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Novembre commemoratiu

PRESENTACIÓ
TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL IPRESENTACIÓ
AGOST
SERVEIS MUNICIPALS
Novembre ha estat sinònim de canvis, variabilitat
Ajuntament de Torres de Segre
973 796005
meteorològica i dies amb un contrast tèrmic cada
Atenció al públic de dilluns a divendres de 10h a 13.30h
cop més marcat entre el dia i la nit. S’iniciava
amb les primeres glaçades que perduraran en
Consultori Mèdic
973 792252
els propers mesos junt amb les habituals i
Programació de visites de 8h a 12h
misterioses boires penetrants.
Consulta infermeria i medicina de 8.30h a 15h
Dies de pluja i precipitació generosa que ha fet
enregistrar una bona quantitat de litres; fins i tot,
Biblioteca Guillem de Cervera
973 796529
una tempesta amb llamps i trons poc usual en
Dilluns a dijous de 16.30 - 20.30h i dimecres i divendres de
aquestes dates per donar lloc, a posteriori, a
10h a 13h.
jornades de vent.
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
Desembre

Dimarts i divendres de
12h a 14h
Els porten el dia 12
i els recullen el dia 15

Llar de jubilats Sant Guardià

973 796496

Obert tots els dies de 16h a 20h

Reconeixements, commemoracions, respecte,
orgull i història viva del nostre poble són algunes
de les paraules amb les que podem referir
l’activitat general del novembre. Un mes marcat
per l’emotiva i merescuda festa de la vellesa,
l’emocionant i històrica festa del 50è aniversari
del pubillatge local que reuní a bona part de les
pubilles i hereus de la història de Torres, les
mostres de suport i agraïment a tot un treball de
dedicació al poble del nostre mossèn Xavier
Batiste, així com un seguit d’activitats esportives,
lúdiques i culturals que han omplert els dies d’un
mes intens, preludi de la nostra Festa Major de
Santa Bàrbara.

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 NOVEMBRE
ACTES CULTURALS
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
INICI DEL 7è CURS DE SARDANES I PARTICIPACIÓ EN LA 22A FESTA DE LA SARDANA
L’Escola Sardanista de Torres de Segre, després d’haver
participat en diferents trobades i ballades de sardanes per
diferents municipis de la comarca al llarg dels darrers mesos
dins el marc del XII Sardanes a la Fresca, va iniciar el passat
diumenge 13 de novembre la setena edició del curs que
organitza per aprendre a ballar sardanes i que està adreçat a
tothom que vulgui practicar i aprendre els
passos bàsics d’aquesta dansa tradicional
catalana. Les diferents sessions que es duran a
terme es faran en diumenge d’11 a 12 del matí
al pavelló municipal. Us animem a participar-hi!.
Per una altra banda, el passat dissabte 19 de novembre, membres de
l’Escola Sardanista del nostre municipi van anar en representació de
tot el col·lectiu a la 22a edició de la nit de la sardana que es va
celebrar a Mollerussa, escollida recentment capital de la sardana
2016. En aquest acte cabdal del sardanisme a Ponent, organitzat per
la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida conjuntament
amb l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, es van lliurar els Premis
dels Concurs de Colles Sardanistes per finalitzar amb un sopar
conjunt i una ballada de sardanes.
ÚLTIMES REPRESENTACIONS DEL PUBILLATGE DE TORRES 2015
El dissabte 11 de novembre, part dels membres del Pubillatge de Torres 2015, van
realitzar la darrera sortida del seu mandat com a representants del nostre municipi.
La Nerea Torrentó i el Brian Curcó van participar doncs en els actes del pubillatge
celebrats a la població de Puig-Reig, dins la comarca del Berguedà, on es va celebrar el
Certamen Nacional tres setmanes abans.
ELECCIÓ DEL NOU PUBILLATGE DE TORRES DE SEGRE 2016/17
El diumenge 6 de novembre els veïns i veïnes de Torres van escollir les pubilles i els hereus que
formaran part del nou pubillatge representant, al llarg de l’any, el nostre poble per diferents indrets del
territori català. Durant la tarda del mateix dia es van fer les votacions i a la mitja part del ball es van
donar a conèixer els resultats finals quedant de la següent manera:
Pubilla: JÚLIA TORRENTÓ ALCALDE
1a Dama d’Honor: SILVIA GOIXART SERRA
2a Dama d’Honor: NATZARET ARANDA CUBELES
Hereu: PAU TORRELLES MIRÓ
1er fadrí: ROGER FONT RAMÍREZ
Pubilleta: JANA FLORENSA TRULLAS
1a Damisel·la: CLÀUDIA BOQUÉ ARIZA
2a Damisel·la: NAIARA SÁNCHEZ MIRÓ
Hereuet: BIEL CASES ROMERO
1er Fadrinet: ROC PRIM COMPANYS

