
L’Ajuntament de Torrefarrera 
ha finalitzat les obres de mi-
llora de la xarxa de clavegue-
ram al carrer Carretera. 
L’actuació, que han comp-
tat amb un pressupost de 
150.516,82 € (IVA inclòs), ha 
consistit en la creació d’una 
xarxa separativa d’aigües plu-
vials i el posterior asfaltatge 
del ferm del carrer, amb una 
superfície d’actuació de 1.110 
m2. 
La finalitat de les obres era 
separar les aigües pluvials de 

les residuals per obtenir una 
millora del cabal en moments 
de pluges fortes, ajudant a la 
millor evacuació de les aigües 
de veïnatge i del carrer.
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El 12 de febrer es va inaugurar Ràdio Torrefarrera, situada a la 
3a planta de l’Ajuntament, que serà seu d’EMUN FM i la nova 
emissora de proximitat del municipi. L’acte, que va coincidir 
amb el Dia Mundial de la Ràdio, va comptar una programació 
especial en directe des de l’Ajuntament. 
El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, i l’alcalde, 
Jordi Latorre, van inaugurar les noves instal·lacions, acompan-
yats dels màxims responsables de La Xarxa de Comunicació 
Local. Entre ells, el conseller delegat, Francesc Pena; el gerent 
Xavier Escribà; i el responsable de Relació amb les entitats ad-
herides, Toni Miedes. També hi han assistit alcaldes de les loca-
litats consorciades a EMUN FM.

El passat 28 de gener, el nedador David Meca va oferir una con-
ferència sobre motivació i superació amb el títol Swim, nedant 
cap a la riba de l’èxit a la sala social l’Ajuntament de Torrefarrera 
que va aplegar més de 300 persones. La conferència s’emmarcava 
dins el Cicle de conferències 2016 sobre educació, emprenedoria i 
innovació que organitza la Regidoria de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament i el ceiTorrefarrera. Al mes de març, el Cicle de con-
ferències 2016 comptarà amb la presència del Carles Capdevila, 
director fundador del diari ARA.

El passat 30 de novembre, el 
secretari d’Infraestructures 
i Mobilitat, Ricard Font, va 
inaugurar a Torrefarrera la 
nova línia de bus exprés.cat e2 
que connecta Lleida i Alfarràs 
amb parades a Torrefarrera, 

Rosselló, Alguaire i Almenar. 
Un cop finalitzat l’acte, el se-
cretari d’Infraestructures i 
Mobilitat, Ricard Font, acom-
panyat de l’alcalde de Torre-
farrera, va signar en el llibre 
d’honor de la localitat.

Inauguració de Ràdio Torrefarrera, la nova 
emissora de proximitat i seu d’EMUN FM

Nova línia de bus exprés.cat Lleida-Alfarràs inaugurada 
a Torrefarrera

Finalitzen les obres de 
millora del clavegueram al 
carrer Carretera

Més de 300 persones a la 
conferència de David Meca sobre 
motivació i superació
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Entrem a la primavera en un moment polític complex i una 
situació econòmica que té clars símptomes de recuperació, del 
qual hem de poder sortir amb la major fortalesa possible.
L’any que hem començat, l’Ajuntament destinarà més del 25% 
del pressupost a dues inversions poc lluïdes, com la construcció 
d’un tanc de tempesta per a la resolució de la problemàtica del 
clavegueram, i el canvi de l’enllumenat públic a sistema LED 
per reduir el cost energètic i de manteniment de l’enllumenat. 
Despeses, però, necessàries, perquè aborden problemes greus i 
ajudaran a estalviar diners que es podran destinar a altres coses. 
A més, la despesa social del consistori s’eleva als 800.000 €, un 
18% del pressupost.
A més de la constant reducció de l’endeutament, es manté la 
congelació dels impostos i taxes per cinquè any consecutiu, 
inclús una reducció en l’IBI i s’amplia la bonificació de l’impost 
de plusvàlua urbana als familiars de primer i segon grau.
Com s’ha explicat, la Corporació unànimement hem decidit 
assumir la gestió directa del servei d’aigua potable, la concessió 
del qual va acabar a finals de 2014, però malauradament aquesta 
decisió també ha estat impugnada per CASSA. Per tant, abans 
d’assumir la gestió de l’aigua haurem de resoldre aquesta 
al·legació.
Hem d’estar satisfets del vigor que demostra el nostre poble, amb 

la inauguració de negocis com el complex We Are Padel, una 
empresa logística o la segona fàbrica d’ICG. A més, l’Ajuntament 
ha venut un altre solar, i es percep un gran interès pel nostre Parc 
Empresarial, gràcies a la política de promoció empresa fa quatre 
anys. Ara, quan estigui acabat l’enllaç a l’autovia A-14 Lleida – 
Val d’Aran, la potencialitat del nostre polígon augmentarà.

