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Desembre de celebracions

PRESENTACIÓ
TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS
SERVEIS MUNICIPALS

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL
I AGOST
PRESENTACIÓ

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

Pels torressencs i torressenques, el desembre
és un dels mesos per excel·lència i un dels que
esperem amb més il·lusió perquè celebrem,
entre altres, la Festa Major de Santa Bàrbara;
orgull i estimació per tots els que hem nascut,
vivim i apreciem Torres de Segre.

Consulta infermeria i medicina de 8.30h a 15h
Biblioteca Guillem de Cervera

973 796529

Atenció al públic de dilluns a dijous de 16.30h a 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
gener

Dimarts i divendres de
12h a 14h
Es notificarà
properament

Llar de jubilats Sant Guardià

973 796496

Obert tots els dies de 16h a 20h

Aquest any, la Festa Major ens ha proposat
infinitat d’actes per a tots els gustos i edats amb
una participació molt elevada dels nostres
vilatans i de gent d’arreu de la comarca que, any
rere any, venen al nostre poble a gaudir d’un
esdeveniment únic en quan a data i espectacles.
Els dies posteriors han estat talment atapeïts
d’activitats. Des de la celebració del dia de La
Marató amb una resposta molt solidària de la
gent del nostre poble, un seguit d’activitats
diverses per gaudir durant els dies de vacances
de Nadal fins a la cloenda de l’any 2015 amb el
tradicional sopar de revetlla de cap d’any.
Des del pregoner desitgem a tots els veïns i
veïnes de Torres de Segre els millors propòsits
en aquest any nou que s’inicia.
Molt bon any 2016!

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

ACTES REALITZATS AL DESEMBRE
ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST

Divendres 4 de desembre
EXPOSICIÓ DEL 1R CONCURS DE DIBUIXOS PORTADA DEL LLIBRET FESTA MAJOR
Divendres 4 i dissabte 5 de desembre de les 11:00 fins a les
14:00 hores, la Sala d’Exposicions va acollir l’exhibició de tots els
dibuixos participants en la primera edició del concurs per a la
portada del llibret de la Festa Major. Totes les obres es van
personalitzar amb el nom de l’autor/a sobre una cartolina de fons
negre.
MISSA MAJOR EN HONOR A SANTA BÀRBARA I PROCLAMACIÓ DEL NOU PUBILLATGE
A les 11h del matí va tenir lloc
la missa major en honor a la
nostra patrona Santa Bàrbara
que va ser cantada per la
coral “La Lira” on es va beneir
el pa que posteriorment es va
repartir per a tots els/les
veïns/es presents. Al finalitzar
la cerimònia es va fer la
tradicional processó pels carrers del nostre poble acompanyada per
l’orquestra “Maravella”.
A continuació i des del balcó de l’Ajuntament es va fer la proclamació de
la Pubilla, Pubilleta, Hereu i Hereuet 2015 juntament amb les Dames,
Damisel·les i els Fadrins i Fadrinets.
Tot seguit el pregó de Festes aquest any a càrrec dels senyors Ismael Panadés i Marc Escolà autors,
entre altres, del llibre Torres de Segre, Panoràmica històrica. Per acabar, es va cremar una traca infantil
per als més menuts.
CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI
Divendres 4 de desembre, al finalitzar la primera sessió de ball de tarda, tal i com marca la tradició, es
va dur a terme el castell de focs d’artifici que dóna el tret de sortida a la nostra Festa Major en honor a
Santa Bàrbara. Després d’uns dies anteriors amb boira espessa i poca visibilitat, el temps ens va donar
una treva i els torressencs i torressenques van poder gaudir d’un bon espectacle pirotècnic i visual al
costat de l’avinguda del riu Segre.

ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA

Dissabte 5 de desembre
TIRADA AL PLAT
Dins dels actes previstos de la Festa Major, la societat de caçadors de Torres de Segre van organitzar
el matí del dissabte 5 de desembre un esmorzar popular i una posterior tirada al plat als terrenys
ubicats al costat del camp de tir.
Al finalitzar les diferents tirades, els participants van escollir un premi en funció de la puntuació
obtinguda entre els obsequis que havien donat els diferents col·laboradors.