XVIII FESTIVAL DE MÚSICA DE TARDOR. CONCERT ORGUES DE PONENT I DEL PIRINEU 2016
Diumenge 20 de novembre, per la tarda, va tenir lloc a la parròquia de
l’Assumpció de la mare de Déu de Torres de Segre el tradicional concert
d’orgues de Ponent i del Pirineu dins del Festival de Música de tardor que
aquest any arriba a la seva divuitena edició.
L’excel·lent acústica de la nostra església, el so del seu orgue juntament amb la
meravellosa actuació de l’experimentat organista P.Jordi-Agustí Piqué i de
l’imponent veu del tenor Carles
Prat, van permetre un gran
concert fent gaudir d’allò més
al
públic
present
amb
interpretacions
de
peces
musicals en directe d’autors com Haendel, Bach i
Mendelsshon entre altres.
Aquest va ser el primer acte en el que van participar
els nous membres del pubillatge 2016 acompanyats
pels de l’any anterior.
LA CORAL LA LIRA A LA XXI MOSTRA DE CANT CORAL
El diumenge 27 de novembre, la coral
“La Lira” de Torres de Segre es va
desplaçar fins a la localitat gironina de
Sant Feliu de Guíxols per participar en la
XXI Mostra de Cant Coral en un emotiu
concert a la parròquia de Santa Maria
juntament amb la coral local “Cypsella
del Cem”. Una magnífica coral que va
oferir un repertori variat i alhora excepcional i que va acollir als nostres cantaires
amb els braços oberts esdevenint una magnífica jornada de cultura i amistat.
Des d’aquest espai, els membres de la coral “La Lira” volen agrair el tracte rebut i
les mostres d’amabilitat aprofitant per felicitar a tots els que configuren l’agrupació de cantaires de la
Coral Cypsella, en especial a la seva directora Visi i al seu president Antoni Escobar amb la voluntat
de fer un retrobament el proper any al nostre municipi.

ACTIVITATS ESPORTIVES
PRESENTACIÓ DELS EQUIPS DE L’ESCOLA BAIX SEGRIÀ (TEMPORADA 2016-17)
El camp municipal de futbol d’Alcarràs va acollir el passat divendres 11 de novembre
la presentació dels diferents equips de l’Escola de Futbol Baix Segrià així com del
nou organigrama esportiu per la temporada 2016-17, amb la presència de les
diferents autoritats locals dels pobles que en formen part així com del Delegat de la
Federació Catalana de Futbol a Lleida en Jordi Terés.
L’any del seu vintè aniversari, l´Escola de Futbol "Baix Segrià" gaudeix d’una bona salut i d’un bon
futbol base acollint 220 joves, en totes les categories, d´entre 4 i 18 anys englobant un total de 18
equips. La presentació va tenir el seu punt més emotiu quan els jugadors, tècnics, directius i

públic present van retre un sentit i merescut homenatge al que fou president de l’Escola,
l’Isidre Pelegrí, que al setembre ens deixà inesperadament als 49 anys d’edat.

ACTIVITAT FUTBOLÍSTICA AL CAMP MUNICIPAL DE TORRES
Durant tot el mes de novembre, el camp municipal ha acollit una sèrie d’entrenaments i de partits de
futbol d’equips de categories i campionats diferents.
D’una banda l’equip dels veterans de Torres s’ha enfrontat als equips del Balaguer i Rosselló amb una
derrota per la mínima i una victòria respectivament.
Els dos equips del Soses femení han jugat els
primers partits del campionat com a local al
nostre camp per indisposició del seu terreny de
joc mostrant un bon nivell i obtenint uns bons
resultats. En un d’aquests encontres, davant del
Sant Cugat, cal destacar el retorn als terrenys de
joc de la jugadora local Ester Pau després d’una
llarga lesió amb una bona actuació i contribuint a la victòria per 3 a 1.
En un dels darrers
partits de l’equip femení
jugats a Torres, el
dissabte 26, regidors de
l’Ajuntament de Soses i
de Torres de Segre, van llegir el manifest al que s’hi van adherir per
eradicar la violència de gènere en motiu del Dia Mundial celebrat el 25
de novembre.
Finalment, diferents equips de l’escola de futbol Baix Segrià també han
vingut a jugar al nostre camp de futbol com a locals aconseguint uns
resultats desfavorables. Mentre que el Prebenjamí C no va poder aconseguir
la victòria davant el líder de la categoria tot i plantar-los cara, el Prebenjamí
A i el Juvenil C també van caure derrotats per 0 a 3 davant el Cervera i 3 a 6
davant el Pardinyes, respectivament, en dos partits passats per aigua degut
a la gran quantitat de precipitació que va caure el passat dissabte 26 de
novembre.
PREPARATIUS PER LA IV VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA I NOU PATROCINADOR

