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Un octubre d’allò més bo!

PRESENTACIÓ
TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS

PRESENTACIÓ

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
Recollida residus voluminosos
Novembre

Dimarts i divendres de
12h a 14h
Els porten el dia 17
i els recullen el dia 21

Llar de jubilats Sant Guardià

L’octubre que hem deixat ha fet bones algunes
de les dites més populars lligades a aquesta
època de l’any en la que ens trobem.
Immersos en plena tardor, la combinació de
colors ocres, taronges, marrons, grocs i vermells
tenyeixen el paisatge natural del nostre municipi,
les hores del dia es van escurçant i les
temperatures, en general, van minvant, sobretot
a la nit i primeres hores del matí.
Aquest octubre també ens ha portat un seguit de
dies ennuvolats amb precipitacions més
generoses i necessàries que han donat pas a les
primeres boires fruit de la inversió de
temperatura i la humitat present, així com també
tardes de bonança i temps més propi de la
primavera.
Les activitats a l’aire lliure han donat pas a l’inici
de moltes en els diferents espais coberts del
nostre poble. Actes lúdics, esportius, culturals i
mediambientals han confeccionat un seguit de
bones propostes que denoten la bona salut de
l’activitat i la participació a la nostra vil·la.

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

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

ACTES REALITZATS A L’OCTUBRE
ACTES CULTURALS
REPRESENTACIÓ DEL PUBILLATGE LOCAL A LA POBLA DE LILLET I SARAGOSSA
El primer cap de setmana d’octubre, el Brian Curcó es va desplaçar fins a
la Pobla de Lillet per assistir a l'acte de comiat i proclamació del
pubillatge d’aquest municipi de la comarca del Berguedà.
Coincidint amb aquest acte, es van realitzar les “colònies del pubillatge”
celebrades a la casa de colònies “La Sala” de la mateixa localitat
berguedana on també hi va assistir el nostre hereu local en Robert
Florensa.
Aquesta
activitat,
organitzada
anualment pels del títol nacional, pretén potenciar
la germanor entre el col·lectiu del pubillatge d’arreu de les comarques catalanes.
Per una altra banda, en Brian juntament amb els seus companys de les diferents
comarques, van assistir a la tradicional ofrena de fruits a la Verge del Pilar dins dels
actes de la festivitat de Saragossa el passat dimecres 12 d’octubre, convidats per la
Casa Catalana de la mateixa ciutat.

GRAN CONCERT DE JAZZ AMB LA BANDA MUNICIPAL DE BELLPUIG
El dissabte 15 d’octubre es va celebrar, al pavelló
poliesportiu, un gran concert de jazz a càrrec de la Banda
Municipal de Bellpuig, gràcies a la col·laboració de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i l’Emeetds.
Aquesta orquestra, fundada l’any 1941 amb Josep Capdevila
Felip com a director, va ser la única banda que existia a la
província de Lleida en aquell temps. Durant prop més d’una hora, els 26 músics components d’aquesta
banda van anar interpretant diferents peces amb un estil molt marcat on el “jazz” fou el principal
protagonista combinant a la perfecció els variats instruments de vent amb els que es configura la banda
com el clarinet, la flauta, el saxo soprano, el saxo alt, saxo tenor i saxo baríton, la trompeta, el trombó, el
fiscorn, el bombardí i la tuba.

CERTAMEN NACIONAL PUBILLATGE DE CATALUNYA I FI DE L’AVENTURA D’HEREU DE LES
COMARQUES LLEIDATANES D’EN BRIAN
El cap de setmana del 22 i 23
d’octubre es va celebrar el
Certamen Nacional de la pubilla
i l'hereu de Catalunya a la
localitat de Puig-Reig, on el
Brian Curcó, hereu del nostre
poble l'any 2014 i hereu de les
Comarques Lleidatanes 2015,
es va acomiadar del seu càrrec,
juntament amb els seus companys que l’han acompanyat al llarg de l’any,
per donar pas a una nova generació de títol nacional.
D’aquesta manera, el Brian acaba el seu mandat amb una bona i extensa representació del nostre municipi
i del pubillatge lleidatà per tot el territori català. Des d’aquest espai de la
revista “El Pregoner de Torres” volem agrair i alhora felicitar la tasca que
ha desenvolupat aquest darrer any i l’estima que ha demostrat portant el
nom de Torres de Segre als diferents actes de pubillatge celebrats junt
amb els seus companys/es.
La Maria Molins i la Nerea Torrentó, pubilleta i dameta de Torres de
Segre, juntament amb la Maria Mesalles, pubilla de Torres l'any 2014, no
es van voler perdre aquesta emotiva Festa del pubillatge i també hi
assistiren en representació del poble i fent costat al seu company.