PARC INFANTIL
D’onze a dos hores del migdia es van instal·lar al pavelló poliesportiu una sèrie d’inflables per a divertir i
entretenir a nens i nenes de totes les edats, però també a grans, fins hi tot alguns pares es van animar.

Diumenge 6 de desembre

TIRADA DE BITLLES
El club atlètic de bitlles de Torres de Segre van organitzar una tirada de bitlles el diumenge 6 de
desembre pel matí al costat de les piscines municipals.
A la tirada s’hi va convidar els equips de Soses i Alcarràs que, juntament amb l’equip de Torres, van
realitzar una sèrie de tirades puntuables.

CINEMA INFANTIL
Al matí a la Sala d’Actes de la plaça Catalunya es van fer dos sessions de pel·lícules a les 10h la dels
“Minions” i a les 12h “El mundo al revés”. Es podia escollir o anar a totes dues. Els del JAEC
s’encarregaren de fer d’acomodadors i de repartir llaminadures entre els més de 60 assistents.

ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA

BALLADA POPULAR DE SARDANES
L’Escola Sardanista de Torres de Segre va organitzar una ballada
popular al Poliesportiu, ja tradicional entre els actes de la Festa major. A
partir de les 12 del migdia tots els qui van voler van poder ballar
sardanes amb la cobla Montgrins. Van ser aproximadament unes 200
persones les que van gaudir d’aquesta jornada de sardanes.

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DEL CONCURS #somjaec15
L’associació de joves JAEC muntaren una
exposició que van obrir durant la tarda a la
Sala d’Exposicions municipal. Constava,
bàsicament, de fotografies del sopar de la
Nit Jove, que els socis havien presentat
sota el hashtag #somjaec15 però també es
van exposar les samarretes i mocadors (“panyoletes”) de les dos temporades
noves del col·lectiu. Hi varen passar més de 40 persones.

Dilluns 7 de desembre
ANIMACIÓ INFANTIL

A partir de les 12 del migdia el grup d’animació Pepsicolen van fer
entretenir a tots els assistents amb el seu humor tot fent ballar,
jugar i sobretot riure tant a petits com a grans. Per acabar
repartiren alguns globus gegants que van tenir molt èxit.
ESPECTACLE “LOS GAUCHOS”
Després del cafè concert va actuar la Companyia Diablos de la Pampa
amb un espectacle amb el que guanyaren un rècord Guiness l’any 2012,
anomenat “Los Gauchos” on es combina precisió, moviment i música
amb les “boleadoras” (pedres lligades a cordes). Durant una estona van
causar molta expectació i fins i tot tensió entre els assistents amb els
que van establir una forta connexió des de l’inici de l’espectacle.

ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA

Dimarts 8 de desembre
JORNADA DE PESCA INFANTIL
El Club Esportiu de Pesca de Torres de Segre va organitzar una jornada de pesca infantil. Es van
abocar unes 300 truites de riu a la bassa, ubicada en el tram del camí verd al costat del camp de futbol.
La jornada, que principalment està enfocada a crear nous afeccionats a la pesca, va començar amb una
xocolatada per entrar en calor i la pesca va estar inaugurada per l’alcalde. Durant tot el matí van passar
unes 200 persones i tothom que es va animar a pescar va poder endur-se una truita cap a casa, com a
mínim.

TALLERS MANUALS I JOCS DE FUSTA
A partir de les 12h els nens i nenes van poder gaudir d’un
conjunt de jocs tradicionals. Es van realitzar tallers amb
pintura, hi va haver animació durant tota l’activitat i jocs de
fusta per entrenir a petits i també a grans.

MISSA MAJOR
Com marca la tradició a la Missa Major del dia 8, la Pubilla, la
Pubilleta, l’Hereu i l’Hereuet, acompanyats de les Dames,
Damisel·les, Fadrins i Fadrinets van fer la corresponent ofrena floral
en honor de la Immaculada Concepció. La ceremònia va estar
cantada per la Coral “La Lira” de Torres de Segre.

