes zones on mancaven
senyals de circulació per
tal de facilitar el trànsit.
Així mateix l’agent local,
com en els anys anteriors, ha variat l’horari per tal de poder controlar
una millor circulació de camions i també de tractors i altres usuaris,
donat l’elevat moviment en hores punta en aquesta època de l’any.
INSPECCIÓ SANITÀRIA A L’ALLOTJAMENT MUNICIPAL
Com cada any en aquest temps s’ha realitzat la inspecció
d’higiene a l’allotjament municipal de treballadors.
Els encarregats, el regidor d’Agricultura i la regidora de
Sanitat van inspeccionar cada apartament per tal de
comprovar les mesures d’higiene i sanitat de les
habitacions, cuina, lavabos, etc.
S’ha constatat que aquest és un dels anys que està tot
més net i ordenat.

TASQUES DE MANTENIMENT I MILLORA A L’ESCOLA
Al llarg d’aquests dies membres de la brigada municipal han estat treballant a les instal·lacions de
l’Escola fent tasques de neteja, manteniment i millora per garantir unes bones condicions de cara al
nou curs escolar. D’entre les diferents tasques realitzades destaquem:
 Reomplir amb sorra nova els sorrals dels patis i cobrir-los per garantir-ne la qualitat al setembre.
 Neteja d’herbes dels dos patis de primària i d’educació infantil.
 Revisió i neteja dels desaigües de l’esbarjo.
 Pintada dels arranjaments fets a infantil el curs passat quan es van reparar les parets malmeses.
 Reparació del tirador de la porta d’accés trencat per vandalisme.
 Instal·lació d’automatismes a les llums dels banys dels diferents pisos per evitar que es quedin
obertes i estalviar energia.
 Tallar els dos arbres que malmetien l’hort i la tanca.
A part d’aquestes actuacions, properament, es col·locaran uns suros a les parets de les tres classes
d’infantil per poder-hi penjar treballs realitzats o activitats d’aula i es col·locarà un sistema
d’aparcament de bicicletes al costat exterior de la porta d’accés a l’escola.

REPARACIÓ ESFONDRAMENT CARRER SALADÀ
Al carrer salada hi va haver un esfondrament causat pel deteriorament del sistema
de claveguera en aquell punt, per erosió i a causa dels animals.
Aquest fet va causar un forat prou important al carrer. La brigada s’ha encarregat de
reparar-lo, col·locar tubs nous que suportin bé el pas de l’aigua de les clavegueres,
d’aquesta manera s’evitarà que torni a passar en un futur.
VIGILÀNCIA A L’ACCÉS A LES PISCINES MUNICIPALS
L'Ajuntament va contractar els serveis de dos agents de seguretat
davant les reiterades queixes dels usuaris de les piscines els
diumenges per la tarda amb un increment considerable de
banyistes d'arreu mancats de civisme
i que no responien a les ordres
fixades dins del recinte per garantir
una bona convivència. Davant
d’aquesta situació, es va decidir posar
vigilància per controlar l'accés de la gent que hi entrava i garantir que ho
fessin en les condicions adequades així com solucionar qualsevol possible
incidència que hi pogués haver. Aquesta mesura, adoptada també en
d’altres municipis aquest estiu davant la mateixa problemàtica, es va
allargar fins a final de mes amb un resultat molt satisfactori, garantint la
tranquil·litat als usuaris del poble o de fora que gaudeixen amb els amics o
la família de les nostres piscines municipals.

PREPARATIUS PEL FESTORRES
La brigada municipal es va encarregar de part del
tema logístic per al FesTorres, van les taules i cadires
i van muntar el tendal d’ombreig per les diferents
activitats i àpats que es van dur a terme al Camp de
Futbol. També es van encarregar de dur la “cuba”
d’aigua per tal d’evitar i controlar el risc d’incendi. A
més a més, com cada any, es va aportar un reforç al sistema elèctric dotant de la potència de llum
necessària a la zona de penyes, així com endolls, quadres elèctrics, etc tant per a l’escenari com per
al funcionament correcte de la barra.
DOS ARBRES TOMBATS AL CAMÍ VERD
Durant aquest mes de juliol, s’han hagut de retirar dos arbres de grans dimensions que, de no fer-ho,
haurien tallat el pas al camí verd impedint el passeig del gran nombre d’usuaris que té aquest tram de
camí natural. Degut a la seva mida i la dificultat de transport es van haver de tallar en grans parts i es
van deixar a la vora.

RETIRADA DE ROQUES D’UNA ARQUETA AL CAMÍ SINOGUES
Al camí de les Sinogues va caure una paret de pedra que feia
de mur, just al costat del camí i aquestes pedres i roques van
obturar una de les arquetes que s’utilitzen per al reg dels
camps d’aquella zona. La brigada es va encarregar d’anar a
treure aquestes grans roques que no deixaven regar els
cultius de forma correcta.

REPARACIONS D’AIGUA AL CEMENTIRI, CARRER LLEIDA I CTRA. SARROCA
Seguint amb les obres de millora del sistema de transport
d’aigua al nostre municipi, aquest mes s’han reparat dos
noves fuites d’aigua, una al carrer Lleida i l’altra al cementiri
i també s’ha millorat la canalització que passava per sota la
carretera que va cap a Sarroca, donat que la fuita existent
provocava l’inici d’un esfondrament.