EL SEGRIÀ CORALS AMB L’ANY GRANADOS AL SEU PAS PER TORRES DE SEGRE
L’Església de la Mare de Déu Assumpta de Torres de Segre va
acollir el diumenge 23 d’octubre una nova edició del “Segrià
Corals”, organitzat pel Consell Comarcal del Segrià amb la
col·laboració de la Diputació de Lleida i l’Institut d’Estudis
Ilerdencs (IEI).
Aquest any, aquest tradicional esdeveniment de cant coral pretén
commemorar el centenari de la mort del pianista i compositor
lleidatà Enric Granados, un dels grans músics del Romanticisme.
Al seu pas pel nostre municipi els presents a l’acte van poder
gaudir de les veus de la Coral Bell Camp d’Alguaire, del Petit Cor
Cantàtor de Torrefarrera i, com no, de l’esplèndida actuació de la
nostra Coral La Lira que interpretaren diferents i variades peces
musicals en una demostració d’ofici i d’estima de la nostra cultura
i tradicions catalanes.
La bona acústica de la nostra església juntament amb les veus
dels diferents cantaires van crear un ambient màgic que va cloure
amb una actuació conjunta de les tres corals a la que s’hi va
afegir el públic present en una emotiva interpretació del “Cant de
la senyera”.

ACTIVITATS ESPORTIVES
TIRADA DE BITLLES
El passat dissabte 1 d’octubre es va dur a terme l’habitual
tirada de bitlles al costat de les piscines municipals que
organitza el Club de Bitlles de Torres de Segre i que convida
a una bona representació d’equips dels municipis propers.
Aquest any, la trobada de bitllaires va reunir un total de 10
equips de vuit municipis diferents: Alcarràs, Albatàrrec,
Balàfia, Rosselló, Aitona, Corbins, Montoliu i Torres de Segre.
La trobada, que va agrupar unes 110 persones, va iniciar-se amb un bon esmorzar per agafar forces,
seguit d’una tirada de bitlles i la posterior entrega de premis i obsequis per a tots els participants.
L’equip del Rosselló “Sant Antolí” va ser el primer classificat de la tirada de cinc obtenint el premi com a
guanyador de la trobada.
Els membres del Club de Bitlles de Torres de Segre volen aprofitar aquest espai per agrair a tots els
col·laboradors locals les seves aportacions i obsequis sense els quals no seria possible aquesta
jornada esportiva de germanor.
El proper diumenge 6 de novembre comença el campionat i el Club Bitlles Torres de Segre s’estrena a
casa contra l’equip d’Alcarràs.

INICI DE LES DIFERENTS ACTIVITATS ESPORTIVES
A principi d’aquest mes s’han iniciat la gran majoria de les diferents activitats esportives organitzades
des de l’Ajuntament. A les ja habituals classes d’spinning, zumba, karate, gimnàstica rítmica i
terapèutica, aquest curs s’han incorporat com a novetat les sessions de pilates que han aconseguit una
molt bona acceptació pel que fa a inscripcions i que pretén incorporar bons hàbits tot practicant activitat
física i el control del propi cos.
Per una altra banda, les activitats de cocktail fitness, multiesports, patinatge i tennis no s’han pogut
iniciar per manca d’inscripcions i no arribar al mínim de deu alumnes.