Aquests darrers mesos s’han iniciat els preparatius per una nova edició de la Volta al pantà d’Utxesa
que ja disposa de data al calendari oficial i que serà el proper diumenge 26 de febrer.
La quarta edició d’aquesta cursa presenta com a novetat el nou patrocini principal que serà
“Eventscatalunya”, agència de producció i distribució d'espectacles, que juntament amb l’Emeetds,
patrocinador de la cursa infantil, donaran un plus significatiu i ajudaran a millorar el resultat de les
darreres tres edicions celebrades d’aquest esdeveniment esportiu ubicat en un entorn únic i privilegiat
per a la pràctica de l’esport.
Des de la comissió organitzativa, formada per membres d’Aitona, Sarroca de Lleida i Torres de Segre,
s’està treballant intensament per aconseguir que la Volta al Pantà d’Utxesa continuï essent un referent
dins la nostra comarca aportant noves idees i propostes que anirem desvetllant a mesura que s’apropi
la data.
La cursa tindrà tres modalitats com fins ara, la infantil per als més petits d’entre 3 i 4 anys, la de 10 km i
la de 6,5 km. El període d’inscripcions s’obrirà a partir del 2 de gener i podreu seguir totes les novetats i
informacions a través del perfil de facebook i al web http://www.voltapantautxesa.com.

ACTIVITATS DE MEDI NATURAL I PROMOCIÓ TURÍSTICA

AVISTAMENT DE LLÚDRIGA A UTXESA I AL RIU I DE BITÓ A UTXESA
Durant aquest mes s’ha comprovat de nou
l’existència de llúdriga tant al riu Segre com a
Utxesa, concretament s’han observat dos
exemplars a cada lloc. Això demostra un cop més la
bona recuperació d’aquesta espècie en el nostre
territori. A més a més el passat 20 de novembre es va detectar a Utxesa la presència d’un bitó,
espècie d’alt interès i molt escassa a Catalunya.
VISITA AL MUSEU DEL PUBILLATGE HISTÒRIC DE TORRES I EL DE CATALUNYA
El dissabte 19, dins els actes de la festa del 50è certamen del pubillatge,
les pubilles que encara no havien visitat el museu van aprofitar per fer
una visita guiada i en segon torn també els representants del pubillatge
de Catalunya que varen assistir a la festa de proclamació i comiat del
pubillatge d’aquest any. Tant uns com els altres es van sorprendre de
l’elevada quantitat d’estris i història representada en aquest museu.
SETMANA PREVENCIÓ DE RESIDUS
La setmana del 19 al 27 de novembre va ser la
Setmana Europea de la Prevenció de Residus i
des de TDSNaTur es van organitzar dos
tallers, l’un per reciclar ampolles de plàstic
(residu molt comú a les nostres cases) per
convertir-les en menjadores d’ocells i l’altre per
a reciclar fusta procedent de palots, en desús de la fruita, per convertir-la en refugis de fauna.
LLEGAT DEL TONI RIBES AL MUSEU D’HISTÒRIA NATURAL DEL REGNE UNIT I A L’IEI
L’estudi que el Toni Ribes, veí del nostre municipi, va
fer al llarg de molts anys està en bones mans. D’una
banda, després de feixugues gestions per part de la
seva família, la col·lecció d’himenòpters ha arribat al
Museu d’Història Natural d’Anglaterra, un dels més
importants a nivell mundial i on ell volia que fos dipositada. D’altra banda els
estudis de vegetació han estat cedits al Departament de botànica de l’IEI de Lleida. D’aquesta manera
el seu llegat podrà ser estudiat, a part que es preservaran els seus estudis i, per tant, la seva memòria.