Dins les activitats de promoció econòmica, la nova temporada 
de conferències de creixement personal estan tenint un gran 
èxit. Ja ens han visitat l’exentrenador del Barça d’handbol Xesco 
Espar, l’exnedador David Meca, i el periodista Carles Capdevila,  
i ens esperen encara el basquetbolista torrefarrerí Manel Bosch i 
més persones interessants. No us ho perdeu.

Aquest gener hem inaugurat la seu de Ràdio Torrefarrera, seu del 
consorci EMUN, i des d’on es produeix el programa La Tarda, 
de La Xarxa, que s’emet per a tota Catalunya. Estem segurs 
que serà una eina més de comunicació, cohesió i promoció del 
nostre poble.

Aquesta primavera serà molt intensa a Torrefarrera, amb 
activitats de tot tipus. Des de la Setmana Cultural, les cassoles, 
la cursa del 1r de Maig, la Festa dels 3 Tombs o el Festival  
Re-Sona, entre altres, ompliran el nostre poble de vida. Us 
animem a gaudir-ne i a col·laborar-hi, si ens ho demanen.

Benvolguts i benvolgudes,

editorial Jordi Latorre
Alcalde de  

Torrefarrera

Seguint l’estratègia de l’Ajuntament 
de fer un poble smart, properament 
s’ampliarà la cobertura de la xarxa 
Wifarrera a més zones del poble, 
tant exteriors com interiors, que 

encara no estaven cobertes: places, 
zona esportiva, Sala Social, Sala de 
plens, Cal Jove i Sala Jaume Perelló, 
consultori i CeiTorrefarrera. 
L’experiència adquirida i les 
peticions de molts usuaris han 
permès un nou sistema que oferirà 
també més velocitat gràcies a la 
nova fibra òptica, i que facilitarà 
informació meteorològica, mapa, 

llocs d’interès, estat de la connexió 
o crear un “marketplace” on es 
mostraran esdeveniments, ofertes, 
etc.
L’accés serà més fàcil, ja que l’usuari 
es podrà validar mitjançant l’adreça 
d’email, Facebook, Twitter, etc.
Allà on veieu el logo de Wifarrera, hi 
tindreu accés.

Ampliació i millora de la xarxa Wifarrera
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S’ha adjudicat el concurs per a la redac-
ció del projecte de la futura biblioteca de 
Torrefarrera a l’empresa Kasval Arqui-
tectes, amb un pressupost de 54.450€. 
Es van presentar 14 empreses al concurs, 
de les quals 8 complien tots els requisits. 
Del conjunt de l’oferta econòmica i la 
valoració tècnica, que va comptar amb 
l’assessorament del Servei de Bibliote-
ques de la Generalitat, va resultar guan-

yador l’estudi Kasval Arquitectes.
El cost estimat de la biblioteca serà de 

1.705.000€, i es farà a la plaça Corts Ca-
talanes. Es tracta d’un edifici de 992 me-
tres quadrats, dues plantes i aprofitarà 
l’estructura existent. La redacció del 
projecte s’acabarà aquest any 2016, amb 
la intenció d’acometre la inversió a partir 
de l’any 2017.

Adjudicació del concurs per a 
la redacció del projecte de la 
futura biblioteca

L’Ajuntament municipalitza la gestió 
del servei d’aigua potable
Després de perdre un any a causa dels diferents recursos en el 
concurs per a la concessió dels serveis d’aigua potable i clave-
gueram, l’Ajuntament ha decidit municipalitzar el servei de sub-
ministrament d’aigua potable. La gestió de la xarxa de  clavegue-
ram sempre ha estat gestionada pels serveis municipals.
La licitació del concurs per a la gestió dels serveis d’aigua i clave-
gueram, que preveia les obres necessàries per resoldre-ho, es va 
adjudicar a principis de 2015 a l’empresa Aqualia, però el 16 de 
gener de 2015 CASSA va interposar el primer recurs davant del 
Tribunal català de contractes del sector públic, fet pel qual no 
es van poder iniciar les obres previstes. A aquest recurs en van 
venir dos més, fins a l’exclusió d’ambdues empreses licitadores 
i la declaració del concurs desert, determinada pel Tribunal ca-
talà de contractes el passat mes de novembre. Si no s’haguessin 
paralitzat les obres amb els successius recursos, ara ja estarien 
les obres acabades.   
Afortunadament, no s’ha produït cap episodi d’inundacions com 
els del setembre de 2014, tot i haver plogut inclús més aquest no-
vembre, quan van caure més de 70 litres per metre quadrat. Això 
és gràcies a les petites intervencions encaminades a alliberar la 
xarxa d’aigua aliena, de reg i pluvial, feta pels serveis tècnics mu-
nicipals. A més, s’ha arranjat el clavegueram del carrer Carrete-
ra, amb xarxa separativa, que hi evitarà inundacions i alleujarà 
la xarxa de clavegueram. I també s’han fet actuacions a la Llar 
d’Infants i al Passatge del Parc. 
Davant la necessitat de decidir la forma de gestionar el servei de 