CONCERTS, SESSIONS DE BALL I GRUPS DE VERSIONS
Un distintiu de la Festa Major de Santa Bàrbara de Torres de
Segre són les grans orquestres i la diversitat de grups musicals
que hi actuen. Aquest any els espectadors han pogut gaudir de
les actuacions de La Maravella, Metropol, La Montgrins, La
Selvatana i La Nueva Alaska en les seves sessions de concerts
i ball de tarda a més de l’exhibició del Mag Fèlix, del
Monologuista Jonathan Vives i de la companyia Los Diablos de
la Pampa. Les actuacions de nit van anar a càrrec dels grups
Deskontrol, DJ’s Locals M&C, Festa Flaixbac, La Banda del
Coche Rojo, DJ Tete, La Cosa Nostra i DJ Nar6.

ACTES CULTURALS
CONCERT DE NADAL AMB LA BANDA ROIG TARDÀ D’ALFARRÀS
El diumenge 27 de desembre es va celebrar, al poliesportiu municipal, el tradicional Concert de Nadal a
càrrec de la Banda de Música Roig Tardà d’Alfarràs amb una gran presència de públic.
Aquesta Associació musical que va ser fundada l’any 1982 va venir amb músics de vent i percussió de
diferents localitats de la zona que, juntament amb el seu director d’origen nord-americà John Dubuclet,
van interpretar diferents simfonies, música d’ambientació de bandes sonores de pel·lícules i van cloure
l’espectacle amb una obra del gran Tchaicoksky i la Santa Espina del mestre Enric Morera.

ACTIVITATS ESPORTIVES
TORNEIG 3 X 3 BÀSQUET
El dimarts 29 de desembre es va dur a terme un torneig 3x3 de bàsquet al pavelló poliesportiu
organitzat pel Club Bàsquet Torres de Segre amb la participació de 10 equips formats entre 3 i 5
jugadors cadascú.
El 3x3 és una forma adaptada del joc de bàsquet on tres jugadors s’enfronten a uns altres tres jugant a
una cistella i mitja pista com a terreny de joc. A la meitat del torneig es va fer un concurs de llançaments
de tres punts (triples). Al finalitzar es va entregar el trofeu a l’equip guanyador i al jugador que havia
guanyat el concurs de triples.

FINALITZA LA PRIMERA VOLTA DEL CLUB DE BITLLES TORRES DE SEGRE
Després de jugar les cinc primeres jornades corresponents a la primera volta del primer grup provincial,
el Club Atlètic Bitlles de Torres de Segre ocupa la tercera posició a la taula de classificació.
RESULTATS 1A VOLTA
(Primer Grup Provincial)
Jornada 1 (8-11-15)
Torres 481 – Alcarràs 410
Jornada 2 (15-11-15) Torres 498 – Aitona
436
Jornada 3 (22-11-15) Fraga 541 – Torres
471
Jornada 4 (29-11-15) Torres 519 – Albatàrrec 479
Jornada 5 (13-12-15) Torres 520 – La Granja 525

CLASSIFICACIÓ
1. Fraga
10 punts
2. La Granja d’Escarp
8 punts
3. Torres de Segre
6 punts
4. Albatàrrec
2 punts
5. Alcarràs
2 punts
6. Aitona
0 punts

ALTRES ACTIVITATS
ELECCIÓ DIBUIXOS GUANYADORS PER LA POSTAL DE NADAL
El passat 2 de desembre es van escollir els dibuixos
guanyadors de les postals de Nadal realitzades pels alumnes
de l’Escola Carrassumada.
Seguint la proposta d’altres anys, els alumnes dels diferents
cicles participen en aquesta activitat tot elaborant un dibuix
relacionat amb les festes de Nadal. L’alumnat realitza el dibuix
al centre i, posteriorment, es fa una selecció dels dibuixos
definitius.
Les 4 postals escollides (infantil, cicle inicial, cicle mitjà i
superior) l’Ajuntament les ha portat a la impremta per fer les
còpies i repartit per totes les cases del municipi com a
felicitació de Nadal .

