
L’Ajuntament de Torrefarrera ha aprovat 
un paquet d’accions per fomentar la creació 
d’ocupació al municipi que es duran a terme 
al llarg d’aquest any, un cop s’han estabilit-
zat les finances municipials. La principal ini-
ciativa, pionera a les comarques de Lleida, 
és la subvenció de 30 contractes laborals 

amb 1.200 euros cadascun que s’atorgaran 
a aquelles empreses locals que contractin 
veïns i veïnes en situació d’atur. Algunes de 
les condicions que s’han de complir són que 
les persones que optin al lloc de treball faci, 
com a mínim, 3 mesos que estan aturades i 
estiguin empadronades al municipi 6 mesos 

abans de publicar la convocatòria de l’ajuda.
En el mateix paquet, s’ha aprovat subvencio-
nar amb 1.200 euros aquells torrefarrerins 
en atur que s’estableixin com a autònoms. 
En aquest cas, l’ajuda beneficiarà un total 
de 10 persones. S’estudiarà com compatibi-
litzar aquesta ajuda amb l’anunciada recen-
tment per l’Estat per a joves autònoms.
Així, la partida pressupostària inicial desti-
nada a aquestes dues accions és de 48.000 
euros.
L’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, 
explica que “tot l’equip de Govern tenim 
el convenciment que el benestar perso-
nal i familiar prové principalment dels 
ingressos que proporciona el treball, per 
això hem establert, entre d’altres, aquesta 
mesura d’estímul econòmic que beneficia 
a les persones aturades del nostre poble i 
a les nostres empreses”. I afegeix que “es-
perem que aquestes iniciatives tinguin 
una bona acollida; sigui com sigui, tenim 
la determinació de fer tot el que puguem 
per ajudar als nostres veïns i empreses a 
superar aquesta difícil situació”.

Dins l’estratègia de fomentar l’economia local, des de la Re-
gidoria de Promoció Econòmica es posarà en funcionament 
un Viver d’Empreses al polígon. Aquest viver donarà cabuda 
a noves empreses, fomentarà l’emprenedoria i assessorarà a 
nous projectes.
El Viver d’Empreses s’instal·larà en una nau llogada al polígon, 
on hi cabran fins a 20 empreses, tot i que no s’oferiran tots els 
espais inicialment per facilitar que en els propers anys es pu-
guin establir nous projectes. Les dimensions dels locals seran 
de 25 m² a 90m², i el preu que es pagarà inicialment seran en-
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L’Ajuntament destina 48.000 euros per 
incentivar la contractació de 30 persones 
aturades i 10 que es donin d’alta d’autònoms

Viver d’empreses: invertint en el futur del poble

En un paquet de mesures per fomentar l’ocupació, també es subvencionaran 
10 persones que es donin d’alta d’autònoms amb 1.200 euros cadascuna

Treball és benestar:

Un nou cartell, a l’accés a la localitat per la carretera N-230 venint des de 
Lleida, dóna la benvinguda al municipi i és visible des de l’autovia A-2

torn als 3€/m². Els serveis que rebran les empreses són els sub-
ministraments generals, connexió a Internet i neteja.  A més dels 
espais per a les empreses, tindrà cuina office i sala de reunions.
El nou Viver d’Empreses està concebut com un lloc de trobada 
que disposarà d’aula de formació i de sala de reunions obertes a 
tots els empresaris de Torrefarrera i a cursos de formació ocupa-
cional per a persones aturades del poble.
Donat que l’Ajuntament fa un gran esforç per desenvolupar un 
projecte tan ambiciós, animen a totes aquelles persones que vul-
guin emprendre un nou negoci que valorin aquesta opció.
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Arribem a l’equador del mandat que ens vau encarregar i ara 
podem fer un balanç de la gestió del nou Equip de Govern. 
Sobretot perquè hem pogut planificar i executar un pressupost 
sencer, el de l’any 2012. En l’apartat econòmic analitzem àm-
pliament aquests comptes, que demostren que hem aconse-
guit estalviar més de 280.000€ en despesa corrent respecte al 
darrer exercici sencer tancat per l’anterior govern tripartit, i 
això que hem de pagar molts més interessos. 
He de reconèixer això que diuen que fem moltes coses, perquè 
efectivament les fem. Tot i que a un cost molt inferior, com 
poden veure. Però els diners només serveixen per fer coses, 
que és el que ens correspon. 
Aquest any 2013 és l’any de la promoció de l’ocupació, ja que 
creiem que és la màxima prioritat avui a Catalunya, sotmesa a 
un ofec vergonyant i que ens aboca a uns moments delicadís-
sims. Complint els compromisos adquirits i, per primera vega-
da, Torrefarrera subvenciona la contractació de 30 persones 
aturades locals i 10 subvencions més per fer-se autònom, 
mitjançant el Pla “Treball és benestar”, dotat amb 48.000€. 
També hem establert la màxima bonificació (90%) en la taxa 
d’activitats per ficar totes les facilitats a les noves iniciatives 
empresarials. 
A més, estem treballant en la creació d’un Viver d’Empreses 
al polígon, que facilitarà la instal·lació de 20 noves iniciatives 
empresarials, i disposarà de sala de reunions oberta a totes les 
empreses de Torrefarrera, i una aula de formació, tant per a 