subministrament d’aigua potable, el contracte del qual va acabar 
l’any 2014, l’Ajuntament ha decidit assumir la gestió directa del 
servei d’aigua perquè s’ha vist que pot fer-ho amb els seus propis 
mitjans. 
Això, junt amb la decisió de començar a fer les obres necessàries, 
tot i que es faran segons la disponibilitat econòmica. Enguany ja 
es construirà el tanc del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, amb 
un pressupost de 498.000€. En paral·lel, els serveis tècnics estan 
buscant fórmules per reduir encara més l’aportació d’aigües plu-
vials a la xarxa de clavegueram, mentre es demanaran ajudes a 
fons europeus per finançar la resta de les obres necessàries.

CASSA també recorre la municipalització del servei 
d’aigua potable
Després de decidir municipalitzar el servei de subministrament 
d’aigua potable, CASSA, l’empresa que tenia la concessió fins 
al seu acabament l’any 2014, i que va ser exclosa pel Tribunal 
de contractes del sector públic del concurs per la concessió del 
servei, també ha recorregut la decisió de gestionar directament 
el servei l’Ajuntament.
Arguments com que l’Ajuntament no està capacitat per gestio-
nar el servei, o que no té equilibri financer per fer-hi front, entre 
altres, han estat esgrimits en un nou recurs. Ara, l’Ajuntament 
haurà de resoldre aquestes al·legacions abans d’assumir la ges-
tió del servei d’aigua potable, fet que retardarà, una vegada més, 
l’actuació municipal.
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Al tancament de l’any passat, l’Ajuntament de Torrefarrera tenia un endeutament bancari de 2.163.362 €, menys de la meitat 
del que hi havia en tancar l’exercici 2010.  Avui, la ràtio d’endeutament és del 67% per sota del llindar imposat per a poder-se 
endeutar. 
L’esforç del govern municipal i el rigor en la gestió, han permès reduir l’endeutament fins al 67%, sense augmentar tributs, i 
augmentant i millorant els serveis públics. Tot això, sense deixar de fer les inversions necessàries per millorar la vida dels veïns 
de la localitat.

L’Ajuntament continua reduint l’endeutament

El pressupost total ascendeix a 4.388.350 €, i s’incrementa de-
gut a l’absorció de l’empresa municipal, obligada per la Ley de 
Racionalización de la Administración Local, i que gestionava 
el complex esportiu. També a causa de les inversions neces-
sàries, especialment les del sistema de clavegueram.
Tot i la reducció de l’endeutament, es manté la congelació dels 
impostos i taxes per cinquè any consecutiu. A més, complint el 
compromís electoral, hi haurà una reducció en l’IBI de 58.000€ 
i s’amplia la bonificació de l’impost per l’increment del valor 
dels terrenys urbans als familiars de primer i segon grau.
La despesa social del Consistori s’eleva als 800.000 €, un 18% 
del pressupost, destacant els increments en les partides de 
Serveis Socials i les subvencions del Pla Treball és Benestar.
Les polítiques de promoció econòmica continuen augmen-
tant, i ja superen els 150.000 €, dedicant 90.000 € a la creació 
de llocs de treball i nous negocis.
Les inversions tenen un pes superior al 25% del pressupost, 
destacant la construcció d’un tanc de tempesta per resoldre la 
problemàtica del clavegueram, amb un cost previst de 498.000 
€, i el canvi de l’enllumenat públic a sistema LED, amb un cost 
de 413.000 €, que es finançarà amb un préstec al 0% d’interès 
de l’Institut de l’Estalvi Energètic.