Cèlia Florensa (P3 - educació infantil)

Gerard Méndez (1er – Cicle Inicial)

Unai Franch (4art - Cicle Mitjà)

Thais Ungria (6è – Cicle Superior)

BUS DE LA SALUT
El dijous 3 de desembre, durant tot el dia a la Plaça Lluís
Pelegrí del Consultori Mèdic, va venir el bus de la salut per
realitzar les corresponents proves renals i de cor a tots els
veïns i veïnes que havien rebut, prèviament, la citació via
carta postal provinent de la Diputació. Es tracta d’un estudi
científic en el que s’ha fet una selecció entre tota la
població de la província amb una sèrie de característiques.
Aquest estudi té una durada de 3 anys i, cada any, es
visitaran diferents persones de tota la província
seleccionades de forma aleatòria, fins a un total de 11.000.
Els resultats de les proves s’inclouran a l'historial mèdic de
cada pacient, de manera que el metge de família hi tindrà
accés i podrà determinar el diagnòstic per a cada persona i establir, si cal, les mesures oportunes en
cada cas.

LA MARATÓ 2015 – DIABETIS i OBESITAT
El passat diumenge 13 de desembre Torres de Segre va
contribuir de manera solidària en La Marató 2015 aquest
any adreçada a la recerca sobre la diabetis i l’obesitat.
Durant el dia, les diferents associacions del poble, van
organitzar múltiples activitats per a totes les edats.
El tret de sortida el van fer la banda de tambors i trompetes
amb un despertador matinal pels carrers del municipi; tot
seguit una xocolatada a càrrec de l’Associació de Dones i,
alhora, una pedalada popular organitzada per la BTT TDS.
A mig matí, es va realitzar una masterclass de zumba a
càrrec de l’Escola de Dansa Factoria de Lleida i,
posteriorment, una cantada de la Coral “La Lira” per enllaçar
amb una caminada per l’entorn natural organitzada per l’agrupament
Escolta Turribus acompanyats per cavalls dels GIBS, mentre els més
petits feien tallers al poliesportiu amb el JAEC.

Als volts de migdia, l’Escola Sardanista de Torres de
Segre, va proposar una ballada de sardanes per donar
pas, després, al dinar popular preparat per membres de
l’Associació de Caçadors i del Club de Pesca. Finalment
es va realitzar un bingo amb el sorteig d’unes cistelles
de Nadal i un escala en Hi-Fi a càrrec de l’Associació
Juvenil JAEC. Es va acabar l’acte amb una ballada
conjunta de la cançó d’aquesta Marató.
Totes aquestes activitats tenien l’únic propòsit de
contribuir en la recaptació de fons per dedicar-los a la
recerca i divulgació d’aquestes dues malalties cròniques.
Al final, es va aconseguir la quantitat de 3.801,94€ euros
en un dia on es va demostrar el treball incansable de les
diferents entitats i associacions del municipi així com la
voluntat i generositat de la gent dins d’un acte que ajuda
a fer gran el nostre poble.

Per a que la recol·lecta sigui neta
l’Ajuntament es farà càrrec de les
despeses i, a més, hi afegirà 1.000€,
per tant Torres de Segre farà una
aportació de 4.801,94€ per La
Marató d’aquest any.

ACTIVITATS I FESTES DE NADAL DELS ALUMNES DE LA LLAR D’INFANTS I L’ESCOLA
LLAR INFANTS
Aquests darrers dies els alumnes d’1 i 2 anys de la Llar d’infants Carrassumada
han elaborat un original arbre de Nadal per decorar la paret de l’entrada en
motiu de les festes nadalenques. Els/les artistes han realitzat una activitat de
manualitats utilitzant pintura i part de material reciclat. Enhorabona pel resultat!.
El dimarts 22 de
desembre per la
tarda els nens i
nenes de la Llar van
fer la festa de Nadal
oberta als pares i mares amb la tradicional
cagada del Tió que va ser prou generós
davant l’esforç i la dedicació mostrada pels
més petits.
ESCOLA CARRASSUMADA
A l’escola aquests darrers dies, abans d’iniciar les
vacances, els alumnes han realitzat també un seguit
d’activitats relacionades amb el Nadal i el dia de reis.
Entre les activitats dutes a terme destaquem primer la
recollida de les cartes que la cartera del nostre municipi
fa a l’alumnat d’educació infantil amb la finalitat que les
faci arribar a Ses Majestats els Reis d’Orient.