empreses com per a organitzar cursos per a persones aturades.
Sumat a totes aquestes polítiques, hem establert un increment 
de la partida de serveis socials d’un 30% per ajudar a pal·liar 
situacions de precarietat que malauradament afecten a la nos-
tra gent. 
En paral·lel, l’esforç per millorar Torrefarrera és immens. Seria 
difícil trobar municipis que avui dia impulsin tants projectes 
per millorar els seus pobles. Així, per als esportistes amplia-
rem el complex esportiu fent la seu de la Federació Catalana 
de Futbol a Lleida, construint dos camps de futbol de gespa 
artificial i un centre formatiu. Per als més grans, seguint la seua 
voluntat estem ampliant i reformant la Llar de jubilats.  També 
ampliarem el consultori mèdic per atendre-us com us merei-
xeu. Finalment, hem acabat l’arranjament dels carrers Gran 
Via i Les Eres, dignificant l’entrada al poble.
I tot això sense oblidar les petites coses que ens milloren la 
vida, com el camp de futbol 7 a la rambla Sant Jordi, el nou ro-
còdrom o els diferents passos elevats per reforçar la seguretat 
dels nostres vianants.
Finalment, l’esforç del govern de CiU per cohesionar el po-
ble és molt gran. Activitats per a la nostra infància, culturals, 
juvenils o esportives són una constant, en col·laboració amb 
entitats i clubs locals. Torrefarrera comença a ser un referent 
en aquest apartat, i ens n’hem de sentir orgullosos tots plegats. 
Us animo a continuar lluitant contra aquesta situació hostil, 
junts podem fer més i millor.

Benvolguts i benvolgudes,
editorial

El diumenge 26 de maig, coincidint amb la Festa Major de Malpartit, es 
va aprofitar la missa en homenatge a la Santíssima Trinitat per celebrar 
l’acabament de la nova capella.
Malpartit va haver de fer la missa fa 22 anys a la bàscula municipal a causa 
del deteriorament de l’anterior capella, i era una reivindicació dels veïns 
poder-la tenir un altre cop.
Des de l’Ajuntament, s’hi ha aportat el seu granet de sorra i l’equip de go-
vern agraeix la implicació de mossèn Victor Espinosa en acabar-la, com 
també, anteriorment, mossèn Julio de León en iniciar-la. Molts veïns hi han 
participat amb esforç i també econòmicament, però especialment cal fer 
honor a la contribució d’en Santi Rubio, que malauradament va deixar-nos 
l’any passat sense veure acabada la capella. Segur que se’n sentiria orgullós.
Esperem que aquesta capella aculli moltes celebracions dels veïns de Mal-
partit, i que sigui una mostra de les coses que podem fer treballant units.

Celebració de l’acabament de la capella de Malpartit

Jordi Latorre
Alcalde de  

Torrefarrera
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Grup municipal de Torrefarrera

L’Ajuntament està fent les 
obres d’ampliació de la llar 
de jubilats amb la cons-
trucció d’un edifici annex 
a l’actual local situat a la 
planta baixa del consisto-
ri. Les obres d’enderroc al 
solar van començar a mi-
tjans de gener i ja s’ha fet 
el tancament de façana. 
D’aquesta manera es dóna 
resposta a la reivindicació 

de l’Associació de Jubi-
lats de Torrefarrera que 
demanaven tenir la seva 
seu al centre històric del 
municipi. El solar té una 
superfície de 70 metres 
quadrats que, juntament 
amb l’actual local i l’altell 
que s’ampliarà, permetran 
eixamplar la llar de jubilats 
a 200 metres quadrats. A 
la planta baixa s’amplia la 

llar amb una 2a sala per fer 
activitats diferents alhora 
i es farà una petita cuina 
junt a un espai per prendre 
cafè. Es canviarà tot el mo-
biliari i es faran els serveis 
nous i adaptats. A l’altell, 
està previst fer una sala de 
juntes per a reunions o cur-
sos de formació i hi haurà 
un ascensor per poder-hi 
accedir. 

Èxit de participació a la 
XVI Trobada de Puntai-
res de Torrefarrera

El passat 17 de febrer va tenir 
lloc, al Pavelló Poliesportiu de 
Torrefarrera, la XVI Trobada 

de Puntaires organitzada per 
l’Associació de Puntaires la Fili-
grana amb el suport de la Regido-
ria de Cultura de l’Ajuntament. 
La trobada, la primera de la 
temporada a terres catalanes, va 
comptar amb la participació de 
400 puntaires vinguts de més de 
70 municipis de tot Catalunya i 
Aragó. 

Torrefarrera col·labora i 
es mou amb La Marató
El 15 de desembre, diferents 
entitats i associacions de la loca-
litat van sumar els seus esforços 
amb l’Ajuntament en favor de La 
Marató de TV3, que aquest 2012 

estava dedicada al càncer. Amb 
totes les activitats organitzades 
al municipi es van recaptar 2.980 
euros per aquesta iniciativa soli-
dària.
Durant el matí l’AMPA de 
l’Escola la Creu va organitzar 
competicions esportives i jocs 
lúdics; a la tarda, i presentat per 
la pubilla i dames d’honor de 
Torrefarrera 2012, la Sala Social 
va acollir a més de 400 persones 
que van gaudir de les actuacions 
dels grallers, nadales interpre-
tades per l’Escola Municipal de 
Música i la Coral Petit Cor Can-
tator; Escala en hi fi amb balls i la 
representació del Grup de Teatre 
5 erres. 