Principals despeses

Personal 990.791
Obres tanc de tempesta c/ Mossèn Cinto 498.000
Inversió enllumenat LED 413.000
Amortització deute llarg termini 340.500
Recollida d’escombraries 187.000
Contractes prestació serveis 155.000
Forniment municipi - enllumenat 115.000
Festes 95.000
Cobrança tributs Diputació 85.000
Compra aigua 78.000
Neteja vials i carrers 76.970

Principals ingressos

Impost béns urbans 875.920
Participació tributs estat 700.000
Préstec enllumenat 413.000
Venda de parcel·les 259.600
Taxa de l’aigua 257.458
Mercat ambulant 235.000
Impost de vehicles 200.000
Subvenció obres clavegueram 180.000
Taxa d’escombraries 168.000
Impost d’activitats econòmiques 128.000
Llar d’Infants (famílies) 120.000

L’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, 
va exposar que per a l’any 2016 en l’IBI 
se suprimeix el topall legal del 0,5 i tots 
els béns urbans passen a ser gravats amb 
el tipus del 0,47, fet que suposarà una 
reducció d’ingressos per a l’Ajuntament 
d’uns 58.000 euros, “tot i això, no volem 
augmentar els tributs, i volem ajudar a les 
famílies i empreses a consolidar l’inici de 
recuperació econòmica que s’està pro-

duint”.
També es va establir una bonificació del 
95% en l’impost d’obres i construccions 
en les obres obligatòries ordenades per 
l’Ajuntament per garantir la seguretat a la 
via pública “per evitar que hagin de pa-
gar l’impost aquelles famílies que ja han 
d’afrontar una reforma deguda a la mala 
construcció dels seus habitatges”.
Es va acordar també suprimir el topall de 
la taxa d’escombraries per a unitats fa-
miliars amb totes les persones jubilades. 
A partir d’ara, no es tindrà en compte la 
renda dels jubilats.
Finalment, es van ampliar els benefi-
ciaris i bonificacions en l’impost per 
l’increment del valor de terrenys de na-

turalesa urbana, ja que, en paraules de 
l’alcalde, “volem afavorir les transmis-
sions entre famílies, especialment en cas 
de transmissió per herència entre fami-
liars”. Així, s’ha ampliat la bonificació del 
95% a familiars de 1r grau al cònjuge per 
habitatge habitual, i s’ha establert un 75% 
de bonificació per a la resta. A més, s’ha 
creat una bonificació del 50% per a fami-
liars de 2n i 3r grau.
Amb totes aquestes mesures,  
l’Ajuntament ha anat augmentant ser-
veis, reduint o mantenint els tributs, i 
deixant l’endeutament per sota del 70%, 
fet que demostra el gran esforç del go-
vern de local per tal de millorar cada dia 
Torrefarrera.

L’Ajuntament modifica 
les ordenances per 
reduir la pressió fiscal

economia MUNICIPAL
Un pressupost basat en la 
despesa social, la congelació 
tributària i les inversions en 
el clavegueram
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La Regidoria de Promoció Econòmi-
ca de l’Ajuntament de Torrefarrera 
va organitzar el passat 8 d’octubre 
la xerrada La motivació i la innova-
ció a les empreses. Dues eines im-
prescindibles pel futur, a càrrec de 
l’exentrenador del FC Barcelona 
l’Handbol Xesco Espar, especialista 
en Planificació Esportiva, Coaching 
Esportiu, Control Emocional i Mo-
tivació. 
La xerrada va tractar aspectes com 
el paper que juga la motivació en el 
rendiment personal i col·lectiu dins 
d’una empresa; com la motivació 
influeix en la innovació i viceversa; 
com poden els líders de l’empresa in-
fluir en la motivació i l’actitud inno-
vadora dels seus col·laboradors.

El passat 22 d’octubre, va tenir lloc al 
CeiTorrefarrera la càpsula formativa 
Lideratge estratègic, a càrrec de Sara 
Sampedro, consultora en lideratge 
i estratègia empresarial i directora 
d’Ingenio Leadership School.

Xerrada sobre 
motivació i 
innovació a les 
empreses, a càrrec 
de Xesco Espar

Xerrada sobre 
lideratge estratègic 
al CeiTorrefarrera

L’Ajuntament de Torrefarrera va ajudar l’any passat 18 persones a trobar feina, sumant les 
ajudes del Pla Treball és Benestar i la borsa de treball.
En la 2a Jornada Treball és Benestar, que va començar amb la conferència del campió de 
natació David Meca, es van entregar els talons corresponents a les subvencions.

Insercions de la Borsa de Treball
Durant l’any 2015, es van gestionar 50 ofertes de treball, que van suposar l’ocupació de 10 
persones. A més, s’ha orientat a 245 en el seu procés de recerca de feina. 
Actualment, la Borsa de Treball compta amb gairebé 400 persones demandants d’ocupació, 
la majoria veïnes de Torrefarrera, i 50 empreses registrades. La intermediació no es limita 
a ofertes del municipi, buscant oferir més oportunitats a les persones aturades del poble.