Posteriorment, el dilluns 21 de desembre es va
desenvolupar la festa de Nadal de l’escola,
també oberta als pares i mares, on l’alumnat
van fer un seguit d’actuacions i representacions
de cançons relacionades amb el Nadal.
El dimarts 22 de desembre alumnes i mestres
van visitar la Residència Sant Guardià per
cantar unes nadales als avis i àvies residents i
l’endemà al matí, darrer dia d’escola, van anar
a veure l’exposició de pessebres organitzada
per la Llar de Jubilats a la Sala d’exposicions.

TALLER I EXPOSICIÓ DE PESSEBRES I DIORAMES
La Llar de Jubilats van organitzar un taller de creació de pessebres on, a partir de material reciclat i un
bon esperit d’invenció i de destresa, van aconseguir crear unes maquetes de pessebres molt ben
elaborades. Aquestes juntament amb pessebres i diorames cedits per veïns del municipi, la major part
per les famílies Vidal - Baena i Bustos - Hernández van ésser exhibits a la Sala d’exposicions durant
uns dies, rebent moltes visites, entre elles les dels ajudants del Pare Noel i els nens i nenes de l’Escola.

EXCURSIÓ FINAL TRIMESTRE AGRUPAMENT ESCOLTA TURRIBUS
El dissabte 19 de desembre l’agrupament Escolta Turribus van
fer l’excursió trimestral. Es van reunir al pavelló d’Aitona i des
d’allí van caminar fins a l’ermita de Carratalà. Un cop allí van fer
jocs i activitats abans i després de dinar. Els pares i mares els
recolliren a Aitona sobre les 16 hores de la tarda. Malgrat les
inclemències meteorològiques amb boira i baixes temperatures,
els nens i nenes presents s’ho van passar d’allò més bé.
PESSEBRE VIVENT A L’ERMITA CARRASSUMADA
El dissabte 19 de desembre, per
la tarda, l’Associació d’Amics de
la Mare de Déu de Carrassumada
va organitzar una representació
d’un pessebre vivent amb llums i
so a l’Ermita. Hi van col·laborar la
Llar de Jubilats, La Coral,
Servicomerç, els GIBS, els nens i
nenes de catequesis i es va
convidar a tot el poble que hi
volgués participar. La roba va ser prestada per l’associació del pessebre
vivent de Sudanell, completant-ho amb alguna cessió de l’ajuntament i amb
els vestits de la processó de setmana santa. Aquesta iniciativa de l’associació
forma part d’un conjunt de noves propostes que formen part d’un nou projecte per a la dinamització de
l’Ermita.
BATUDA DE PORCS SENGLARS
El porc senglar s’ha convertit en una espècie cada cop més abundant al nostre poble i en la major part
de municipis on hi troben refugi i aliments amb facilitat com és el cas de Torres de Segre ja que es
prolifera amb facilitat. La presència d’aquest animal al nostre poble provoca, entre altres, d’anys en
collites i accidents a les carreteres pels creuaments.
Per aquest motiu, l’Associació de caçadors de Torres de Segre van organitzant batudes durant l’any per
reduir i controlar la població d’aquests animals. En una d’elles al voltant del “Salouet” (Utxesa), el passat
dissabte 19 de desembre, membres de la societat de caça van poder capturar tres exemplars de
diferents dimensions destacant un de prop dels 85 quilograms amb uns ullals molt desenvolupats.
A principis del mes vinent, és farà una batuda acompanyada per agents rurals i altres caçadors de la
zona dins l’embassament d’Utxesa que és on hi ha més exemplars degut a la facilitat de refugi que hi
tenen.