IV Jornades de Salut 
amb especial atenció als 
joves 
Al novembre van tenir lloc les 
IV Jornades de Salut organit-
zades per l’Ajuntament amb la 
col·laboració d’entitats i asso-
ciacions de la localitat, així com 
de personal sanitari. Durant cinc 
dies Torrefarrera va acollir xerra-
des i col·loquis sobre temes com 
la vacunació, la celiaquia, les pri-
meres actuacions i cures davant 
d’emergències, i l’ictus, entre al-
tres qüestions. Aquestes jornades 
van posar especial èmfasi en els 
joves amb xerrades a l‘Escola La 
Creu i a l’Institut Joan Solà.

El 16 de febrer va tenir lloc el tradicional 
Carnestoltes amb més de 1.500 assistents. 
Des de l’Ajuntament va sortir la cercavila 
que va vestir de color i alegria els carrers 
de la localitat, animada amb la música de la 
xaranga Labancha. La rua va arribar fins a la 
plaça l’Amistat on l’Associació de Dones va 
repartir xocolata i coca entre els assistents. 

Ampliació de la llar de jubilats

1.500 persones viuen el Carnestoltes

Missa i tarda de ball 
per celebrar la Festa 
de les Àguedes

fent poble

breus

L’Associació de Dones de Torrefa-
rrera juntament amb l’Ajuntament 
van organitzar, el passat 9 de febrer, 
la tradicional Festa de les Àguedes. 
Els actes van començar al matí amb 
la missa a l’Església Parroquial se-
guida d’una processó pels carrers 
del municipi. A la tarda, més de 100 
persones, entre dones, homes i mai-
nada, es van aplegar a la Sala Social de 
l’Ajuntament per gaudir d’una exhibi-
ció de dansa del ventre i de roda de 
balls llatins. La festa es va cloure amb 
el ball de tarda.



4

Transparència als pressupostos de 
l’Ajuntament de Torrefarrera

Complint un altre dels seus compromisos, i 
com a mostra de la transparència que tota admi-
nistració ha de demostrar, l’Ajuntament difon 
els seus pressupostos per primera vegada. 

Principals dades 
del pressupost 
d’ingressos 
•  Disminució pressupost 

d’ingressos en:

• Llar d’infants:  -70.000€

• Impost d’obres: 24.000€ 
(436.649,80 
 l’any 2007)

• Ocupació de sòl de 80.000€ a 
20.000€

• Bonificació 90% taxa 
activitats: noves activitats 
no pagaran

• Increments partida I.B.I. urbana (118.000€)

Principals ingressos 
• Federació Catalana de Futbol: 1.300.000

• Impost Béns Immobles 898.000

• Fons cooperació local 692.598

• Diputació Lleida – ampliació 
consultori  

311.852

• Venda parcel·les 320.000

• Parades mercat  260.000

• Impost de vehicles 256.958

• Taxa escombraries 180.933

• Generalitat PUOSC 138.304

• Famílies - Llar infants 125.000 

Principals dades 
del pressupost de 
despeses 
El foment de l’economia, objectiu prioritari. 
Prioritat, promoció de l’ocupació:
• Pla “Treball és benestar”.
• Bonificació 90% taxa activitats: noves activitats 

no pagaran.
• Creació d’un Viver d’Empreses.
• Increment de la partida de serveis socials un 

30% (45.000€).

Principals  
despeses 

• Personal 874.986

• Col·lector polígon 300.000

• Recollida escombraries 175.000

• Empresa municipal 160.000

• Enllumenat Públic 150.000

• Prèstec curt termini 120.000

• Festes 90.000

Projectes d’infraestructures i equipaments per 
millorar Torrefarrera: 
• Camps de futbol i centre formatiu al complex 

esportiu (1.735.000€).
• Ampliació del consultori mèdic (332.000€).
• Ampliació i reforma de la Llar de jubilats 

(130.000€).
• Reforma carrer Gran Via i Les Eres (79.000€).
• Creació d’un Viver d’Empreses (40.000€).
• Creació d’un centre juvenil (35.000€).
• Promoció econòmica i noves tecnologies 

(30.000€).
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· Vols millorar la teva situació laboral?
· Busques nous perfils professionals 

per a la teva empresa?

L’Ajuntament al servei de les persones 
per lluitar contra l’atur, per buscar 
feina i generar activitat econòmica

Més informació: 973 750 001
ajuntament@torrefarrera.cattreball.torrefarrera.cat

Registra’t a la nova Borsa de Treball de l’Ajuntament

Busques feina?
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COMPTES 2012
L’exercici pressupostari 2012, el primer íntegrament planificat i execu-
tat pel govern de CiU, es pot qualificar d’èxit absolut.
El resultat de l’exercici és d’un lleu superàvit de 15.981,38€, molt meri-
tori si tenim en compte la reducció del deute i les diferents inversions. 
Des que el nou Equip de Govern gestiona l’Ajuntament s’han tancat els 
exercicis pressupostaris en positiu.