PANCARTA DE COL·LABORACIÓ AMB L’ESCOLA DE FUTBOL BAIX SEGRIÀ
Aquest mes s’ha instal·lat, a la paret del costat del bar del camp de
futbol, una pancarta metàl·lica que ha donat l’Escola de Futbol Baix
Segrià amb el logotip de “l’Estelet”, la mascota i símbol emblemàtic de
la mateixa, que pretén agrair i, alhora, indicar quins són els municipis
que col·laboren amb l’Escola de futbol des de la seva fundació ara ja fa
20 anys. En tot aquest temps diferents generacions de jugadors del
nostre poble i de la resta dels municipis fundadors hi han anat passant
aconseguint uns valors i experiències personals que perduraran per
sempre a la seva història particular.
En relació a l’entorn de l’Escola de Futbol Baix Segrià, informar també que s’ha hagut d’escollir un nou
president degut a la inesperada defunció del que ho era fins ara l’Isidre Pelegrí que ens va deixar a
l’edat de 49 anys de manera precipitada. Agafa el seu relleu l’Albert Sans amb el propòsit de continuar
la bona tasca duta a terme per l’Isidre i fer més gran una escola de futbol que va en augment respecte
els darrers anys.
TERCER MARATÓ DE PESCA I CONCURS DE FI DE TEMPORADA
La temporada de pesca s’acaba i, durant aquest darrer mes d’octubre, s’han
dut a terme dues de les darreres proves fixades en el calendari del Club
Esportiu de Pesca del nostre poble. El tercer marató, concurs de tres dies
consecutius que s’inicià el divendres 7 per la tarda i va finalitzar el diumenge
9 d’octubre al migdia, va resultar molt exitós amb un bon nombre de captures
on el Toni Alcázar amb 72 quilograms de pes va obtenir el primer lloc seguit
de l’Eduard Escolà amb 70 i en Lluís Vilafranca amb 59 quilos. Pel que fa al
concurs de fi de temporada, el Javier Martín va quedar primer per davant d’en Januario Teixidó i
l’Eduard Escolà.
EL GRUP BTT WOMAN S’ACTIVA I PROMOU RUTES PER CADA DIUMENGE
El recent format grup de “BTT Woman”, adreçat a tot el col·lectiu
femení del poble amb ganes de fer sortides en bicicleta, ha estat
realitzant durant el passat mes les primeres rutes amb una bona
acceptació per part de totes les que hi han participat. En la darrera
sortida que van realitzar a Lleida, en concret fins al parc de la
Mitjana, el grup de ciclistes van recórrer un total de 44 quilòmetres
contant l’anada i la tornada a Torres de Segre.
Les membres del grup volen aprofitar aquest espai per fer una crida a totes les noies que n’hi vulguin
formar part a fer sortides cada diumenge en un ambient d’allò més sa i esportiu.

BON INICI DELS EQUIPS LOCALS
Les diferents temporades esportives ja s’han iniciat amb la
disputa de les primeres jornades dels diferents campionats. Els
equips locals han començat forts i estan encadenant un seguit
de bons resultats que fan somniar en una bona temporada
esportiva.
En el cas de l’equip de bàsquet s’ha col·locat líder, guanyant les
set jornades que ha jugat obtenint uns marcadors molt amplis en
quan a punts respecte els diferents rivals amb qui s’ha enfrontat.
L’equip de futbol sala tanca el mes d‘octubre ocupant la
cinquena posició amb dues victòries i una derrota però havent
complert amb la jornada de descans per la retirada d’un equip.
Finalment, els Veterans de futbol, tot i començar malament amb
una derrota, han encadenat tres victòries per golejada i un
empat al camp del líder que els situa tercers a la classificació.
Esperem que la bona dinàmica perduri i sigui una excel·lent
temporada per a tots els equips del nostre municipi.

