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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 

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 
Dimarts i divendres de 

12h a 14h 
Recollida residus Voluminosos 
desembre 

Porten contenidors el 
14 i els recullen el 17 

Llar de jubilats Sant Guardià 973 796496 

Obert tots els dies de 16h a 20h  
  

ALTRES SERVEIS  

Escola Carrassumada   973 796335 

CAP d'Alcarràs    973 795725 

Farmàcia Fernando Íñigo    973 796084 

Farmàcies de guàrdia de Lleida 973 249898 

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

Mossos d’Esquadra    112 o 973 700050 

Bombers Lleida     112 o 973 030100 

Ambulàncies 112 o 902 252530 

Emergències mèdiques     061 

Emergències  112 

Atenció ciutadana Generalitat de Catalunya 012 
 

 

PRESENTACIÓ 

Arribem al novembre, un mes que mira 

directament cap a l'hivern, amb un temps variat i 

canviant que ens ha ofert, a l’inici, dies de sol 

esplèndid amb el pas de l’Estiuet de Sant Martí i, 

posteriorment, dies més apagats i tristos amb 

l’arribada dels primers freds i les boires 

característiques del pla de Lleida que ens han 

fet córrer cap a l’armari a rescatar alguna peça 

de roba amagada al fons. 

Aquest mes, preludi de la nostra gran Festa 

Major de Santa Bàrbara, ha estat ple d’actes i 

activitats tant lúdiques com culturals que han 

reactivat el dinamisme del nostre municipi oferint 

un seguit de variades propostes per fer participar 

als torressencs i torressenques dins la vida del 

nostre poble. 

En la contraportada d’aquesta edició de la 

revista “El Pregoner de Torres”  s’han esmentat 

els actes més significatius de la Festa Major de 

Santa Bàrbara que podreu trobar, àmpliament 

detallats, al llibret de la Festa Major que ja s’ha 

repartit per les cases. 

Bona Festa Major de Santa Bàrbara! 

 

PRESENTACIÓ 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

http://www.coflleida.cat/cat/farmacies/farmacies.asp


 

 

ELECCIÓ DEL NOU PUBILLATGE DE TORRES DE SEGRE 2015/16 

El diumenge 8 de novembre els torressencs i torressenques van escollir les pubilles i els hereus que 

formaran part del nou pubillatge i que representaran, al llarg de l’any, el nostre municipi per diferents 

pobles de les contrades catalanes.  

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: LIDIA ALCAIDE UJAQUE 
 

Hereu: ROBERT FLORENSA MESALLES 

1er fadrí: EDUARD ESCOLÀ ROCA 

2n fadrí: ROGER GARCIA ESCARP 
 

Pubilleta: MARIA MOLINS PUIGVECINO 

1a Damisel·la: ANDREA QUILEZ RUESTES 

2a Damisel·la: NEREA TORRENTÓ ROCA 
 

Hereuet: PERE PORTA ALENTA 

1er Fadrinet: ERIC JARDIN ESCOLÀ 

2n Fadrinet: ALEXANDER PULIDO AGUILERA 

 

1ª TROBADA DEL PUBILLATGE A TORRES DE SEGRE 

El passat dissabte 14 de novembre Torres de Segre va acollir la primera trobada del pubillatge d’arreu 

de Catalunya, tant vigent com caduc, per tal d’acomiadar els actuals representants i proclamar els 

nous. Al  llarg de la jornada, tots els presents van poder gaudir d’una sèrie d’activitats tals com la visita 

al Museu de l’evolució a l’antic molí de Torres de Segre, un comiat informal a la Sala d’Actes de la 

Plaça Catalunya, una cercavila amb 

batucada des de la Plaça Catalunya 

fins al pavelló poliesportiu, el comiat i 

proclamació del pubillatge de Torres 

de Segre i per acabar un sopar i  disc-

mòbil al pavelló poliesportiu a càrrec 

dels dj's locals. 