El fet més significatiu ha estat la disminució de la despesa corrent (com-
pra de béns i serveis, personal, interessos i transferències corrents). Ni 
més ni menys que 109.000€ menys que l’any anterior, i més de 280.000€ 
menys que l’any 2010, el darrer exercici tancat per l’anterior govern tri-
partit. I això que l’aportació municipal a associacions i clubs ha superat 
de molt qualsevol any precedent.

Els ingressos municipals han estat dels més baixos dels últims anys, 
fet que cal remarcar perquè no s’ha apujat cap tribut des de fa 2 anys 
i hi ha hagut una  disminució de subvencions important. Els nostres 
companys socialistes argumenten que han augmentat els ingressos per 
IBI, i és cert: un increment fixat per llei pel govern de l’Estat, i la re-
valoració anual fixada pel valor cadastral. Però això ha passat cadascun 
dels darrers 10 anys, i ara no es cobren els centenars de milers d’euros 
d’impostos d’obres que es cobraven llavors; al contrari, encara n’hem 
de tornar de cobrats i gastats en aquells anys d’alegria, i que ara ens 
reclamen.
En canvi, en l’apartat de despeses de capital (especialment inversions), 
s’ha assolit la xifra rècord de 899.718,86€, molt destacable si tenim en 
compte que l’Ajuntament només ha ingressat 216.884,83€ en subven-
cions per inversió. O sigui, que hem aconseguit dedicar 682.834,03€ 
del pressupost propi municipal a inversions. No és fàcil trobar en 
aquests moments ajuntaments que dediquin més del 25% del seu pres-
supost a inversions. Moltes d’aquestes inversions compromeses, però, 
s’acabaran aquest 2013, any en què gaudirem de la feina d’optimització 
de recursos feta el primer any i mig de mandat.

Millorant el 
poble, reduint 
l’endeutament
Cal celebrar que s’ha reduït més que mai l’endeutament. Entre 
l’Ajuntament i l’empresa municipal s’ha amortitzat deute per valor 
de 339.944€. Això, a més, s’ha vist acompanyat d’una reducció en 
la pòlissa de crèdit que, amb 120.000€, és la més baixa en més de 
10 anys.

Això, sumat al conveni signat amb la Junta de Pla Parcial 15 (veu-
re article adjunt), que contempla la condonació del deute de 
l’Ajuntament per la urbanització de l’ampliació del polígon, ha 
suposat la reducció de l’endeutament municipal en 1.089.109€, 
deixant aquesta xifra en 3.745.859€.

Com es pot comprovar, donat que no s’ha demanat cap préstec des 
de fa dos anys i les pòlisses es redueixen, la situació financera de 
l’Ajuntament està millorant, tot el fort endeutament.

Recursos propis dedicats a 
inversió

Evolució  
despesa corrent

Resultat de 
l’exercici
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culturacultura
Més de 250 persones a la 
representació de “Cabaret” 
Del 19 al 21 de gener, Torrefa-
rrera va celebrar la Festa Major 
de Sant Sebastià amb activitats 
per a tots el públics. Més de 
250 persones es van aplegar a 
la Sala Social de l’Ajuntament 
per assistir a la representació 
de l’obra Cabaret, a càrrec 
de la companyia local 5 Erres 
Teatre. 

Cantada de Nadal de l’Escola Municipal de Música
El passat 19 de desembre, les Corals Vailets i Xiquets, formades pels alumnes de l’Escola Municipal de Música de Torrefarrera, van fer la 
tradicional Cantada de Nadal a l’Escola La Creu de la localitat, a més de les actuacions de la resta d’alumnes de l’escola, entre les que van 
destacar la dels alumnes de guitarra i la dels de percussió. Es tracta d’una de les activitats que el municipi posa en marxa els dies previs a les 
festes de Nadal.

10a Trobada d’Havaneres 
amb més de 300 assistents
El passat 18 de novembre, Torrefarrera va viure 
una tarda de música per cloure la Festa Nova de 
la localitat amb la celebració de la 10a Trobada 
d’Havaneres, organitzada per la Coral Clavellina 
juntament amb l’Ajuntament de Torrefarrera.

newsletter.torrefarrera.cat
Rebràs al teu correu electrònic la informació més actualitzada de Torrefarrera

Registra’t al nou butlletí digital de l’Ajuntament!Vols estar al dia de tot el què passa al nostre poble?
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“Èxit de la setmana cultural amb més de 
4.000 persones en els diferents actes”

Taller de cant coral amb 
les cançons de ‘Polseres 
Vermelles’

Homenatge a les famílies que fa 
una dècada que viuen a la localitat

fo
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Mostra de l’associació de 
puntaires la Filigrana 

La 
mainada 
juga al 
Parc 
infantil

Representació teatral ‘Maternitats’ a càrrec del Grup de Teatre 5 Erres de Torrefarrera a la Sala Social de l’Ajuntament