AGRAÏMENT DEL PREGONER – 1r ANIVERSARI
L’estiu passat tots rebíem a les nostres cases la primera edició de la revista ”El
Pregoner de Torres”, que esperem hagi estat una bona eina de divulgació del
nostre poble. Una part important d’aquesta publicació són les activitats diverses
que es duen a terme i, com no, les fotografies, sense les quals cada notícia no
seria tant interessant o no ens cridaria l’atenció que correspon. Per aquest motiu
volem mostrar el més sincer agraïment a tots els que proporcioneu informació i
també als fotògrafs locals. A tots ells, Moltes gràcies!!

Associacions: Jaec, Turribus, Mestresses de Casa, Coral La Lira, Amics de Carrassumada, BTT
Torres de Segre, Llar de Jubilats, Escola Sardanista, Servicomerç, Club Esportiu de Pesca, GIBS TDS,
Societat de Caça, AMPA Escola i Llar d’Infants, Club Atlètic Bitlles, Club Esportiu Futbol Veterans,
Club Esportiu Bàsquet, Club Atlètic Futbol Sala.
Particulars: Quim Estadella, Josep Mª Font, Òscar Torrentó, Fernando Curcó, Albert Filella i a tots
aquells que, desinteressadament, ens envieu imatges o ens autoritzeu a agafar les publicades al
vostre facebook.

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES DE JULIOL
EL FESTORRES
Seguint l’estela de l’any anterior, va arribar de nou El FesTorres
carregat de noves propostes i d’una programació plena d’activitats
variades i per a totes les edats consolidant-se com una Festa d’Estiu al
nostre poble.
El tret de sortida el varen donar les noies del gimnàs Ares d’Alcarràs
amb una masterclass de Zumba al camp de futbol on hi van acudir un
bon nombre de persones disposades a suar d’allò més. Tot seguit es va
fer el pregó de festes des del balcó del local on es reuneix habitualment
la Coral La Lira decorat al detall per l’ocasió amb una divertida representació i amb uns focs d’artifici
com a colofó davant d’una bona participació dels veïns i veïnes del poble.
També es va fer la tradicional entrega dels premis de decoració
de balcons, façanes i carrers dels quals els guanyadors van ser
Aina Companys (millor balcó), Mar Pérez (millor façana) i
Carrer Carrassumada (millor carrer).
En acabar al recinte de penyes varen fer sopar el “sopar de
penyes” per donar lloc a la nit “punk” i l’actuació del dj Cactus.
Divendres al matí es va fer cinema infantil i esmorzar popular
per tots els infants a la plaça Catalunya, per la tarda el Concurs
de coques dolces amb les quals es va repartir berenar per a
tots els assistents on la guanyadora va ser l'Abril Pereiro, en
segon lloc va quedar la Mercè Curcó i en tercera posició la
Judit Quílez. Per la tarda es va realitzar l’original partit de
“Quidditch” per enllaçar a la nit amb el XII Cicle de sardanes
del Consell Comarcal del Segrià al pati de les escoles, mentre que al camp de futbol hi actuava un
grup de música rumba i els dj’s locals “Pinxo i Panxo”.
El dissabte, va començar el matí amb un parc aquàtic d’inflables per a tothom a les piscines per seguit
amb una paella popular per dinar al recinte de les penyes seguida de jocs d'aigua i l’original
CORREBARS per la tarda acompanyats d'un gran ambient musical. A la nit es va dur a terme el Sopar
popular amb bingo per a tots els assistents. La nit va
estar amenitzada per el grup "BOTSWANA" i disc
mòbil fins a sortir el sol.
Diumenge, els més matiners, van realitzar la
caminada popular pel camí verd i pels carrers,
balcons i façanes
participants
al
concurs. Al migdia
es va fer un vermut electrònic i, com a punt culminant de la festa, es
va fer la Gimcana guarra amb un gran
nombre de participants que va finalitzar
amb la Cervesa de fi de festa al recinte de
les penyes.
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Diumenge 4 de setembre
Hora a determinar. Descens piragua. Repetició del descens per a nous inscrits.

Diumenge 28 d’agost
09:30h. 1r Descens piragua Torres de Segre – Seròs + ruta BTT. Sortida des de la presa.

Dissabte 20 d’agost
18:00h. Concentració Concurs nocturn de pesca al Refugi d’Utxesa. A les 19h inici concurs.
22:00h. Concert a la fresca de música Soul. Piscines municipals.

Divendres 19 d’agost
22:00h. Caminada noctura “Llàgrimes de St. Llorenç” fins a l’Ermita. Sortida des de la Bassa Molí.

Dissabte 6 d’agost
18.00 – 20:00h. 1r Aquatló (nedar + córrer). Piscines municipals.
22:00h. Concert a la fresca de música Jazz. Piscines municipals.

Dijous 4 d’agost
22:00h. Teatre a la fresca a càrrec del grup local “Pitiminí”. Sala d’Actes de la Plaça Catalunya.

weACTIVITATS PREVISTES DEL MES D’AGOST