Tanca el Pla Treball és Benestar 2015 amb 18 persones subvencionades
L’any 2015 s’ha tancat el Pla Treball és Benestar ajudant 8 persones a constituir-se com a 
autònoms i a 10 persones aturades del municipi que han sigut contractades per empreses 
locals.
Aquestes xifres, sumades a les dels anys anteriors, suposen haver ajudat 50 persones, divi-
dides entre 33 subvencions a nous autonoms i 17 subvencions a la contractació de perso-
nes aturades.

Pla Treball és Benestar 2016: més ajuda per fomentar l’ocupació juvenil
Amb la voluntat de fer front a la xacra de l’atur juvenil, enguany la convocatòria d’ajuts 
Treball és Benestar per fomentar l’ocupació de persones aturades del municipi augmenta 
el seu pressupost, mantenint els imports de l’any passat, i afegint el Pla d’Ocupació juvenil 
Joventut amb Futur, subvencionant amb 3.000€ 10 contractes de formació i en pràctiques 
a les empreses del poble.
Modalitats de subvencions:
•	 3.000€ a empreses locals per contracte de mínim de 2 anys a joves que signin un con-

tracte de formació i aprenentatge o un de pràctiques (NOU)
•	 1.500€ a empreses locals per contracte realitzat de mínim d’1 any 
•	 2.000€ a empreses locals per contracte realitzat de mínim d’1 any a joves menors de 30 

anys o persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió 
•	 500€ a empreses locals per contracte realitzat de mínim de 6 mesos
•	 1.500€ a persones de Torrefarrera que es donin d’alta en règim d’autònom amb seu 

social al municipi
•	 2.000€ a persones de Torrefarrera, joves menors de 30 o persones amb discapacitat o 

amb risc d’exclusió, que es donin d’alta en règim d’autònom amb seu social al muni-
cipi (NOU)

S’estableix un màxim de cinc contractes per empresa i any. Per a contractes amb jornada 
inferior a la jornada completa, la quantia de la subvenció es reduirà proporcionalment. 

L’any 2015 es tanca havent ajudat 18 
persones a trobar feina

Promoció

econòmica



L’Ajuntament de Torrefarrera 
ha arranjat la vorera i col·locat 
una xarxa de seguretat a la faça-
na d’un edifici inacabat situat al 
tram inicial de l’av de Lleida que 
suposava un perill per als via-
nants. 

L’Ajuntament de Torrefarrera 
ha habilitat una nova rotonda a 
la cruïlla del carrer Corts Catala-
nes amb l’avinguda Lleida de To-
rrefarrera, entre altres vies. Amb 

aquesta actuació, que se suma 
als passos elevats que s’han anat 
instal·lant a les vies per reduir la 
sinistralitat, es millora la segu-
retat viària en aquest punt, fins 
ara crític, del municipi. Aquesta 
nova rotonda, a més, facilitarà el 
gir de l’autobús interurbà, agi-
litzant el seu pas pel municipi. 
La senyalització vertical i sobre 
el paviment ha tingut un cost de 
2.700 euros.

El passat 28 de desembre, el Ple va aprovar definitivament el projecte 
d’urbanització del Pla Parcial 14, sector que obre el poble a la carretera, 
i que permet acabar l’Avinguda Europa. També connectarà amb el nucli 
urbà per la continuació del carrer Les Eres i, a més, permetrà guanyar 
terreny per ampliar el pati de l’escola i millorar els accessos al Complex 
Esportiu.
Aquesta àrea fa més de 15 anys que es volia urbanitzar, però fins ara no 
s’ha assolit el consens necessari per aprovar-lo i fer-lo executiu. El sector, 
que ocupa 110.000 m2, preveu la construcció de 252 habitatges i té una 
zona comercial entrant al nucli urbà. Encara falta aprovar el projecte de 
reparcel·lació per part de la Junta de Compensació que es presentarà pro-
perament per a que el sector es pugui començar a desenvolupar.

L’Ajuntament ha tret a subhasta l’adjudicació dels treballs per reno-
var l’enllumenat públic, amb un pressupost de licitació que ascen-
deix a 392.237 €. Preveu la substitució de les actuals lluminàries per 
leds, que suposen un important estalvi energètic, amb l’objectiu de 
reduir la factura de la llum que paga el consistori. L’empresa adjudi-
catària tindrà un termini de sis mesos per fer la instal·lació d’aquest 
nou enllumenat.