Exposició sobre Joan 
Solà a la Sala Social

Foto de grup en 
l’homentage a la gent 
gran a l’Eglésia

Taller d’arpa pels 
alumnes de l’Escola 
La Creu

Menjars tradicionals 
africans a la Sala Social

La festa africana aplega a més de 200 persones 
que ballen al ritme de la batucada

300 persones 
assisteixen a la desfilada de moda 

protagonitzada per joves de la localitat

Dinar amb 300 assistents en l’homenatge a la gent gran i 
als matrimonis que celebren les noces d’or

Els més petits ballen i 
canten amb l’actuació dels 

Pastorets Rock al pati de 
l’escola
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El Parc de Nadal de 
Torrefarrera s’amplia 
a tres dies gràcies a 
la col·laboració de 
l’empresa privada

Casalets de Nadal, Setmana Santa i estiu per 
fer compatible la vida laboral i familiar

Més de 600 persones van gaudir de les 
instal·lacions muntades al pavelló poliespor-
tiu del municipi, des de circuit de karts i tri-
cicles, jocs tradicionals com escacs gegants, 
inflables pensats per a totes les franges 
d’edat i tallers amb 
pintacares, entre al-
tres activitats.
L’alcalde, Jordi Lato-
rre, va destacar que 
“en aquests moments 
de dificultat econòmi-
ca cal agrair més que 
mai la sensibilitat de 
l’empresa privada en 

aquest tipus d’accions”.
El Parc de Nadal de Torrefarrera d’enguany 
va oferir tres dies d’intensa activitat de jocs 
i diversió per als més petits i joves. 

La principal 
novetat de la 
passada edició 
va ser que es 
va ampliat la 
durada del 
parc, passant 
d’un a tres 
dies. Lato-
rre va ex-
plicar que 

“aquesta millora del servei ha estat possible 
gràcies, per una banda, a la feina feta des de 
les regidories d’infància i cultura i festes, i 
a la col·laboració de l’empresa privada, en 
aquest cas, ICG Software, que ha patrocinat 
el parc”.
Per la seva banda, Andreu Pi, president de 
ICG Software, va explicar que “som a Torre-
farrera des de l’any 2000 i creiem que tenim 
un deute amb el municipi que ens ha acollit 
molt bé i estem convençuts que els hem de 
correspondre col·laborant amb activitats 
com aquesta, en benefici de la gent de To-
rrefarrera” i va afegir “per nosaltres és un 
orgull, sense cap afany de rebre res a canvi”.

L’Ajuntament de Torrefarrera, continuant amb el seu compromís amb la infància, va organitzar un casal de Nadal i un de Setmana Santa per 
donar resposta a una demanda social creixent, que permet fer més compatibles els horaris laborals de les famílies durant aquest període de 
vacances amb l’atenció als seus fills. Com l’any passat, des de la Regidoria d’Educació i Infància es prepara ja el casalet d’estiu per poder oferir 
aquest servei a les famílies que ho sol·licitin.
L’Ajuntament és conscient de les necessitats de les famílies i ha fet un gran esforç per posar els mitjans necessaris perquè aquesta oferta sigui 
de qualitat i assequible. Es tracta d’un servei educatiu i de lleure perquè els nens i nenes de 0 a 3 anys puguin gaudir de les vacances en un 
entorn proper i conegut. El servei està obert a tots els infants del poble que ho sol·licitin i es presta mitjançant les mateixes educadores de la 
Llar Ralet-Ralet, oferint la possibilitat de poder assistir tots els dies o per setmanes durant el matí i amb acollida matinal i servei de menjador.
El casalet de Nadal passat va comptar amb 9 infants i, en no arribar a un mínim de 10, no es va poder oferir servei d’acollida matinal ni servei 
de menjador, però és va fer el casal igual de 9h a 13h. En el cas del casal de Setmana Santa, l’assistència va ser de 15 infants i, per tant, es va 
oferir servei d’acollida matinal i servei de menjador per les famílies que ho van sol·licitar en horari de 8 a 14h.

infància&
Més de 600 nens i nenes gaudeixen de jocs i activitats organitzades
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joventut
La competeció escolar d’escacs 
celebrada a Torrefarrera aplega 
a més de 100 nens i nenes

El passat 26 de gener, 110 nens i nenes d’entre 6 i 16 anys van participar a la Competició Escolar 
organitzada pel Consell Esportiu del Segrià a Torrefarrera. La trobada es va celebrar durant el matí 
a l’escola La Creu del municipi.

L’Associació Lo Jovent de Torrefa-
rrera i l’Ajuntament de la localitat 
van organitzar el 2n Festival Re-
Sona el passat 20 d’abril, al pavelló. 
Després de l’èxit d’assistència de la 
passada edició, enguany la cita mu-
sical va comptar amb un cartell de 
luxe amb les actuacions de Bongo 
Botrako, amb el seu nou disc Revol-
tosa, Txarango, Canteca de Macao, 
Möndo Loco, i la percussió dels 
Sound DCK i Els Bombollers. Més 
de 1.500 persones van venir fins a 
Torrefarrera per gaudir de la música 
i el bon ambient.