ACTIVITATS I TALLERS DE NADAL NO ESCOLARS
TALLERS JAEC
La tarda del dimecres 23 el JAEC va organitzar
un conjunt de tallers per a més de 50 nenes i
nenes entre 3 i 12 anys. Els més petits van
pintar un mural d’un arbre de Nadal i entre tots
van realitzar diferents garlandes per acabar la
tarda fent una petita excursió fins a
l’Ajuntament i decorar l’arbre, que hi ha davant, amb la decoració feta
per tots els nens i nenes assistents als tallers. D’aquesta manera tot el
poble ha pogut gaudir d’un Arbre de Nadal molt especial.
MATÍ INFLABLES
El diumenge 27 el poliesportiu es va omplir d’inflables de
diferents tipus i per a totes les edats, entre ells una casa de
boles, una triple carpa amb jocs d’habilitat i un multiobstacles
amb tobogan. A més a més hi havia la possibilitat de fer un
taller de manualitats i de pintura facial.
PÀGINA WEB EMEETDS / VOLTA UTXESA
En breu està previst que vegi la llum la nova web de l’EMEETDS, que
vol ser una eina útil per als abonats. Esdevindrà un espai on realitzar
tràmits i sol·licituds. Dins de la web, es podrà trobar diferents apartats:
de recomanacions de consum responsable, amb l’objectiu de
conscienciar de mesures eficients per afavorir l’estalvi energètic; de
legislació, de càlcul de consums, etc.
Es demana l’aportació de fotografies del nostre municipi (a l’adreça:
participa@emeetds.cat). Per tots els interessats, la temàtica és lliure
(racons del municipi, paisatges,...). Entre les imatges rebudes es farà
una selecció i s’utilitzaran per al disseny de la nova web, amb la voluntat
que sigui més personal i propera.
SOPAR DE REVETLLA DE CAP D’ANY
Com cada any es va celebrar la revetlla de Cap d’Any al
Poliesportiu amb un menú d’alta gastronomia i amenitzada per
l’orquestra Montse i Joe Transfer. Hi va haver una assistència al
voltant de 200 persones per donar la benvinguda al 2016.

ACTUACIONS REALITZADES AL DESEMBRE
NETEJA DELS CARRERS ABANS I DESPRÉS DE LA FESTA MAJOR
L’AjuntamentDURANT
de Torres
Segre
contractar
els serveis d’una empresa
ACTES REALITZATS
ELde
MES
DE va
JULIOL
I AGOST
per netejar els carrers del municipi abans de la Festa Major de Santa
Bàrbara.
Al finalitzar la mateixa, operaris de l’ajuntament van netejar deixalles
llençades i ampolles de vidre trencades dels carrers del voltant del pavelló
poliesportiu.

COL·LOCACIÓ D’UN CANVIADOR PER A NADONS AL LAVABO DEL POLIESPORTIU
L'Ajuntament va instal·lar el passat 4 de desembre un canviador per a
nadons als serveis WC de dones del pavelló poliesportiu.
Aquest servei va poder utilitzar-se des del primer dia de la Festa
Major i resta a disposició de les famílies que ho necessiten a partir
d’ara per fer-lo anar en qualsevol dels actes que es faran al pavelló.
NOVA IMATGE DE L’ENTRADA DE L’AJUNTAMENT I DE LA SALA DE PLENS
Dins les obres de millora de l’edifici de
l’ajuntament, s’ha finalitzat amb la nova entrada
a l’edifici i la Sala de Plens amb una nova
imatge i la col·locació d’un banc antic i una
vitrina amb dos llibres escrits amb ploma, de
l’arxiu històric de l’ajuntament corresponent al
cadastre del 1830 i 1832 del nostre poble. Tan
la taula de la vitrina com el banc han estat
cedits pel Sr. Francesc Escolà i Filella.