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

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE ESPAIS NATURALS DE PONENT
El passat dijous 6 d’octubre va tenir lloc a El Cogul la presentació d’Espais
Naturals de Ponent, projecte que s’ha realitzat impulsat per l’Associació
Leader Ponent amb finançament europeu. Aquesta vol ser una eina clau per
al futur del turisme rural de la província de Lleida i Utxesa ha estat entre els
10 espais escollits per a iniciar el projecte. Des dels seus inicis TDSNaTur,
ha estat col·laborant en l’elaboració i execució d’aquesta iniciativa que uneix
forces entre diferents punts del nostre territori i gràcies a la qual hem posat
Utxesa al punt de mira d’Europa.
A la web hi trobareu, entre altres coses, una visita virtual d’Utxesa: www.espaisnaturalsdeponent.cat.
UN JOVE DE TORRES ASSISTEIX A UN CURS DE L’IBT A MALLORCA
Aprofitant la col·laboració entre l’Ajuntament i l’Institut de Biodiversitat Tropical
(IBT) en Dani Ballesteros i Pagà va realitzar, del 5 al 9 d’octubre, el Curs de
Diplomat en Maneig de Fauna i Bioseguretat, al Natura Parc de Mallorca.
Assegura que va ser una gran experiència ja va poder ajudar en la intervenció
a un guepard i va aprendre a manipular tortugues, ocells i altres animals.
Properament realitzarà les pràctiques amb TDSNaTur per a completar la part
pràctica del curs.
TALLER DE FOTOGRAFIA DE NATURA ALS ESPAIS DE TORRES
El cap de setmana 15 i 16 d’octubre es van realitzar uns tallers de fotografia de
natura a diferents racons d’Utxesa i del Riu Segre destinats aprendre a treure
profit a les nostres càmeres, incloses les dels nostres telèfons mòbils.

Aquestes activitats van adreçades a animar a veïns i veïnes de
Torres de Segre, i altres municipis propers a agafar confiança en les
seves càmeres i aprendre tècniques de fotografia de natura i
paisatges, de la mà dels fotògrafs Josep Maria Font i Quim Estadella,
molt propers a tots nosaltres. L'objectiu final és animar a tots a
participar al Concurs de Fotografia de Natura de Torres de Segre a
l'hora coneixem els espais naturals del nostre poble.
ELS ALUMNES DE 5è I 6è DE L’ESCOLA CARRASSUMADA VISITEN UTXESA
El passat divendres 21 d’octubre els
alumnes de Cicle Superior de l’Escola
Carrassumada varen fer, per segon
any consecutiu, una pedalada fins a
Utxesa on van poder redescobrir
aquest espai natural i també conèixer
de ben a prop com és i per a què
serveix l’anellament científic.
VISITES GUIADES AL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ
El dimecres 26 d’octubre tots els alumnes de 1er d’ESO de l’Institut
d’Alcarràs van visitar el Museu de l’Evolució, els tècnics de TDSNaTur
van fer una explicació de cada sala per tal que poguessin completar
la tasca que tenien assignada. Varen ser aproximadament 120 els
nens i nenes que van visitar el nostre museu en diferents grups. El
divendres 28 també es va fer una visita guiada a un grup d’adults de
diferents punts de la geografia catalana. Amb aquestes visites s’està
aconseguint cada cop més donar a conèixer els espais i valors
turístics, naturals i culturals del nostre municipi.
L’ESCOLA SANTA ANNA TORNA A UTXESA UN ANY MÉS
Els alumnes de Cicle Mitjà (de 3er i 4rt) de
l’Escola Santa Anna de Lleida, com en
diversos anys anteriors, va escollir Utxesa per
a la seva sortida de la castanyada. Varen ser
80 alumnes, que distribuïts en 4 grups, van
realitzar diferents tallers: el de descoberta dels
ecosistemes i l’espai Natural d’Utxesa, la Història de l’embassament i el Canal; un taller
d’ornitologia per aprendre a observar i identificar ocells, en especial els de mida petita i
un taller d’egagròpiles per estudiar l’alimentació d’alguns rapinyaries de la zona.
Alumnes i professors van gaudir d’allò més i van assegurar que tornarien.

ALTRES ACTIVITATS
ARRIBA LA TARDOR A LA RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ
Al llarg d’aquest mes, els
residents i personal en general
de la Residència Sant Guardià
han rebut la tardor amb molt
entusiasme tot realitzant un
seguit i variat conjunt d’activitats molt enriquidores des del punt de
vista multidisciplinari. Des de tallers de pintura i manualitats
referents a aquesta estació de l’any, un taller amb peces de roba, dels records, dels refranys i de les
festes que se celebren en aquesta època fins a la decoració final de la Residència amb diversos
elements i colors característics de la tardor.