Més de 1.500 persones es mouen amb 
la música del 2n Festival Re-Sona

&
El passat 27 de novembre, 
l’Ajuntament de Torrefarrera va 
fer una recepció de benvinguda 
als professors de diferents 
instituts de Lampedusa (Itàlia), 
Teltow (Alemanya) i Istanbul 
(Turquia) dins el Projecte 
Comenius, a petició de l’Institut 
Joan Solà de la localitat, 
coordinador del projecte. A 
més, l’alcalde de la localitat, 
Jordi Latorre, acompanyat per la 
directora de l’Institut Joan Solà, 
Anna Sanchís, i pel coordinador 
del projecte, Miquel Àngel 
Font, va fer una explicació del 
municipi i del seu urbanisme 
relacionat amb les persones amb 
discapacitat. 
El projecte d’enguany porta per 
títol Do you think I’ll fit in? 
i pretén tractar els problemes 
d’accessibilitat de les persones 
amb discapacitat a la societat, 
en general, i al món educatiu, en 
particular, i les dificultats que es 
troben per desenvolupar tot el 
seu potencial. Segons va explicar 
el coordinador del projecte, Mi-
quel Àngel Font, “amb aquest 
projecte, es pretén sensibilitzar 
la comunitat educativa envers 
la discapacitat i fer que tothom 
se senti inclòs, valorat i trobi el 
seu lloc a l’escola i a la societat”.

Professors 
europeus 
del Projecte 
Comenius 
visiten 
Torrefarrera
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L’Ajuntament de Torrefarrera i la Federació 
Catalana de Futbol van signar el 30 de novem-
bre de 2012 un conveni per a la construcció del 
Complex Esportiu del Segrià, que complemen-
tarà el complex existent a la localitat i constarà 
de 2 camps de futbol11 de gespa artificial, gra-
des, 4 vestuaris i un edifici destinat a 2 aules de 
formació, despatxos per als clubs locals i zones 
complementàries. Aquest projecte es farà en 
l’àmbit que actualment ocupa el camp de fut-
bol, de gespa natural, que ja no podia assumir 
la infinitat de partits i entrenaments dels di-
versos equips locals, especialment l’Escola de 
Futbol Mig Segrià, amb gairebé 100 futbolistes 
de la localitat.
L’Ajuntament es compromet a cedir l’ús i la 
gestió de l’edifici destinat a aules i altres zo-
nes complementàries a la Federació Catala-
na de Futbol, mentre que la titularitat de les 
instal·lacions serà municipal i la gestió es farà 
a través de l’empresa concessionària del com-
plex esportiu. El Complex es convertirà en la 

seu esportiva de la Federació Catalana de Fut-
bol i acollirà, a banda dels clubs locals, campio-
nats i entrenaments promoguts per la Federa-
ció i activitats formatives.
Per poder tenir acabades totes les obres abans 
d’acabar l’any, s’ha dividit el projecte entre la 
construcció dels dos camps i l’edifici per a ves-
tuaris, aules i despatxos. El passat 3 d’abril es va 
adjudicar la construcció dels camps a l’empresa 
PSF Palau Turf, amb l’objectiu de disposar 
d’un camp per a iniciar la propera temporada.
El pressupost total del Complex Esportiu del 
Segrià és de 1.735.000€, del quals 1.300.000 
són a càrrec de la Federació Catalana de Fut-
bol, 150.000€ els aportarà la Diputació de Llei-
da, i els restants 285.000€ seran aportats per 
l’Ajuntament. 
Des de l’equip de Govern, es creu que amb 
aquesta actuació es compleix amb escreix una 
altra promesa, i entenen que aquesta oportu-
nitat permetrà a Torrefarrera disposar d’unes 
instal·lacions inexistents en tota la província, 
ampliar el complex esportiu de forma espec-
tacular, i acollir una multitud d’esdeveniments 
que seran un gran aparador per la localitat. Tot 
per menys del que costaria fer un sol camp. Fi-
nalment, permetrà als torrefarrerins la pràctica 
del futbol sense haver de jugar un campionat 
regulat

Torrefarrera acollirà el 9 
de juny les tres finals dels 
Campionats de Catalunya de 
Bàsquet, no hi faltis!

Gràcies a un acord entre l’IES 
Joan Solà i l’Ajuntament, la 
pista esportiva del centre tam-
bé és ara d’ús municipal

El passat novembre, el grup 
Centpeus, va organitzar el pri-
mer campionat de pàdel amb 
més de 40 participants!

Ja està en marxa el nou rocò-
drom ubicat al poliesportiu!

Nova pista de futbol7 en una 
solar de la Rambla Sant Jordi 
en el marc de la campanya 
Solars Actius

esports
S’adjudiquen les obres 
dels camps de futbol

L’Ajuntament ha signat un conveni amb 
la Junta de Compensació del polígon “Les 
Comes i Raconada” que va desenvolupar 
l’ampliació del polígon que contempla la 
recepció de les obres fetes per la Junta i 
l’assumpció per l’Ajuntament de la responsa-
bilitat de l’acabament de les obres pendents. 
A l’Ajuntament li corresponia un 10% dels so-
lars, però havia de pagar la urbanització. Per 
pagar-ho, es van vendre solars i es va consti-
tuir una hipoteca d’un milió i mig d’euros, 
però encara es devien 465.070€ per despe-
ses d’urbanització. A més, des del 2006 i fins 
l’entrada de l’actual Govern el 2011, els impa-
gaments de l’Ajuntament havien ocasionat un 
deute de 465.000€, comptant només penalitza-
cions per impagament i interessos de demora. 