A l’acte hi van assistir molts joves 

representants d’altres municipis 

d’arreu que van poder gaudir d’una 

molt bona trobada al nostre poble. 

 

CONCERT D’ORGUES DE PONENT I DEL PIRINEU 

Diumenge 15 de novembre va tenir lloc el concert d’orgues de 

Ponent i del Pirineu a la parròquia de l’Assumpció de la mare 

de Déu de Torres de Segre amb la presència de la cantant 

soprano Raquel Albarrán i en Felipe López a l’orgue.  

Aquest concert s’engloba dins el XVIIè Festival de Música de 

Tardor 2015 que és un referent dins el panorama musical de 

la demarcació de Lleida, de Catalunya i de l’estat i que 

persegueix la idea de posar en valor el patrimoni organístic i 

apropar la música d'orgue al territori català. 
 

ACTES CULTURALS 

ACTES REALITZATS A L’OCTUBRE 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 



CONCERT DE SEGRIÀ CORALS 

El diumenge 22 de novembre l’església parroquial de 

l’Assumpció de la Mare de Déu de Torres de Segre es 

va omplir a vessar per gaudir de l’últim concert del cicle 

de cant coral “Segrià Corals” abans de l’acte de cloenda 

que es va fer a Albatàrrec, impulsat pel Consell 

Comarcal del Segrià. Aquest cicle de caràcter comarcal 

arriba, aquest any, a 13 municipis que acullen aquest 

acte de manera itinerant commemorant el 150è 

aniversari del naixement d’Enric Morera, músic i impulsor 

del cant coral a Catalunya. 

En aquest concert al nostre municipi, els presents van 

poder gaudir de les interpretacions de la Coral Ginestell 

d’Alguaire, la Coral Santa Àgata d’Alfarràs i de la nostra 

Coral la Lira. Totes tres van cantar diferents peces 

musicals i  van rebre una efusiva aclamació per part dels 

assistents. 

L’acte va concloure amb el cant conjunt de la Santa Espina del mestre Enric Morera acompanyat pel 

ball de sardana a càrrec de la colla sardanística Ferma de Ponent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROFEU GENERALITAT I TIRADA SOCIAL AL CAMP DE TIR 

 

El cap de setmana del 14 i 15 de novembre va tenir lloc al camp de tir el 

trofeu Generalitat de fusell i una tirada social amb pistola estàndard. La 

primera és una modalitat d’alta precisió on es busca agrupar cinc trets en 

el menor diàmetre possible disparant a 200 metres de distància assegut 

amb l’arma recolzada en una torreta de tir i un saquet de sorra. La 

participació va ser molt elevada obtenint molts bons resultats finals. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

 



UNICARS PONENT PATROCINARÀ LA III VOLTA A UTXESA 
 

La tercera edició de la Volta al pantà d’Utxesa ja 

comença a tenir forma i és realitzarà el proper 

diumenge 28 de febrer. La comissió organitzativa 

formada per membres d’Aitona, Sarroca i Torres de 

Segre ja porta uns dies treballant per oferir un 

esdeveniment esportiu que sigui referent dins la 

nostra comarca i que continuï amb l’èxit de les dues 

edicions anteriors en un entorn únic i privilegiat per a 

la pràctica de l’esport. 

Una de les principals novetats d’aquesta tercera 

edició és que Unicars Ponent del grup Mibec, que 

engloba les marques BMW i MINI, serà el 

patrocinador oficial de la cursa aportant un important suport econòmic i de patrocini. 

La cursa tindrà tres modalitats com fins ara, la infantil per als més petits, la de 10 km i la de 6,5 km. El 

període d’inscripcions s’obrirà a partir del 4 de gener i podreu seguir totes les novetats i informacions a 

través del perfil de facebook i al web http://www.voltapantautxesa.com/. 