D
Dins la Sala de Plens s’ha ampliat l’espai, substituït les
cadires i reubicat les fotografies de tots els alcaldes de la
història de Torres de Segre.
COL·LOCACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ DE NADAL
Al llarg d’aquests dies s’ha col·locat la il·luminació
de Nadal als carrers del nostre municipi que dóna
el tret de sortida a les festes nadalenques. Aquest
any s’han posat llums també en alguns dels arbres
del passeig del riu i de la Plaça Catalunya.
La voluntat de l’Ajuntament és anar substituint,
ampliant i modernitzant les actuals llums de Nadal
que es posen pels diferents carrers de cara als
propers anys.
NOVA UBICACIÓ DE LA PARADA D’AUTOBUSOS
A partir del dilluns 14 de desembre, tots els autobusos que vinguin al
nostre poble sortiran des de la nova parada ubicada davant del
pavelló poliesportiu. Aquesta actuació pretén millorar la circulació de
l’interior del poble, garantir la seguretat dels usuaris i unificar, en un
únic punt, el més cèntric possible per a tothom, la zona on parin i
surtin els autobusos que fan els trajectes habituals ja siguin a Lleida,
escoles, institut...

SUBVENCIÓ DEL NOU FORN DEL MENJADOR DE L’ESCOLA
Des de principis d’aquest mes de
desembre el menjador de l’Escola
Carrassumada disposa d’un nou forn de
cocció que substitueix l’anterior que
havia quedat petit i obsolet. Es tracta
d’un forn mixte que permet cuinar
qualsevol tipus d’aliment utilitzant
diferents sistemes de cocció com la
convecció o el vapor amb un consum
energètic molt inferior al que hi havia
fins aleshores.
Aquest canvi era necessari degut a
l’increment d’alumnes que utilitzen un servei de menjador privilegiat i de qualitat amb cuinera pròpia i
menjar cuinat al moment a diferència de la majoria d’escoles que fan ús de menjar precuinat
d’empreses de servei d’àpats (càtering).
Aquesta actuació ha estat possible gràcies a la tasca i l’aportació de l’AMPA i de l’Ajuntament que
subvencionarà el 50% del cost total de l’aparell i la instal·lació.

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA DEL MES DE DESEMBRE
108è ANIVERSARI PERE FORCAT DRUDES
ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
El passat dimecres 23 de desembre el nostre
veí centenari i més gran de Torres de Segre,
en Pere Forcat Drudes, va complir els 108
anys en un estat de salut física i mental digne
d’ésser envejat per qualsevol.
Envoltat de familiars i amics va viure
l’efemèride com si d’un dia més es tractés
mostrant el seu caràcter tranquil i feliç.
El Peret de “Cal Perchi”, que és com se’l coneix, és el petit d’una
saga de quatre germans dotats d’una genètica remarcable ja que
tres d’aquests quatre han passat dels cent anys. El germà més gran
en Josep Forcat va morir amb 105 anys complerts i el mitjà, en
Ramonet, amb 102 anys a dies de fer-ne 103.
Amb tot aquests anys, la vida del Peret recull infinitat d’anècdotes i
aventures amb tot tipus de situacions alegres i tristes, i totes elles
amb un record ben fresc i present dins la seva bona memòria.
Pere Forcat amb la seva esposa Dolores Escolà
El seu tarannà calmat i la bona alimentació a taula són clars
i les seves dues filles Enriqueta i Tresa.
indicadors de la longevitat d’aquest fuster jubilat amb moltes ganes
de continuar sumant.
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2016
El dimarts 22 de desembre va tenir lloc el Ple extraordinari a la Sala de Plens de l’Ajuntament on es va
aprovar el pressupost per a l’exercici 2016 que ascendeix a 3.872.080€.
D’aquest pressupost destaca l’increment de la inversió així com l’ajustament d’algunes de les partides
del mateix destinades a despesa.
El resultat de la votació final, entre els regidors dels diferents grups polítics, va ser de 8 vots a favor
(PSC i CDC) i 3 abstencions (ERC).