XXI FESTA DEL “MAI MÉS” A L’ERMITA CARRASSUMADA
El passat diumenge 30 d’octubre es va celebrar la XXI Festa commemorativa del “Mai
Més” que representa una trobada entre gent dels 21 municipis propers en record de
les víctimes durant la Guerra Civil a la comarca del Segrià. Aquest trobada,
organitzada des de l’Associació d’amics de la Mare de Déu de Carrassumada, va
iniciar-se amb una missa i uns parlaments dins l’Ermita en honor a les víctimes,
destacant la xerrada “Reptes d’avui per un futur millor” a càrrec d’en Manolo Díaz, cap
de serveis d’inserció laboral de la Fundació Jaume Rubió Rubió.
Per cloure, es va fer un sentit homenatge davant del monument dedicat a aquesta
efemèride davant la presència de les 21 espelmes enceses representatives dels pobles afectats.

ACAMPADA DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA TURRIBUS
El passat 22 i 23 de novembre els infants i joves de l’Agrupament
Escolta Turribus van crear un campament indi a la zona d’acampada del
Sotet, al poble de Massalcoreig. Allí van plantar les tendes i van passar
un cap de setmana d’allò més divertit. Es van convertir en indis i índies i
van fer diferents activitats durant els dos dies. El més important i
emocionant va ser la nit de dissabte quan va aparèixer el Xaman
acompanyat d’una índia i van fer un ritual per donar
la benvinguda a tots aquells infants i joves nous a
l’agrupament. Aquells que els hi tocava van passar
de branca llançant la ploma de la unitat vella i
rebent la de la unitat nova. Van ser dos dies
intensos i ben divertits que els van servir per agafar
forces i energia per aquest nous curs.
NIT DE CASTANYADA AL POLIESPORTIU
L’últim dia del mes, en motiu de la celebració de la
castanyada, la comissió de festes de l’Ajuntament de
Torres de Segre va organitzar una gran nit de festa
amb diferents propostes per garantir una molt bona
vetllada. Aquesta es va començar amb un gran sopar
de castanyada que va donar lloc, posteriorment, a una
sessió de ball seguida d’una disco-mòbil on hi va actuar el discjòquei local DJ Cactus.
TALLER DE LLUMS DE NADAL ORGANITZAT PER L’EMEETDS
L’EMEETDS ha engegat aquest mes una iniciativa adreçada als nens i
nenes del nostre municipi amb la col·laboració de l’Agrupament Escolta
Turribus. Es tracta d’un taller de llums de Nadal amb material reciclat amb
la finalitat de construïr, entre altres coses, un gran arbre que es pugui
il·luminar i que serveixi d’element de decoració per algun indret significatiu
de Torres durant les properes Festes nadalenques. Al llarg d’aquests dies
s’està realitzant una campanya de recollida d’ampolles de plàstic per
utilitzar-les en aquest taller. El termini per portar-ne és fins el proper 18 de novembre a l’Escola
Carrassumada o bé a l’oficina de l’EMEETDS (Edifici Ajuntament, C/ Vall, 2 baixos). Properament
s’informarà dels dies i horaris del taller que es farà en dissabte pel matí amb col·laboració del “CAU”.