 

 

 

 

1ER CONCURS DE DIBUIX PER LA PORTADA LLIBRET DE LA FESTA MAJOR 

 

Des de la comissió de festes es va endegar la primera edició del concurs de dibuix per representar la 

portada del llibret de la Festa Major de Santa Bàrbara obert als nens i nenes residents a Torres de 

Segre d’edats compreses entre els 3 i 12 anys, ambdues incloses. La temàtica de les obres havia de 

girar al voltant de la nostra Festa Major i es podia utilitzar qualsevol tècnica i suport. 

El veredicte dels dibuixos seleccionats pel jurat corresponent es va donar a conèixer el divendres 6 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. 

Els/les nens/es guanyadors/es van ser: 
 

Categoria “A” de 3 a 6 anys Categoria “B” de 7 a 9 anys Categoria “C” de 10 a 12 anys 

 
PAU MIRÓ PÉREZ  

1er Premi (portada) 

 
BRUNA TORRENTÓ SOTILLOS  

3er Premi (mig) 

 
TÀNIA SANTACATALINA IBARS 

2n Premi (contraportada) 
 
 

Finalment, el divendres 4 i dissabte 5 de desembre s’exposaran totes les obres participants a la sala 

d’exposicions d’11 a 14 hores i a les 18:00 h de la tarda es farà l’entrega de premis als guanyadors i 

d’obsequis a tots els participants.  

ALTRES ACTIVITATS 

 



DINAR 32è ANIVERSARI DELS JUBILATS 

 

El passat dissabte dia 7 de novembre va 

tenir lloc al Pavelló Poliesportiu el dinar de 

celebració del 32è aniversari de la Llar de 

Jubilats Sant Guardià. 

Durant la celebració es van dur a terme 

diversos sortejos així com els pertinents 

parlaments. Tot seguit es van anunciar els 

diferents projectes que té l’entitat de cara 

a aquesta nova temporada. 

La vetllada va estar amenitzada per un 

disc-jockey amb un variat repertori d’èxits 

per a fer aixecar de la cadira a tot el 

públic assistent. 

 

 

RECOLLIDA DE ROBA D’ABRIC, VENTA SOLIDÀRIA DE FLORS I XERRADA SOBRE MENÚS 

SALUDABLES I ECÒNOMICS DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES SANTA ÀGATA 
 

 

L’associació de dones Santa Àgata, amb la col·laboració de l’ajuntament 

de Torres de Segre, es van afegir a la iniciativa impulsada des de societat 

civil lleidatana (Gent Solidària de Lleida) de recollida de roba d’abric 

(capelines, mantes, abrics, sacs de dormir, botes, bufandes...) pels 

centenars de refugiats del pròxim orient atrapats als Balcans camí 

d’Europa a la recerca d’una sortida a la tragèdia que viuen  als seus països 

d’origen. 

La recollida es va fer durant els dies 3, 4 i 5 de novembre amb una gran 

aportació de la gent del nostre municipi ja que es van omplir dues 

furgonetes. 

Al final, amb les aportacions de diferents pobles de la comarca es va poder 

reunir dos tràilers plens cap als Balcans.  
 

Per una altra banda, l’associació de dones, dins dels 

actes d’elecció del nou pubillatge del nostre municipi 

del passat 8 de novembre, van dur a terme una venda 

solidària de flors al pavelló poliesportiu per la 

investigació de la cura del càncer. 

  

 

 

També el passat dimarts 10 de novembre, la 

Sala d’Actes de la Plaça Catalunya va acollir 

una xerrada informativa sobre menús 

saludables i econòmics amb l’objectiu de 

fomentar estils de vida saludables per 

prevenir el càncer, organitzada per 

l’associació de dones de Santa Àgata. 

Finalment, remarcar que s’han iniciat les classes de labors i de ioga amb una gran participació i es 

recorda que al gener s’iniciaran les classes de manualitats. 