Aquest fet, entre altres, impedia a la Junta de 
Compensació acabar les obres i generava uns 
interessos molt nocius per a l’Ajuntament. En 
total, el deute de l’Ajuntament havia arribat 
a 881.900€. Aquesta problemàtica va portar a 
ambdues parts a estudiar com resoldre aquesta 
situació. El conveni preveu la condonació del 
deute de 881.900€ de la Junta a l’Ajuntament, 
i la cessió a l’Ajuntament del dret de rescaba-
lament de la nova línia elèctrica del polígon 
per les sol·licituds de nous subministraments 
que es realitzin dins el municipi. La valoració 
econòmica d’aquests drets per l’enginyeria 
contractada per l’ajuntament, BHEFSAN, era 
de 357.192 €. A canvi, l’Ajuntament assumeix 
obres que havia de realitzar la Junta, obres 
que haurà de fer el Consistori a mesura de les 

Conveni per acabar el polígon disponibilitats pressupostàries o de la neces-
sitat. En concret, l’Ajuntament assumeix la 
part que corresponia a la Junta del polígon de 
la construcció del col·lector d’aigües pluvials 
(991.187€); i obres pendents al polígon, cap 
estructural o urgent, com el desplaçament 
de 2 línies elèctriques i l’enjardinament i reg 
de les zones verdes d’aquesta ampliació del 
polígon (obres valorades en 528.250€). Amb 
l’acord, l’Ajuntament aconsegueix reduir 
molt l’endeutament, s’allibera d’uns interes-
sos que creixien molt i assumeix el polígon 
com a titular, mentre que haurà de fer les 
obres pendents (no immediatament). 
Ara, l’Ajuntament disposa d’uns 20.000 me-
tres quadrats de sòl industrial, mentre que ha 
de fer front al deute hipotecari de 1.413.500€, 
i haurà d’acabar les obres descrites, especial-
ment el col·lector d’aigües pluvials.

flaixos
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L’Ajuntament ha dut a terme obres de millora al carrer les 
Eres i al carrer Gran Via de la localitat amb noves voreres, 
asfaltatge del ferm, reparació de les escomeses dels parti-
culars que estaven en mal estat i substitució de part de la 
xarxa de subministrament d’aigua. Les obres, finançades 
en un 60 per cent pel Pla únic d’obres i serveis de Cata-
lunya (PUOSC), han comptat amb un pressupost total de 
90.000 euros.
El projecte inicial preveia fer només una part de la vorera 
del carrer les Eres però veient el mal estat de tot el tram es 
va decidir fer nova la vorera de tot el carrer per, d’aquesta 
manera, estalviar als veïns més obres en un futur immediat.

vi
a 
pú
bl
ic
a Torrefarrera millora les voreres i el ferm als 

carrers Gran Via i les Eres de la localitat

Renovació de la imatge corporativa de Torrefarrera

L’Ajuntament, més proper i accessible

Torrefarrera estrena nova imatge corporati-
va que s’està aplicant a tota la comunicació 
institucional del municipi, tant a nivell in-
tern com extern. La nova imatge, aprovada 
en el ple i tenint en compte l’opinió dels ciu-
tadans, ha estat creada per AXON, agència 
lleidatana especialitzada en comunicació 
visual i web.

Per a l’Equip de Govern era important mo-
dernitzar la imatge a partir de l’antic escut 
que disposava d’elements que provenien de 
l’antiga heràldica i que, a nivell gràfic, calia 
actualitzar i adaptar a les noves necessitats 
de la identitat visual de l’ajuntament. En ter-
mes pràctics, les aplicacions del logotip an-
tic no estaven definides, amb la conseqüent 

dificultat a l’hora d’aplicar-les, a més de la 
baixa qualitat de la imatge que la feia difícil 
d’utilitzar en publicacions en paper. Amb 
la nova nova imatge, també s’ha aprovat un 
manual d’identitat corporativa . El nou logo-
tip neix de la voluntat d’adaptar-se als temps 
i reflexar la solidesa i serietat que caracterit-
za al municipi.

Un dels objectius prioritaris 
de l’actual equip de Govern 
és fer més còmoda, accessi-
ble i eficient la relació entre 
l’Ajuntament i la ciutadania. Per 
fer-ho possible, s’estan duent a 
terme un seguit d’actuacions i 
canvis. Cal destacar l’ampliació 

de l’horari d’atenció al públic 
a l’Ajuntament que és ara de 
8.00 a 15.00 hores. Així mateix, 
s’ha aplicat una nova distribu-
ció dels taulells i taules per tal 
d’oferir una atenció més prope-
ra. A més, s’ha millorat l’atenció 
telefònica per oferir als veïns 

i veïnes respostes el més àgils i 
acurades possible. Aquestes són 
només les primeres d’una sèrie 
d’iniciatives. Properament, es 
posaran en marxa altres serveis, 
com una nova web que incor-
porarà noves eines i documents 
que permetran realitzar tràmits 

administratius de forma més 
pràctica i ràpida, entre altres no-
vetats i millores. 

breus
Nous passos elevats als 
carrers de la localitat per 
millorar la seguretat dels 
vianants
L’Ajuntament ha dut a terme obres de 
millora als carrers de la localitat con-
sistents en la construcció de nous pas-
sos elevats que milloren la seguretat 
dels vianats i afavoreixen la mobilitat 
dels veïns de Torrefarrera. 
Amb aquesta mesura es pretén que la 
circulació rodada es faci a la velocitat 
corresponent a cada via i que els torre-
farrerins puguin desplaçar-se a peu per 
la localitat de manera còmoda i segura.