L’ESPORTIU DE TORRES

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE
Jornada 12 (12-12-2015)

Classificació

SEDIS
C.B.
65
ACTES61
REALITZATS
DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST
MAPISA
TORRES

Jornada 13 (20-12-2015)
C.B.
C.B.
50 102
TREMP “B”
TORRES
S’HA PRODUÏT LA RETIRADA DE LA COMPETICIÓ DE
L’EQUIP DEL CLUB BÀSQUET CERVERA I, A CONSEQÜÈNCIA,
S’HAN TRET ELS PUNTS A TOTS ELS EQUIPS QUE S’HI
HAVIEN ENFRONTAT.
EL C.B. TORRES ENCARA NO HO HAVIA FET I ES
PROCLAMEN CAMPIONS D’HIVERN!

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
Jornada 8 (12-12-2015)
CERVERA
FUTBOL SALA

3

6

Classificació

C.A.
TORRES

Jornada 9 (19-12-2015)
C.A.
TORRES
DESCANSA
EL CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE ES QUEDA EN UN
DESTACABLE SISÈ LLOC EN LA CLASSIFICACIÓ DESPRÉS DE
LA FINALITZACIÓ DE LA NOVENA JORNADA I LA PARADA
PER LES VACANCES DE NADAL.

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS)
Jornada 11 (13-12-2015)
V. PERÚ
MOLLERUSSA

2

2

VETERANS
ALCOLETGE

EL CLUB ESPORTIU VETERANS TORRES DE SEGRE ARRIBA A
LA PARADA PER LES FESTES DE NADAL CLASSIFICAT EN UN
CINQUÈ LLOC A LA TAULA DESPRÉS DE LA FINALITZACIÓ DE
L’ONZENA JORNADA.
LA COMPETICIÓ ES REEMPRÈN EL 17 DE GENER AMB EL
PARTIT A CASA CONTRA ELS VETERANS DE ROSSELLÓ.

Classificació

Diumenge 3 de gener
10:00 h. Matí d’inflables al poliesportiu per als més petits de casa.
11:30 h. Els Patges dels Reis Mags d’Orient, que arribaran en cavall,
visitaran la residència Sant Guardià i a les 12:30h aniran al
poliesportiu, per recollir les cartes de tots els nens i nenes.
18:00 h. Concert a l’església Parroquial, de la Coral La Lira i del Cor
especial del 60è aniversari.
19:00 h. Ball al poliesportiu amb “De Gala”.
Dilluns 4 de gener
9:00h. Inici d’inscripcions a la 3a Volta al Pantà d’Utxesa-Unicars
Ponent. (www.voltapantautxesa.com)
Dimarts 5 de gener
18:00 h. Arribada dels Reis Mags d’Orient, Melcior, Gaspar i
Baltasar, a la Plaça de l’Església.
Dijous 7 de gener
9:00 h. Inici entrega Fotografies a medinatural@torressegre.cat per
a participar al 12è Concurs de Fotografia de Natura de Torres de
Segre. (consulteu les bases a: www.torressegre.cat)
Diumenge 10 de gener
19:00 h. Ball al poliesportiu amb “Golden Saxo”.
Diumenge 17 de gener
19:00 h. Ball al poliesportiu amb “Acuario”.
Diumenge 24 de gener
19:00 h. Ball al poliesportiu amb “Banda Sonora”.
Diumenge 31 de gener
19:00 h. Ball de Santa Àgueda al poliesportiu amb “Pep i Mª José”.
ACTES ESPORTIUS (GENER)
CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE
Dissabte 9 de gener: C.B.Torres de Segre – Maristes Montserrat (20:30 h.)
Dissabte 30 de gener: C.B.Torres de Segre – C.B.Bell-lloc (20:30 h.)
C.AT. TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA)
Dissabte 23 de gener: C.AT.Torres de Segre – Alpicat C.F.S “A” (16:00 h.)

FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE

AJUNTAMENT
DE TORRES DE SEGRE

Diumenge 17 de gener: V.Torres – V. Rosselló (10:30h.)
Diumenge 31 de gener: V.Torres – V. Llívia (10:30h.)
Diumenge 29 de novmebre: V. Torres – V. Lleida F.C. (10:30h.)
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