 



INAUGURACIÓ DE L’OBSERVATORI DE L’IES D’ALCARRÀS 

 
L’Institut d’Alcarràs va inaugurar el passat dimarts 10 de novembre la cúpula de l’Observatori 

Astronòmic que ha construït en un dels terrats de l’edifici. Aquesta instal·lació es tracta d’un 

observatori amb un telescopi que permetrà a l’alumnat del centre l’observació i estudi dels planetes 

del sistema solar i d’altres tipus d’estels. El grup d’astronomia de l’Institut, encapçalat pel professor 

José Manuel Pérez, ha estat reconegut amb una sèrie de guardons per la seva tasca entorn de 

l’astronomia i la ciència. 

A l’acte inaugural hi van assistir, entre altres, el delegat d’Ensenyament Miquel Àngel Cullerés i els 

alcaldes d’Alcarràs, Miquel Serra i de Torres de Segre, Josep Ramon Branzuela. 

L’Ajuntament del nostre municipi ha col·laborat econòmicament amb aquest projecte juntament amb el 

d’Alcarràs i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ja que, actualment, l’Institut acull 

alumnes procedents del nostre poble que es beneficiaran d’aquesta instal·lació única a la comarca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INICI DEL 6È CURS DE SARDANES 
 

El diumenge 15 de novembre van iniciar-se els cursets de sardanes 

organitzats per l’escola sardanista de Torres de Segre amb la 

finalitat de practicar i ensenyar, a tothom que tingui interès, els 

passos característics d’aquesta dansa emblemàtica de Catalunya. 

Els cursets es faran durant els propers diumenges de 11 a 12 hores 

al poliesportiu i, si el temps ho permet, es farà a la plaça dels 

Països Catalans.  
 

III NIT JOVE JAEC 

 

El passat dissabte 21 de novembre a la nit 

va tenir lloc la tercera festa del Soci del 

JAEC, anomenada Nit Jove JAEC, aquest 

any ambientada en la temàtica hippie. 

Unes 200 persones joves, tant d’edat com 

d’esperit, van gaudir d’una bona festa amb 

un bon sopar i, de postres, van poder ballar amb l’animació de la 

xaranga de Fraga.  

Els assistents es van poder fer fotos al “hippie-photocall” per a 

poder recordar el moment i també participar al concurs de fotos 

del qual es farà l’exposició per la Festa Major, el dia 6 de 

desembre, a la Sala d’exposicions.  

La festa va acabar a altes hores de la matinada amenitzada pels 

dj’s locals “Pinxo i Panxo”. 



PRIMERA ETAPA DEL CAMÍ DE SANT JAUME  ORGANITZADA PER LA LLAR DELS JUBILATS 

 

La Llar de jubilats de Torres 

de Segre van organitzar, el 

passat dissabte 21 de 

novembre, una caminada 

corresponent a la primera 

etapa del Camí de Sant 

Jaume al seu pas pel Segrià 

amb un recorregut total 

d’11,40 km des de l’ermita de 

Santa Maria de Butsènit fins 

al nostre municipi. 

Aquest tram és una part de la ruta històrica de pelegrinatge que arriba 

fins a Compostel·la (Galícia).  

Aquesta iniciativa tant saludable és la primera de les moltes que volen 

dur a terme aquest any i, des de la Llar, s’anima a tothom a participar-hi. 
 

FI DEL CURS D’INFORMÀTICA BÀSICA PER ALS JUBILATS 

Ha finalitzat l’últim curs d’informàtica bàsica que es 

feia els dimarts i dijous a l’aula situada als baixos 

de l’edifici de la Plaça Catalunya.  

Les classes del mateix han estat impartides per 

l’Aída Garrós, amb el suport i recolzament de la 

Universitat per la Gent Gran.  