Al gener, l’Ajuntament, dins 
el pla d’actuació i millora de 
camins, ha arranjat el camí 
de Torre-serona i el camí 
de Marimunt que estaven 
en mal estat i suposaven un 
perill per a la conducció. 
L’actuació al camí de Torre-
serona, que ha comptat amb 
un pressupost de 26.032,54 

€, ha consistit en l’asfaltatge 
dels 3.415 m2 de camí amb 
una mescla bituminosa, previ 
reg d’emprimació i finalment 
una pintura als laterals per a 
senyalitzar el ferm. 
Pel que fa a l’actuació al camí 
de Marimunt, s’han asfaltat 
3.120 m2 i el pressupost as-
cendeix a 23.783,76 €.

Nova rotonda a Torrefarrera per 
millorar la seguretat viària a la 
cruïlla del carrer Corts Catalanes 
amb l’avinguda Lleida

Aprovat el Pla Parcial 14, que obrirà  
l’av Europa a la carretera

Arranjament als 
camins de Torre-
serona i Marimunt

Assegurada la 
façana d’un edifici 
de l’av Lleida

L’Ajuntament ha arranjat amb 
àrids reciclats el Camí de la Cer-
dera al terme de Malpartit. Es 
tracta d’una actuació per arre-
glar els grans esvorancs que hi 
havia a la via i evitar, així, els 
possibles accidents. El cost de la 
intervenció és de 14.500 euros, 
amb una subvenció atorgada per 
l’Agència de Residus de Cata-
lunya de 5.870,40 € per a àrids 
reciclats.

Arranjat el Camí 
de la Cerdera a 
Malpartit

Torrefarrera renova l’enllumenat públic
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33 famílies opten a les ajudes per a millorar els seus habitatges

Una quinzena de persones a 
les sessions de memòria

VII Jornades 
de Salut de 
Torrefarrera

Gràcies a la mediació de l’Ajuntament de 
Torrefarrera, 33 famílies opten als ajuts 
per a obres de rehabilitació a la llar per 
a gent gran del Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat de la Generalitat, amb 
un import total de les obres a realitzar 
de 77.500 euros. Cinc de les sol·licituds 

presentades, d’un total de 38, no podran 
prosperar per incompliment dels criteris. 
De les peticions que opten a aconseguir 
65.000 euros, 16 habitatges ja han estat vi-
sitats i 17 estan pendents d’aquesta visita. 
Amb aquesta iniciativa de la Regidoria de 
Gent Gran es pretén ajudar a la gent gran 

del municipi a millorar els seus habitatges, 
permetent que tinguin una vida el més au-
tònoma possible, millorant alhora el parc 
d’habitatges de la localitat. La subvenció 
té un import màxim de 2.500 euros i és per 
a obres d’arranjament a l’interior dels ha-
bitatges.

Del 16 al 20 de novembre es van celebrar les VII 
Jornades de Salut de Torrefarrera organitzades per 
l’Ajuntament de la localitat, amb actes i activitats 
educatives, informatives i pràctiques sobre salut 
adreçades a totes les edats. 

Benestarsocial

Una quinzena de persones participen en les sessions de me-
mòria organitzades per l’Ajuntament a la Llar de Jubilats. 
L’activitat està conduïda per BrainFactory, una empresa dedi-
cada a l’estimulació cognitiva a través d’un programa desenvo-
lupat en col·laboració amb la Societat Espanyola de Neurologia, 
i que tindran lloc fins al juny de 2016. Es tracta d’una activitat 
setmanal adreçada a les persones majors de 50 anys que vulguin 
millorar aspectes d’atenció i exercitar la memòria.

Conferència sobre càncer de 
mama a l’Ajuntament

El 30 d’octubre, la sala de plens de l’Ajuntament va acollir la 
conferència “Dona i Càncer de mama”, a càrrec de la doctora 
Marisa Pon, organitzada per l’Ajuntament de Torrefarrera i 
l’Associació Espanyola Contra el Càncer. 
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culturacultura

Actes de la Festa 
Major de Torrefarrera
Del 10 al 14 de setembre Torrefarrera va viure 
la seva Festa Major amb activitats per a totes 
les edats.

Pregó de Festa Major a 
càrrec de Lluís Albana

Commemoració de la 
Diada de l’11 de setembre

Proclamació de les Pubilles de 
Torrefarrera 

Tallers infantils i familiars a la 
plaça Miremont

Cafè concert al pavelló municipal

Tradicional correfoc pels carrers 
del centre històric de Torrefarrera
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Foto de família 
de l’inici de la 
Festa Major de 
la localitat

Sopar popular al pavelló municipal

Ballada de 
sardanes 
a la plaça 
Miremont

Festa de 
l’escuma per 

als més petits

Missa a l’Església Parroquial de Torrefarrera

Espectacle de màgia 
amb el Mag Lari

Música i ballada de sardanes a la plaça Miremont 

Reconei-
xement i 
homenat-
ge a la Llar 
de Jubilats 
de Torre-
farrera

Missa i repartiment del pa beneït



Tradicional Missa del Gall a l’Església Parroquial
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Actes de les 
festes de Nadal 
a Torrefarrera