ALTRES ACTIVITATS
ACTIVITATS DIVERSES DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES I VENTA BENÈFICA DE ROSES
Durant la tarda del diumenge 6 de novembre,
juntament amb les votacions del nou pubillatge,
l’Associació de Dones Santa Àgata van vendre unes
roses fetes artesanalment a l’entrada del poliesportiu
per recaptar fons en favor de la investigació pel càncer. Aquesta
actuació, que es ve fent des de l’any 2012, pretén aportar el seu gra de
sorra per ajudar a cercar, el més aviat possible, la cura d’aquesta malaltia.

FESTA DE LA VELLESA
El passat dissabte 12 de novembre es va celebrar la Festa de
la Vellesa en honor a totes aquelles persones del nostre poble
que celebren les seves 80 o 81 primaveres, donat que es fa
cada dos anys.
Aquest any els homenatjats varen ser, si observem la imatge
de la dreta, d’esquerra a dreta i a la fila de dalt: Ismael
Panadés Andreu, Antonieta Casanovas Andreu, Joaquim
Ruestes Escolà, Mossèn Xavier Batiste Mercadé, Josep Mª Florensa Monné, Joan Ros Navarro, Joan
Molins Gaya, Marcelino Molins Andreu; i d’esquerra a dreta a la fila de baix: Mariona Forcat Oriola,
Teresa Estadella Vidal, Montserrat Drudes Aguilà, Dolors Muñoz Cañabate, Maria Mesalles
Almacellas, Assumpció Mesalles Escolà i Esperanza Urendez Urendez.
Tots ells van gaudir de tot un dia essent els autèntics protagonistes, tot començant per l’obsequi de
ram o “solaper”, celebració d’una missa en el seu honor i un dinar amb els seus familiars junt amb la
resta de membres del consistori de l’Ajuntament i de l’Associació de jubilats St. Guardià que va
aplegar més de 300 persones en total.
Per finalitzar l’acte, després d’una estona d’animació, tots els
homenatjats van rebre una placa commemorativa de l’acte.
Cal destacar l’homenatge especial a Mossèn Xavier Batiste que, a
part de celebrar els seus 81 anys, va rebre un reconeixement
especial donat que després d’una vida dedicada a predicar la
paraula de Déu al nostre municipi, entre altres, fa un pas endavant i
passa el seu llegat a un nou mossèn donant pas a les noves
generacions.
TALLER DE NADAL DE L’EMEETDS EN COL·LABORACIÓ AMB EL CAU TURRIBUS
L’EMEETDS ha impulsat un taller de
realització de llums i un arbre de nadal. Les
llums es van fer amb estructures de ferro i
tecnologia led per tal de millorar l’eficiència
energètica i, alhora, reduir la despesa
d’energia al municipi. L’arbre de nadal s’ha
realitzat
amb
material
reciclat,
concretament amb botelles de plàstic que
han anat recollint de les famílies del poble. Aquests tallers s’han estat fent
durant els dissabtes 12 i 26 de novembre, en col·laboració amb els monitors i
els nens i nenes de Turribus, tot i que estaven oberts a tots aquells que hi volguessin participar. Aviat
podrem veure el seu resultat als nostres carrers. Un cop més l’Emeetds treballa per a l’eficiència
energètica i per la millora del medi ambient al nostre poble.
IV NIT JOVE JAEC
Dissabte 26 de novembre es va celebrar, per quart any consecutiu, la
“Nit Jove JAEC”, la festa que organitza aquesta associació juvenil per a
tots els seus socis i aquells no socis que s’animin a participar-hi.
La temàtica d’aquest any ha estat el “far west” i al sopar hi van assistir
unes 80 persones. En acabar el sopar es va fer entrega, per colles, de
noms personalitzats, un bingo
i karaoke per als més atrevits.
Per acabar la festa, tant els assistents al sopar com tothom
qui va voler apropar-se, ja que era obert a tothom a partir de
mitja nit, van poder gaudir del grup de versions honkers i dels
dj’s locals Pinxo i Panxo.