 Els alumnes que han assistit en aquest curs, una 

mitjana d’onze, han pogut saber i aprendre 

coneixements d’ús de les diferents Xarxes Socials 

tals com el Facebook, WhatsApp, Twitter i d’altres 

programes com el Youtube, així com l’opció de donar respostes a tots els dubtes generats en la 

utilització d’altres programes de més ús entre els usuaris d’ordinadors o telèfons intel·ligents. 

 

V TROBADA DE TRACTORS I MOTOCULTORS ANTICS 

El diumenge 29 de novembre es va celebrar a la bassa del Molí la tradicional trobada de tractors i 

motocultors antics amb un esmorzar per a tots els participants.  

Aquest any és la cinquena edició d’un esdeveniment que s’ha consolidat per al diumenge anterior a la 

Festa Major de desembre, per tal de començar amb les activitats de la festa. Una participació 

d’aproximadament trenta vehicles han omplert els carrers del nostre municipi de maquinària antiga del 

nostre poble i de diferents localitats veïnes amb la finalitat de lluir i mostrar tractors i motocultors que 

es van utilitzar a les nostres terres ja fa unes quantes generacions.  

 

 

 

 

 

 

 

 



GARANTIA JUVENIL 

Durant aquest mes s’han fet gestions amb el Departament de Joventut del 

Consell Comarcal del Segrià per tal que tots els joves   del nostre municipi, 

susceptibles de rebre la Garantia Juvenil, n’estiguin informats i orientats el 

millor possible al respecte. S’ha fet difusió via web però també mitjançant 

cartes adreçades al jovent empadronat d’entre 16 i 29 anys.  

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l’atur 

juvenil, si es compleixen els requisits la Generalitat, ofereix una oferta de 

treball sigui de pràctiques o de formació. Els joves que s’hi poden acollir 

han de tenir nacionalitat espanyola o ser membre de la UE, tenir més de 

16 anys i menys de 30, no estar treballant i/o rebent cap formació 

actualment i estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya. 

Per més informació us podeu dirigir al Consell Comarcal del Segrià 

presencialment (al C/ Canyeret, 12) o per correu electrònic: 

joventut@segria.cat (o la web: http://garantiajuvenil.genca.cat/). 

 
 

 

 

 

 
 

A principis del present mes, es van dur a terme unes tasques amb 

excavadora de manteniment i millora per netejar i afegir terra a la zona 

on va a parar tota la metralla resultant de les diferents tirades que es 

fan al camp de tir on, pràcticament, tots els cap de setmana de l’any es 

fan competicions. 

A nivell normatiu s’obliga que la zona on hi ha les dianes puntuables 

tingui al fons un mur de dimensions considerables que faci de 

contenció de les restes de munició dels diferents tirs. 
 

 

 

S’ha reparat una averia en el sistema d’enllumenat soterrat en dos punts del 

tram del carrer Àngel Guimerà fins a Pau Casals.  

Aquesta actuació ha estat efectuada després de detectar el problema que 

ocasionava continus talls en el subministrament elèctric pel trencament d’un 

cable soterrat de la xarxa en aquesta zona. 

Posteriorment s’han arreglat els dos orificis efectuats per dur a terme 

l’actuació esmentada. 

 

 

 
 

Aquests dies s’han reparat les portes interiors de les 

diferents aules i sales de l’escola que estaven malmeses 

pel seu ús continuat.  

L’actuació que s’ha dut a terme ha consistit en reforçar i 

reparar l’estructura dels muntants i ribotar alhora la part 

baixa per solucionar les dificultats que hi havia d’obertura i 

tancament de les mateixes. 

Per una altra banda es va tenir que substituir amb un de 

nou el cremador de la caldera de gas-oil de l’escola que es 

va fer malbé coincidint amb l’inici de les primeres 

glaçades. 