Concert del cicle Segrià Corals a 
l’Església de Torrefarrera

10a Edició del Premi de Belles Arts 
Sant Jordi dels Països Catalans

El 8 de novembre, l’Església Parroquial de Torrefarrera va ser 
l’escenari del concert del cicle de cant coral Segrià Corals, amb 
l’actuació de les corals La Palometa de Puigverd de Lleida, Sant 
Bartomeu d’Alpicat i el Roser de Massalcoreig, amb motiu de la 
commemoració del 150è aniversari del naixement del compo-
sitor Enric Morera.

A la sala d’exposicions Jaume Perelló es 
van exposar al juny les obres presenta-
des a la 10a Edició del Premi de Belles 
Arts Sant Jordi dels Països Catalans, 
dedicat enguany a l’Art Tridimensional. 
La guardonada amb el primer premi va 
ser l’escultora Marta Pruna per l’obra 
DONA 2015, elaborada utilitzant pedra 
calcària.
En la cloenda de l’exposició va tenir lloc 
una actuació musical d’arpa a càrrec de 
Berta Puigdemasa, a la plaça Miremont.

Cavalcada del Camarlenc pels 
carrers de la localitat

Homenatge als matrimonis que 
celebren les Bodes d’Argent 

Cavalcada dels Reis Mags d’Orient

Cavalcada dels Reis 
Mags d’Orient

Ses Magestats els Reis d’Orient van fer una  
visita al Centre Ginesta

Ses Magestats els Reis Mags d’Orient van repartir 
il·lusió i regals entre els més petits

Els Reis 
Mags van 

visitar  
Torrefarrera 

el dia 6 de 
gener

Parc de Nadal al pavelló 
municipal
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L’Oficina del Pacte dels Alcaldes de 
la Unió Europea (UE) ha avaluat i 
acceptat el Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible (PAES) elaborat per 
l’Ajuntament de Torrefarrera. 
Es tracta d’un reconeixement a 
l’aposta de la localitat per la llui-
ta contra el canvi climàtic i el seu 
compromís amb el desenvolupa-
ment sostenible del territori.
L’Ajuntament ha realitzat ja diver-
ses accions dins el marc del Pacte 
dels Alcaldes, entre les quals hi ha 
els canvis realitzats en l’enllumenat, 
amb el canvi d’equips més eficients 
(LED) i reguladors horaris que dis-
minueixen el flux lumínic durant les 
hores de nit de menor activitat, en 
determinades zones del municipi. 
També s’ha realitzat actuacions de 
monitoratge a la Llar d’Infants i a 
l’Escola La Creu, mitjançant son-
des i pinces amperimètriques per 
controlar el rendiment i la despesa 
d’aquestes instal·lacions. Les actua-
cions previstes dins les accions del 
PAES passen per continuar amb la 
renovació de l’enllumenat d’altres 
zones del municipi.

Caminada Popular de Torrefarrera en la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

Bingo i xocolatada popular a favor de La Marató de TV3 celebrat el dia 12 de desembre. I 
amb el mateix fi solidari va tenir lloc el concert de l’EMMT el 16 de desembre.

El 8 de novembre va tenir lloc la concentració del 
Club Clàssics del Motor a la Plaça l’Amistat de To-
rrefarrera, on es van exhibir vehicles de més de 25 
anys.

El passat 3 d’octubre, va tenir lloc la 
Caminada Popular de Torrefarrera per 
camins i indrets emblemàtics del poble, 
amb motiu de la celebració de la Setma-
na de la Mobilitat Sostenible i Segura, 

que proposa una cerca de noves formes 
de mobilitat, allunyar-nos del domini 
absolut del cotxe particular, cap a un 
transport més sostenible, segur i salu-
dable.

El passat 12 de juliol, l’Associació 
de dones l’Amistat de Torrefa-
rrera va celebrar a les piscines 
de la localitat la festa Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple. Durant tot 
el dia es van vendre samarretes, 
tovalloles, bosses i gots, a més 
de recollir donacions per a la 
causa. 