II CONCURS DE DIBUIX PER LA PORTADA DEL LLIBRET DE LA FESTA MAJOR
Per segon any consecutiu, des de la comissió de festes de l’Ajuntament, s’ha fet el concurs de dibuix
per a escollir les tres il·lustracions que figuraran a la portada, part central i contraportada del llibret de
la Festa Major de Santa Bàrbara. El concurs era obert a tots els nens i nenes residents a Torres
d’edats compreses entre els 3 i 12 anys. La temàtica havia de girar al voltant de la nostra Festa Major
podent-se utilitzar qualsevol tècnica i suport. El jurat va haver de valorar i escollir els guanyadors
d’entre un bon nombre de propostes en una difícil decisió degut a l’originalitat i bon nivell de la majoria
d’elles. El veredicte final es va donar a conèixer el dimarts 22 de novembre a través de les xarxes
socials i la pàgina web de l’Ajuntament establint un guanyador/a per a cada una de les tres categories.
Categoria “B” de 7 a 9 anys

2n Premi (contraportada)
Bruna Torrentó Sotillos
(9 anys)

1r Premi (portada)
Aina Serra Llobet
(4 anys)

Categoria “A” de 3 a 6 anys

Categoria “C” de 10 a 12 anys

3r Premi (pàgines centrals)
Joana Prunera Pons
(10 anys)

GRAN GEST SOLIDARI DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA TURRIBUS
Dissabte 26 de novembre els raiers de l’agrupament escolta Turribus
van anar a fer de voluntaris al banc d’aliments de Lleida col·laborant
en la classificació dels aliments dins la 8ª edició del Gran Recapte de
Lleida. Aquest any han rebut prop de 2.200 voluntaris. Un cop
acabades les tasques de classificació i emmagatzematge es procedirà
a repartir els aliments obtinguts entre les diferents associacions
beneficiàries del Banc per tal d’ajudar als més necessitats.
VI TROBADA DE MOTOCULTORS I TRACTORS ANTICS
La “bassa” del Molí acollí, el diumenge 27 de novembre, la sisena edició de la trobada de motocultors i
tractors antics consolidant-se un cop més en el diumenge anterior a la Festa Major de Santa Bàrbara.

La trobada va reunir uns 15 vehicles tot i la pluja i s’inicià amb un bon esmorzar per a tots els presents.
Degut al mal temps no es va poder fer el recorregut pel poble. Tot i q hi va haver una petita
representació de Sudanell i d’Alcarràs, la majoria eren de veïns del nostre municipi. Per les peticions
de diversos participants, durant un dia de la Festa Major, a migdia, es realitzarà la volta pels carrers
del poble. Properament s’anunciarà el dia i hora mitjançant les xarxes socials.

ACTUACIONS REALITZADES AL NOVEMBRE
RENOVACIÓ DEL TRANSFORMADOR
A principis de mes es van fer tasques de reparació en el sistema elèctric,
ACTES REALITZATS
EL MES
DE JULIOL Iubicat
AGOST
concretament DURANT
es va renovar
el transformador
al costat dels magatzems
de Fenix Fresh (Avda. Prat de la Riba). S’han col·locat noves cabines de mitja
tensió. D’aquesta manera en cas de tall de llum o avaria el subministre als
afectats es podrà tornar més ràpidament.
Aquestes tasques formen part de les millores que s’estan duent a terme per
tal de millorar el servei elèctric.