ACTUACIONS REALITZADES AL NOVEMBRE 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

REPARACIÓ PORTES INTERIORS I CANVI DEL CREMADOR DE LA CALDERA DE L’ESCOLA 

 

REPARACIONS AL SUBMINISTRAMENT DE LLUM 

 

TREBALLS DE MANTENIMENT AL CAMP DE TIR 

 

mailto:joventut@segria.cat
http://garantiajuvenil.genca.cat/


 
 

Com cada any en aquestes dates s’han esporgat els diferents arbres dels parcs i places del nostre 

municipi. Cal destacar, però, que aquest any s’han esporgat també els xops del pati de l’escola així 

com els arbres del passeig del riu, per tal d’evitar possibles molèsties i danys tan a usuaris de l’escola, 

del carrer i del camí verd, així com de visibilitat per als vehicles que transiten per l’Avinguda del Segre. 

Aquesta tasca la dut a terme una empresa de Sopeira (Osca) “Jardineria Lemos” que disposa de 

maquinària específica i que està especialitzada en realitzar treballs d’esporga de més dificultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Una vegada més, s’ha reformat el tancament del parc infantil de l’Avinguda del Segre. Aquest cop ha 

estat a causa dels desperfectes d’un seguit d’actes vandàlics que han ocasionat danys en bona part 

del tram de la tanca de fusta amb el perill que suposava pels nens i nenes més petits que hi van a 

jugar. La reparació ha consistit en la col·locació d’un reforç amb dos travessers de fusta per les dues 

cares del tancat.  

Esperem que aquest cop serveixi perquè els vàndals prenguin consciència i, d’aquesta manera, es 

pugui gaudir, definitivament, d’aquest bonic espai de joc i lleure per als més menuts i, en definitiva, per 

a tothom que hi vulgui anar a passar una estona.  

Finalment, operaris de l’ajuntament també han netejat les restes d’esporga 

dels arbres i deixalles de 

l’interior del parc. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Al llarg d’aquests dies, els membres de la brigada de 

l’ajuntament han realitzat la reparació de la part de la vorera de 

l’Avinguda del Segre aixecada el passat divendres 31 de juliol 

com a mesura davant la gran quantitat d’aigua acumulada que 

va deixar la tempesta de calamarsa que va caure sobre el 

nostre municipi. 

El que s’ha fet ha estat una modificació de la vorera existent 

amb panots que ajudi a desaiguar cap al riu l’aigua que 

habitualment s’acumula en aquesta zona els dies de tempestes 

o pluges abundants ja que és un lloc per on baixa l’aigua de 

diferents carrers del nostre poble el dia que plou i que els 

diferents registres de desaigüe del mateix carrer no poden 

assumir. Amb aquesta actuació es pretén solucionar la situació 

problemàtica que afecta al veïnat més proper i a la circulació 

viària per l’avinguda els dies de fortes precipitacions. 
 

ESPORGA DELS ARBRES MÉS VOLUMINOSOS DE L’ESCOLA I PASSEIG DEL RIU 

 

REFORMES AL TANCAT DEL PARC INFANTIL DE L’AV. DEL SEGRE 

 

ADAPTACIÓ DE LA VORERA PER FACILITAR DESAIGÜAMENT 

 



 

CLUB BÀSQUET TORRES DE SEGRE 

 

 

Jornada 8 (08-11-2015)  

 

 

Classificació 
 

SICORIS B 45 55 C.B. 
TORRES   

 

 

 

 

 
 

 

Jornada 9 (13-11-2015) 

 

 

C.B. 
TORRES   

81 79 CAPPONT A 

 

 

Jornada 10 (22-11-2015) 

 

 

D.C.B.SECÀ 
ST.PERE 

53 71 C.B. 
TORRES   

 

 
 

 

 

Jornada 11 (27-11-2015) 

 

 
 

 

 

 

C.B. 
TORRES   

 

87 56 C.B. 
SORT 

 

CLUB ATLÈTIC TORRES DE SEGRE (FUTBOL SALA) 
 

 

Jornada 4 (07-11-2015) 
 

 

 

Classificació 
 

TORRENT 
DE CINCA  

 