ACTUACIONS REALITZADES A L’OCTUBRE
PINTADA DE LES PARETS DEL POLIESPORTIU
A principis d’aquest mes es van pintar i repassar totes les parets
del pavelló poliesportiu que tenien desperfectes o estaven
desgastades per l’ús habitual i constant de les instal·lacions al llarg
de la temporada passada. D’aquesta manera s’ha millorat la seva
imatge de cara a afrontar les diferents activitats que aquest espai
acull, tant esportives, culturals com lúdiques, des del setembre fins
a principis de juliol del proper any 2017.
NETEJA DE LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS
Abans de l’inici de les diferents activitats esportives es van netejar
a fons diferents instal·lacions en les que s’havien de dur a terme
les activitats que van resultar després de les inscripcions. Mentre
que el poliesportiu es va netejar a consciència la pista i les grades
després de les obres d’instal·lació de la nova porta de seguretat
que el va deixar ple de pols; a la sala del tatami es van desmuntar
totes les màrfegues per aspirar i deixar-ho tot ben net.
Aquesta actuació es farà de manera continuada cada trimestre ja
que són dues instal·lacions que acullen durant l’any moltes sessions d’activitats esportives com
bàsquet, futbol sala, zumba, gimnàstica rítmica, spinning, pilates, karate, etc.
MANTENIMENT DEL CAMP DE FUTBOL
Durant aquest mes, s’han continuat
realitzant
diferents
tasques
de
manteniment del camp de futbol
municipal. A part de les ja habituals de
neteja d’instal·lacions i cura de l’espai en
general, també s’ha sulfatat i adobat el
terreny de joc. A més també s’ha reparat
una part de la paret de la cantina, on s’ha col·locat el nou cartell de l’Escola de Futbol Baix Segrià.
REPARACIÓ DEL DIPÒSIT DEL CLOR
S’ha reparat una fuita existent al dipòsit del clor
que s’encarrega del seu subministre a la
potabilitzadora municipal, és a dir, als dipòsits on
posteriorment es distribueix l’aigua a les nostres
cases. Amb aquesta actuació es garanteix una
distribució òptima i necessària del clor al
subministre d’aigua potable del nostre municipi.
MANTENIMENT DE VORERES I CARRERS
Seguint amb l’actuació que es ve fent des de fa uns mesos, l’equip de la brigada municipal ha realitzat
diferents reparacions de voreres, han reomplert i reparat clots existents en diferents punts de les vies
públiques per tal que tots els usuaris en puguem gaudir amb seguretat.

ESPORGA DELS ARBRES DEL MUNICIPI
Tal i com és habitual en aquestes dates, a l’inici de la caiguda de les
fulles, operaris de l’Ajuntament han començat en les tasques d’esporga
dels arbres de les principals zones d’ús públic del nostre municipi
començant l’actuació pel poliesportiu i esbarjo d’educació infantil i,
continuant per totes les places i zones d’esbarjo, parcs infantils i el
passeig del Segre.
ÚLTIMES SENYALITZACIONS ALS ACCESSOS DEL POLIESPORTIU
S’han donat per finalitzades les actuacions
referents a la senyalització viària de les
zones del voltant del poliesportiu marcant
uns espais al terra que permetran tenir les
sortides d’emergència del mateix lliures, per
si cal utilitzar-les prohibint l’estacionament
de vehicles que puguin obstruir el pas.
ACTUACIONS A LA LLAR D’INFANTS
Al llarg d’aquest mes s’han dut a terme una sèrie d’actuacions per reparar uns desperfectes en el
sistema de desguàs i conductes.
A més s’han substituït els dos equips de música malmesos per uns de nous i s’ha instal·lat un aparell
de wifi per oferir una millor connexió d’internet dins les instal·lacions de la llar d’infants.
Finalment, s’han col·locat i soldat les reixes de seguretat que faltaven després d’efectuar l’ampliació
del pati el passat mes de setembre.

NETEJA DEL DIPÒSIT D’AIGUA D’UTXESA
A finals del mes d’octubre s’han realitzat les tasques de neteja del dipòsit
d’aigua potable d’Utxesa.
L’actuació s’ha iniciat amb el buidatge del mateix per poder-lo netejar amb
condicions i, posteriorment, desinfectar-lo a fi que l’aigua que arriba als veïns i
veïnes d’Utxesa estigui en les condicions adequades.
PREPARATIUS PER LA CASTANYADA I TOT SANTS
Un any més, un cop arriba Tot Sants i la Castanyada, la brigada municipal s’ha encarregat de la
preparació dels diferents espais que s’utilitzen per a que puguem celebrar aquesta festa tradicional així
com condicionar el cementiri municipal perquè es pugui anar a venerar els nostres estimats difunts.
Així doncs, d’una banda, s’encarregaren de la preparació de la zona on els joves, que el proper any
faran les apol·lònies, poguessin torrar les castanyes; també prepararen el pavelló per a la celebració
popular de la festa i, d’altra banda, es van encarregar de netejar, reposar arbres i deixar en condicions
el cementiri per a un dia tant assenyalat.