CURS DE FORMACIÓ EN SUPORT VITAL BÀSIC (SVB) I DEA
El 21 de novembre alguns treballadors de
l’ajuntament, aprofitant que s’adquireix un nou
DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic) pel
municipi, van realitzar un curs de primers auxilis
per tal d’aprendre a reaccionar i a identificar a
una víctima en parada cardiorespiratòria, com
alertar als serveis d'emergències, saber realitzar
una RCP (Respiració Càrdio Pulmonar), a utilitzar un DEA i a
ajudar a mantenir en vida a una víctima que no respira ni té pols.
D’aquesta manera seran diverses les persones que sabran utilitzar-lo en cas d’emergència.
Actualment un d’aquests aparells es troba al poliesportiu i a l’estiu es porta a les piscines; i en breu
s’instal·larà un segon a l’Ajuntament que es podrà traslladar a qualsevol part que ho requereixi.
CONTRACTACIÓ DE 4 PERSONES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL
Gràcies a un ajut del Servei d’Ocupació de Catalunya
cofinançat amb el Fons social Europeu, sota el lema “El
FSE inverteix en el teu futur”, concretament dins la
Iniciativa d’Ocupació Juvenil de la Unió Europea, s’ha
pogut contractar en pràctiques a 4 joves beneficiaris del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, tal com marcava la Resolució
TSF/1911/2016. Per tant, des de principis de novembre i durant 6 mesos,
l’Ajuntament comptarà amb aquests 4 joves per tal de treballar en els projectes de millora de dades,
administració electrònica, gestió del patrimoni i infraestructures.
REPARACIONS DIVERSES DE FUITA D’AIGUA I CONNEXIÓ AIGUA CANAL
Al llarg d’aquest mes s’han hagut de fer una sèrie de reparacions
que afectaven al subministrament d’aigua del poble i d’una part
d’Utxesa.
A la urbanització del Tossal – Molí – Desmais es va haver d’actuar
ràpidament per una fuita important en la canonada que porta l’aigua
a les diferents residències d’aquesta zona de l’embassament,
havent de substituir la part afectada i malmesa per poder-ho reparar.
Per una altra banda es va haver d’arreglar la pèrdua d’aigua
generada per un excés de pressió a la canonada provisional que
subministrava l’aigua a la depuradora els dies que no baixava aigua
al canal degut a les tasques habituals de manteniment que realitza
Fecsa-Endesa. Posteriorment, a mitjans de mes es va tornar a
connectar l’aigua directa del canal un cop aquest ja baixava ple
d’aigua i recuperar, d’aquesta manera, l’habitual subministrament d’aigua al municipi.
ADHESIÓ AL MANIFEST INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
L'Ajuntament de Torres de Segre es va unir a d'altres
institucions i entitats d'arreu adherint-se al manifest
institucional per a l'eliminació de la violència envers les
dones.
Aprofitant l’avinentesa que el passat 25 de novembre es
celebrà el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, es va
creure oportú manifestar públicament el rebuig a la violència masclista en tots els
àmbits de la vida tot llegint el manifest en diferents actes esportius que es van celebrar al municipi
durant aquell cap de setmana.
Els drets de les dones són drets humans que el fet de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la
injustícia i la crueltat, significa una manca de reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones.

L’ESPORTIU DE TORRES

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE
Jornada 8 (05-11-2016)
CLASSIFICACIÓ
ACTES C.B.
REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
C.B.
83
49 ALMACELLES
TORRES
Jornada 9 (12-11-2016)
C.B.
71
SECÀ ST. PERE

74

C.B.
TORRES

Jornada 10 (19-11-2016)
C.B.
TORRES

71

49

C.B.
BALAGUER “B”

Jornada 11 (25-11-2016)
C.B.
TORRES

54

44

C.B.
ALPICAT “B”

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEG RE (FUTBOL SALA)
Jornada 5 (05-11-2016)
C.A.
ARTESA DE
3
TORRES
SEGRE “A” 1

CLASSIFICACIÓ
c

Jornada 6 (13-11-2016)
C.A.
TORRES

3

2

RAJOLÍ D’OR
LLARDECANS

Jornada 7 (19-11-2016)
CAMBRILS
CECR “A”

ajornat

C.A.
TORRES

Jornada 8 (26-11-2016)
C.A.
TORRES

5

6

CFS PARDINYES
“A”

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS)
Jornada 8 (06-11-2016)
VETERANS
TORRES