3 
 

1 
 

C.A. 
TORRES   

 

 

 

Jornada 5 (14-11-2015) 

 

 

C.A. 
TORRES   

 

5 
 

2 
F.S. 

SOLSONA B  

 

 

Jornada 6 (21-11-2015) 

 

 

CAMBRILS 
CECR. A 

 

3 
 

0 
C.A. 

TORRES   

 

 

Jornada 7 (28-11-2015) 

 

 

C.A. 
TORRES 

 

1 
 

6 
CASTELL-

CIUTAT CF A 

 

CLUB ESPORTIU FUTBOL TORRES DE SEGRE (VETERANS) 
 

 

 

 

Jornada 6 (01-11-2015) 

 
 

 

Classificació 

C.E.TORRES 
VETERANS   

3 2 VETERANS 
ALCOLETGE 

 

 
 

 

 

 

Jornada 7 (08-11-2015) 

 
 

 

 

 

VETERANS 
ARTESA LL. 

3 2 C.E.TORRES 
VETERANS   

 

 

Jornada 8 (15-11-2015) 

 

C.E.TORRES 
VETERANS   

6 3 VETERANS 

VILANOVA B. 
 
 

 

Jornada 9 (22-11-2015) 
 
 

 

VETERANS 
PARDINYES 

2 5 C.E.TORRES 
VETERANS   

 
 

 

Jornada 10 (29-11-2015) 
 
 

 

C.E.TORRES 
VETERANS   

1 4 VETERANS 

LLEIDA 

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

 

 

ACTES REALITZATS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 



 

 

Foto contraportada de Quim Estadella 

AJUNTAMENT  

DE TORRES DE SEGRE 

ACTIVITATS PREVISTES 

Dijous 3 de desembre 

Bus de la salut: Durant tot el dia, a la Plaça Lluís Pelegrí (Consultori 

Mèdic) es faran proves renals i de cor als/les veïns i veïnes que 

hagin rebut, prèviament, una carta de la Diputació. 

Del divendres 4 al dimarts 8 de desembre 

FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA cada dia tindrà lloc: 

Matí: Activitat infantil i Cultural o Esportiva. A més el dia 4 tindrà 

lloc el Pregó de festes i Proclamació del nou Pubillatge a les 13h. 

16.30h. Concert amb l’orquestra del dia (el dia 8 serà a les 17h) I 

després del concert: activitat complementària (màgia, monòlegs...), 

excepte el dia 8. 

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

00.00h. Grup de versions diferents, excepte el dia 8. 

02.00: Disco mòbil o Dj, excepte el dia 8. 

> El dia 4, després del ball de tarda, tindrà lloc el tradicional 

CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI. 
 

El programa detallat el podreu consultar al llibret de la Festa Major. 

Diumenge 13 de desembre 

La Marató 2015 “Diabetis”: A partir de les 9h del matí fins al vespre 

es faran activitats diverses solidàries per la causa. 

19:00 h. Ball al poliesportiu amb “Acuario”. 

Diumenge 20 de desembre 

19:00 h. Ball al poliesportiu amb “Rico Rico”. 

Diumenge 27 de desembre 

10:00h. Matí d’inflables per a tota la mainada (fins a les 13:00). 

Tarda. Concert de Nadal al Poliesportiu amb la Banda de Música 

Roig Tardà d’Alfarràs (properament s’informarà de l’hora). 

Dijous 31 de desembre 

21:00h. Revetlla de Cap d’Any amenitzat amb “Montse i Joe 

Transfer” (properament més informació). 

Diumenge 3 de gener 

10:00h. Matí d’inflables per a tota la mainada (fins a les 12:30). A 

continuació els patges dels reis mags d’orient recolliran les cartes 

de tots els nens i nenes (properament s’informarà dels horaris). 

18:00h. Concert de la Coral La Lira i del Cor del 60 aniversari a 

l’església Parroquial. 
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