L’ESPORTIU DE TORRES

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE
Jornada 3 (01‐10‐2016)
SEDIS
MAPISA “B”

50

76

CLASSIFICACIÓ

C.B.
TORRES

Jornada 4 (08‐10‐2016)
C.B.
TORRES

78

38

CENG
SEGREVEST

Jornada 5 (15‐10‐2016)
C.E.
MARISTES

39

53

C.B.
TORRES

Jornada 6 (22‐10‐2016)
C.B.
TORRES

78

73

C.B.
BELL‐LLOC

Jornada 7 (29‐10‐2016)
PEÑA
FRAGATINA “B” 45

84

C.B.
TORRES

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEG RE (FUTBOL SALA)
Jornada 1 (08‐10‐2016)
C.A.
FS LINYOLA
8
TORRES
PERE BEP “B” 4

CLASSIFICACIÓ

Jornada 2 (15‐05‐2016)
C.A.
TORRES

3

9

ENFAF, A
“A”

Jornada 3 (22‐10‐2016)
DESCANSA CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE

Jornada 4 (29‐10‐2016)
C.A.
TORRES

6

2

LO PALLARS
TV TREMP “A”

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS)
Jornada 3 (02‐10‐2016)
VETERANS
BELLPUIG

4

2

VETERANS
TORRES

Jornada 4 (09‐10‐2016)
VETERANS
TORRES

7

1

VETERANS
MIRALCAMP

Jornada 5 (16‐10‐2016)
VETERANS
ALCOLETGE

4

7

VETERANS
TORRES

Jornada 6 (23‐10‐2016)
VETERANS
TORRES

6

1

VETERANS
UE LLIVIA

Jornada 7 (30‐10‐2016)
VETERANS
ARTESA LLEIDA

2

2

VETERANS
TORRES

CLASSIFICACIÓ

CLUB ATLÈTIC BITLLES TORRES DE SEGRE – Camp de bitlles del riu
Diumenge 6 de novembre: Torres de Segre – Alcarràs (10:00h.)

FEMENÍ FUTBOL SOSES – Camp de Futbol
Dissabte 11 de novembre: Soses Femení “B” – Balàfia C.F. U.E. (16:30h.)
Dissabte 26 de novembre: Soses Femení “B” – Pardinyes C.F. “B” (16:30h.)
Diumenge 6 de novembre: Soses Femení “A” – La Planada (17:00h.)
Diumenge 20 de novembre: Soses Femení “A” – Sant Cugat (17:00h.)

FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE – Camp de Futbol
Diumenge 6 de novembre: V. Torres – V. Balaguer (10:30h.)
Diumenge 20 de novembre: V. Torres – V. Rosselló (10:30h.)

C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA) – Poliesportiu municipal
Dissabte 26 de novembre: C.AT. Torres de Segre – CFS Pardinyes “A” (17:00 h.)

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE– Poliesportiu municipal
Dissabte 5 de novembre: C.B. Torres de Segre – C.B. Almacelles (20:30 h.)
Dissabte 19 de novembre: C.B. Torres de Segre – C.B. Balaguer “B” (20:30 h.)
Divendres 25 de novembre: C.B. Torres de Segre – C.B. Alpicat “B” (20:30 h.)

ACTES ESPORTIUS (NOVEMBRE)

Diumenge 27 de novembre
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Rico rico”.

Diumenge 20 de novembre
08:00h. Concurs de Pesca d’Hivern a Utxesa. Punt trobada Cafè Virginia.
18:00h. 18è Festival de Música de Tardor. Orgues de Ponent i del Pirineu.
Església Parroquial.
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Duende”.

Cercavila del Museu al Poliesportiu on seguirà la festa.

Dissabte 19 de novembre
Festa del 50è Certamen del Pubillatge de Torres de Segre. 12.30 Missa. 18.30h.

Diumenge 13 de novembre
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Som-hi Band”

Dissabte 12 de novembre
11:30h. Festa de la Vellesa. Trobada Sala Jubilats, posterior Missa. Dinar i
animació de Sobretaula al Poliesportiu.

Diumenge 6 de novembre
Elecció del nou pubillatge. 12.30h Missa. De 16.30h a 20h votacions al Poliesportiu.
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Orquestra Blau”.

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES DE NOVEMBRE

AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE
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