4

5

VETERANS
BALAGUER

Jornada 9 (13-11-2016)
VETERANS
CF PARDINYES

1

2

VETERANS
TORRES

Jornada 10 (20-11-2016)
VETERANS
TORRES

2

1

VETERANS
ROSSELLÓ

Jornada 11 (27-11-2016)
VETERANS
GOLMÉS

4

6

VETERANS
TORRES

CLASSIFICACIÓ

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES DE NOVEMBRE
FESTA DEL 50è ANIVERSARI DEL PUBILLATGE A TORRES DE SEGRE
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL
I AGOST
El dissabte
dia 19 es va celebrar a
Torres de Segre el 50è Certamen
del pubillatge del nostre poble
juntament, també, amb l’acte de
Comiat i la presentació del
pubillatge
2015
i
2016
respectivament.
La diada començà amb una Missa Major dedicada a tots aquells
representants que, des de l’any 1967, han tingut l’honor de portar
la banda o la faixa de Torres de Segre. Seguidament, prosseguint
amb els actes, va tenir lloc un dinar pel pubillatge històric del poble
on, la Comissió de Cultura, entregà un petit obsequi de record a
tots els presents, en total 139 persones que han passat pel
pubillatge del nostre poble.
A les 4 de la tarda, van anar arribant els representants de la resta
de Catalunya, en total 67 nois i noies vinguts de diferents
comarques, que ja havien aportat representació en edicions
anteriors, com l’Alt Empordà, el Maresme, el Garraf, el Berguedà o
del mateix Segrià.
A les 5 es va fer una visita al molí i actual Museu de l’Evolució a
tots aquells interessats, tant del pubillatge del poble, com de fora.
Seguidament, a la sala d’actes, el pubillatge 2015 es va
acomiadar, en l’anomenat comiat “informal”, del seu any de
vigència amb la projecció d’un vídeo amb imatges seves i
diferents regals i obsequis.
Prosseguint amb els actes, es va fer una cercavila des de la
Plaça Catalunya fins a la Plaça dels Països Catalans,
amenitzada per la Banda de Cornetes i Tambors de Torres
de Segre.
Una vegada al poliesportiu, es
va donar pas a l’inici de l’acte
formal, amb un pavelló ple de
gom a gom, amb l’entrada de
tot el pubillatge (començant
pels representants 2016; continuant per tots els representants històrics
del poble, on van destacar la primera Pubilla de Torres, la Senyora
Antònia Drudes i els 5 representants que al llarg de la
història han obtingut el títol de Pubilla o Hereu de les
Comarques Lleidatanes: la Pilar, l’Anna, la Núria, el Joel i
el Brian; els representants locals de la resta de Catalunya,
els Comarcals, els Intercomarcals i els representants de
títol Nacional; i, per últim, els representants que
s’acomiadaven) per continuar amb la resta de comiat i
presentació del nou pubillatge.
En acabar l’acte, va haver-hi un sopar per tots
aquells que ho van desitjar al Bar Virgínia i a les
12 de la nit disc-mòbil al mateix poliesportiu a
càrrec del discjòquei local DJ Cactus, que ens
va fer ballar fins a altes hores de la matinada.



FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE – Camp de Futbol
Diumenge 4 de desembre: V. Torres – V. Intercultures Equador & G.
(10:30h.) FESTA MAJOR

ACTES ESPORTIUS (DESEMBRE)

Dissabte 31 de desembre
21:00h. Revetlla de Cap d’Any al poliesportiu amb “Samanà”.
Sopar, ball, ressopó. Properament s’informarà de preus
i menú.

Dijous 22 de desembre
Festa de Nadal Llar d’infants Carrassumada (Cagada del tió).
Poliesportiu.

Dimecres 21 de desembre
15:00h. Festival de Nadal Escola Carrassumada. Poliesportiu.

Diumenge 18 de desembre
9:00h. Jornada per la Marató de TV3 organitzada per les
entitats del poble. Poliesportiu.

19:30h. Concert de Nadal. A càrrec del Cor de l’Orfeó Lleidatà
Poliesportiu.

Dissabte 17 de desembre
10:00h. Ermita: Trobada dels nens de catequesi dels pobles
del voltant i esmorzar. 12:00h. enlairament de globus
dels desigs. 15:00h. Exposició del pessebre fet a mà
pels nens i cantada de nadales. La recaptació anirà
íntegra per la Marató.

Diumenge 11 de desembre
19:00h. Ball al poliesportiu amb “Banda sonora”

ACTIVITATS PREVISTES DEL MES DE DESEMBRE

> El dia 4, després del ball de tarda, tindrà lloc el
tradicional CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI.

00.00h. Grup de versions diferents i seguidament
Disc-mòbil o Dj, excepte el dia 8.

19.00h. Sessió de Ball de tarda amb l’orquestra
del dia.

16.30h. Concert amb l’orquestra del dia i després
del concert: activitat complementària (màgia,
humor...), excepte el dia 8.

Matí: Activitat infantil, Cultural o Esportiva. A
més, el dia 4 tindrà lloc el Pregó de festes i
Proclamació del nou Pubillatge a les 13:00h.

Cada dia tindrà lloc:

(El programa detallat el podreu trobar al llibret de la Festa
Major)

Del diumenge 4 al dijous 8 de desembre

Dissabte 3 de desembre
19:30h. Cercavila amb la banda Municipal de
Tambors i Cornetes de Torres de Segre.
00:30h. Nit de versions amb La Cosa Nostra i
Cocodrilo club amb Albert Malla.

FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA

AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE
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