Torrefarrera inaugura la 
plaça del Poble Sec més 
segura i accessible

Un cop finalitzada la remodelació 
que ha suposat una inversió de 34.639 
euros del Pla únic d’obres i serveis 
(PUOSC), el passat 21 de desembre, 
Torrefarrera va inaugurar la plaça del 
Poble Sec. 

La reforma ha consistit en la millo-
ra del paviment interior, canviant-lo 
per sauló, i dels drenatges existents, 
l’ampliació de la zona de jocs, amb 
cautxú de protecció, i la col·locació de 
nous baldadors. 
S’hi ha instal·lat, també, una font 
d’aigua de boca potable i, per millorar 
l’accessibilitat, s’hi han col·locat ram-
pes d’entrada i s’han millorat les portes 
d’accés.
L’obra ha estat incorporada per l’equip 
de govern municipal amb un roma-
nent de la partida del PUOSC. Aques-
ta quantitat, junt amb la reutilització 
de mobiliari urbà ja instal·lat a la plaça 
(bancs, fanals i gronxadors) i el treball 
de la brigada municipal, ha permès 
canviar totalment una plaça desfassada 
pel temps.
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Des de l’1 de març, els habitants de Torrefarrera disposen de tres conteni-
dors de recollida d’oli domèstic per reciclar situats a tres punts estratègics 
de la localitat. El sistema que s’implanta és molt pràctic d’utilitzar i net, ja 
que l’usuari només ha d’anar guardant en una ampolla de plàstic l’oli de 
cuina usat i, un cop plena l’ampolla, dipositar-la en el contenidor.

L’Ajuntament ha cedit l’ús de la coberta del pavelló poliesportiu de la 
localitat a l’empresa Ringsted PV XII S.L.U, a través d’un concurs públic, 
per instal·lar-hi plaques solars que generin energia. Amb aquesta actua-
ció, l’Ajuntament de la localitat rebrà 3.000 euros a l’any a canvi de la 
cessió de l’ús i l’empresa serà l’encarregada de vendre l’energia generada 
a la xarxa elèctrica, per la qual cosa s’ha fet la connexió al transformador 
més proper.  
En acabar la instal·lació, l’empresa concessionària abonarà l’import co-
rresponent a 10 anys (30.000 euros) que l’Ajuntament destinarà íntegra-
ment a millorar el complex esportiu, com el nou rocòdrom del pavelló 
que va entrar en funcionament a mitjans de març.

Nous contenidors de recollida 
d’oli domèstic a la localitat

Instal·lació de plaques solars 
al pavelló poliesportiu

Més de 200 ciclistes a la 1a Pedalada per la Salut, 
a la Festa Nova de Torrefarrera
El passat 18 de novembre, va tenir lloc la 1a Pedalada per la Salut 
de Torrefarrera, organitzada per l’Ajuntament del municipi amb 
la col·laboració de les associacions Torrefarrera Bikers i Rural 
Runners. Aquesta activitat s’engloba dins la política d’impuls de 
l’esport i dels hàbits saludables de l’equip municipal. 
Coincidint amb la celebració de la Festa Nova de la localitat, els 
participants es van donar cita a les 10.30 hores a la plaça Miremont 
de Torrefarrera per iniciar el circuit. Per adaptar-se a tots els par-
ticipants, la 1a Pedalada per la Salut va tenir dues versions; una 
curta, de 2 km pensada per a nens i persones poc habituades als 
circuits en bicicleta, i una llarga, de 10 km, per a la resta de parti-
cipants. L’ús del casc era 
obligatori per a tots els 
ciclistes de la pedalada.
Un cop finalitzada 
l’activitat, a la Sala So-
cial de l’Ajuntament els 
participants van poder 
gaudir d’un pica pica, 
concursos d’habilitats i, 
pels més petits, es van 
organitzar jocs infantils.

El conseller Pelegrí presenta la Jornada de 
Fruticultura organitzada al municipi
El passat 19 de novembre, va tenir lloc a Torrefarrera la Jorna-
da de Fruticultura organitzada pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de la localitat. El conseller 
d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va ésser l’encarregat de presen-
tar la jornada i va signar al Llibre d’Honor de la localitat.

200 participants a la 
caminada popular de 
10 km de Torrefarrera 
a Malpartit que va 
finalitzar amb una 
llonganissada popular

breus

Ajuntament de Torrefarrera | Carrer Major núm. 35 | Telèfon 973750001 | Edita: Com360º | DL L 1931-2012 

poble
sostenible