Torrefarrera amb 
La Marató de TV3

Concentració de cotxes 
antics a la pl Amistat

Mulla’t per l’esclerosi múltiple 
a les piscines de Torrefarrera

La UE reconeix 
l’aposta de 
Torrefarrera per la 
lluita contra el canvi 
climàtic i compromís 
amb la sostenibilitat

fent poble
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L’escola de Torrefarrera s’amplia 
amb 4 noves aules
Al gener, el Departament d’Ensenyament va 
col·locar un mòdul prefabricat amb 4 noves aules per 
ampliar l’Escola La Creu de Torrefarrera i permetre, 
així, l’increment d’alumnes i línies d’educació infan-
til. L’Ajuntament de la localitat s’ha encarregat de les 
obres d’anivellament, construcció de la base del nou 
mòdul, instal·lació del sanejament, de la rampa i es-
glaons d’accés al mòdul des del pati. Les obres han 
suposat un cost per a l’Ajuntament de 7.590 euros. 
A més, s’amplia temporalment el pati de l’escola al 
complex esportiu de la localitat per evitar que es per-
di espai d’esbarjo per als alumnes.

En els mesos d’estiu, Cal Jove va organitzar 
activitats per als joves de la localitat.

A l’estiu, la Sala Social de l’Ajuntament va acollir les actuacions dels Combos de 
l’Escola Municipal de Música de Torrefarrera.

infància&

El passat 25 d’octubre, va tenir lloc la 2a 
edició del Vermut Re-Sona a la placeta 
de fusta del carrer Major de Torrefarre-
ra, organitzat per l’Associació Re-Sona. 

Nova edició del 
Vermut Re-Sona

Activitats d’estiu a 
Cal Jove

Concerts dels Combos de l’Escola Municipal 
de Música de Torrefarrera durant l’estiu



12

El poliesportiu de Torrefarre-
ra estrena millores. Aquest estiu, 
l’Ajuntament ha dut a terme accions 
en matèria de seguretat i renovació 
d’equipament. Concretament, les 
millores en seguretat han consistit 
en l’habilitació de dos portes més 
d’emergència i la  col·locació embor-
nals davant les portes d’emergència 
per la recollida d’aigua de pluja a fi 
d’evitar l’entrada al pavelló quan 
plou.
A més, s’han substituït uns 90 m2 
de parquet en mal estat com a con-
seqüència de les pluges i s’ha polit, 
envernissat i pintat la resta de pista 

de parquet (1.300 metres quadrats). 
Així mateix, s’ha pintat de nou tot 
el pavelló amb noves línies per en-
trenar i disputar partits de mini 
bàsquet, futbol sala, bolei, etcètera. 
Finalment, s’ha afegit una tercera 
cistella de mini bàsquet. El cost de 
l’actuació ha estat d’uns 45.000€.
Cal destacar que el pavelló polies-
portiu de Torrefarrera és un dels 
equipaments municipals amb més 
alt nivell d’ocupació. El pavelló acull 
entrenament de diferents equips i 
disciplines esportives i s’hi disputen 
diferents competicions durant tot 
l’any, entre altres usos esportius. A 
més, és també el punt de trobada de 
diferents activitats culturals i socials, 
com el Parc de Nadal.

Ajuntament de Torrefarrera | www.torrefarrera.cat | Carrer Major núm. 35 | Telèfon 973750001 | Edita: Com360º | DL L 1391-2012 

El secretari general de 
l’Esport visita el Complex 
Esportiu de Torrefarrera 

L’Ajuntament 
millora les 
instal·lacions 
del pavelló 
poliesportiu

El passat 19 de novembre, el secretari ge-
neral de l’Esport de la Generalitat de Ca-
talunya, Ivan Tibau, va visitar el Complex 
Esportiu de Torrefarrera, acompanyat de 
l’alcalde de la localitat i del president de 
la Federació Catalana de Futbol, Andreu 
Subies. En el seu recorregut, van visitar 
el pavelló poliesportiu, les piscines mu-
nicipals i el Complex Esportiu del Segrià. 
Allà, el secretari general va signar en el lli-
bre d’honor de la localitat. 

Durant la visita, Tibau va destacar que To-
rrefarrera és “una localitat amb una ferma 
aposta pel món de l’esport, perquè sou 
coneixedors de la importància que té per 
al creixement dels vostres nens i nenes, 
tenint en compte els valors positius que 
aquest us pot aportar”. Tibau va encora-
tjar l’Ajuntament de Torrefarrera a seguir 
en aquesta línia i va agrair “la bona feina 
feta i que de ben segur seguireu fent”. 
Per la seva part, Jordi Latorre va agrair 
Tibau per la visita a les instal·lacions es-
portives de Torrefarrera i va manifestar la 
voluntat de l’equip de govern municipal 
de “seguir apropant i facilitant la pràctica 
de l’esport a tots els torrefarrerins i torre-
farrerines”. 
Tibau va visitar també les obres del com-
plex de pàdel indoor que l’empresa We 
Are Padel & Sports està construint al Parc 
Empresarial Torrefarrera.

esports


