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En defensa de la llibertat
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Un any més, durant el mes d’agost, i amb bona part
de la població de vacances, els pobles de la nostra
comarca, celebren la seva Festa Major d’estiu.

Uns dies de festa, que han de servir per deixar els
problemes que ens segueixen cada dia, i passar uns
dies divertits, acompanyats de familiars i amics, al voltant
de la taula, del ball o participant de les moltes activitats
esportives, culturals i festives que organitzen les
diferents comissions de festes de les diferents
poblacions.

Tot un seguit d’actes que es van renovant any rera
any,  però que també se n’hi van afegint de nous, creatius
i originals, i que a la llarga aporten aquell plus a cadascun
dels pobles.

Gerb, Sant Llorenç, Cubells, Avellanes, Santa Linya,
Tartareu, Àger, Castelló de Farfanya i Algerri, es vestiran
de festa i tots ells conviden la resta de veïns dels pobles
de la comarca per assistir als seus actes.

Però també ens diu l’estadística que és durant
aquests dies que hi ha un nombre més elevat d’accidents
a causa de la velocitat i l’alcohol, i per tant hem de tenir
cura de no sobrepassar els límits establerts, per tal de
que puguem acabar l’agost, havent gaudit de totes
aquestes festes, sense cap tipus de problema.

La nostra revista també es pren uns dies de
merescudes vacances, i tornarem a estar amb els nostres
lectors, la primera setmana del mes de setembre, amb
tota la informació del mes d’agost. Bones vacances i
que tots passeu una bona Festa Major !!

La Noguera de festa
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Apareix un tram de muralla d’època
andalusí, en ple Centre Històric

Durant els darrers dies
s’han posat al descobert
restes de la muralla anda-
lusí que tancava la ciutat
de Balaguer, datada a finals
del segle IX i inicis del se-
gle X. La troballa, feta du-
rant unes obres d’urbanit-
zació al Centre Històric de
la ciutat, permetrà una
major definició del períme-
tre urbà de l’antiga madina
Balaguer, i aportarà noves
dades al coneixement de
l’urbanisme i els sistemes
defensius de les ciutats en
aquesta època.

El tram de muralla des-
cobert està construït ínte-
grament amb grans car-
reus de pedra disposats a
llarg i través i lligats amb
una fina capa de morter de
calç, arribant a una ampla-
da màxima de 2 metres.

L’excavació ha tret

també a la llum restes
d’una torre massissa de
defensa, construïda amb la
mateixa tècnica.

La datació d’aquestes
restes s’ha efectuat en
base al paral·lelisme
existent amb el sistema
constructiu del Castell
Formós de Balaguer, d’on
es coneix la data de
fundació (897-898) a través
d’una notícia escrita de
l’historiador Ibn Hayyan.
(segle X).  Un tram de
muralla similar, però d’uns
37 metres de llargària, fou
descobert l ’any 2006

paral·lel al riu Segre, en
aquell cas però, sense
torres defensives.

Aquesta excavació
arqueològica ha permès
també constatar el reforç
de què va ser objecte la
muralla de la ciutat durant
el segle XI.  En aquell
moment es construí un
mur davant el pany de
muralla que regruixava
l’estructura defensiva fins
a uns 4 metres.

Aquestes troballes
serviran per conèixer una
mica més del Balaguer
antic.

Tram de muralla descobert

La muralla data de
finals del segle IX,
principis del X i
permetrà marcar el
perímetre de la ciutat

Com ja ve sent habitual
Balaguer Comercial 2021,
Associació de Comerciants
de Balaguer s’ha posat en
marxa per organitzar  el
Mercat de les Rebaixes
d’estiu . Estem parlant de la
XI edició, gràcies a l’èxit
aconseguit en les anteriors
vegades.

La data escollida aquest
any ha estat el proper
divendres 6 d’agost i l’horari
continuarà sent, tenint en
compte  la  gran  acceptació
i  la considerable  afluència
de participants que es dóna

any rere any, des de les 9 del
matí  fins  a  les 9 del vespre.

Tots els establiments
que hi col·laboraran, passen
de la vintena, estaran ubicats
al  Passeig de l’ Estació.  A
les parades hi  podreu trobar
un  gran  ventall d’articles:
roba infantil, juvenil, per a
gent més gran, per a la llar,
llenceria ; també  sabates i
complements i articles de
regal.

L’Associació espera tenir
l’acceptació de les darreres
edicions del mercat de les
rebaixes.

Nova edició del mercat de les
Rebaixes d’estiu aquest
divendres 6 d’agost

Mercat de les rebaixes

Tel. 973 450 808
Mòbil 617 917 841

BALAGUER
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30 persones aturades treballen en
plans d’ocupació de l’Ajuntament

L’Alcalde, Miquel Aguilà,
va rebre el passat 21 de juli-
ol, als 30 participants dels
Plans Extraordinaris d’Ocu-
pació locals. Aquestes per-
sones treballaran durant 6
mesos per l’Ajuntament de
Balaguer gràcies a la conces-
sió de la subvenció del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
de 225.000 euros.

Aquests treballadors/es
s’han incorporat a
l’ajuntament de Balaguer el
passat dijous 15 de juliol.  La
finalitat d’aquesta
convocatòria és fomentar
l’ocupabilitat de les persones
treballadores en situació
d’atur.Participants al Pla d’Ocupació

Balaguer acull una trobada de tècnics
del projecte “treball als barris”

El passat dimecres, la
ciutat de Balaguer va acollir
la II Trobada de tècnics i tèc-
niques del projecte «Treball
als barris».

Es tracta d’una trobada
on participen els tècnics i
tècniques d’arreu de
Catalunya del projecte
Treball als barris i l l’objectiu
és conèixer els companys i
companyes de barris
d’altres entitats i fer
intercanvi d’experiències i
coneixements compartint
una jornada.

Gràcies a una aportació de 225.000 euros de la
Generalitat, podran treballar durant 6 mesos

El passat dissabte,
dia 24 de juliol, l ’Associa-
ció de veïns del Centre
Històric varen organitzar
un any més la tradicional
festa dels Fanalets en
motiu de la celebració de

la festivitat de Sant
Jaume.

La festa va començar
a la plaça de Sant Jaume,
amb el repartiment de
coca per a tothom,
desprès es varen repartir
fanalets a tots els nens i
nenes que hi varen
assistir. Enguany, però,
molts dels nens portaven
el fanalet fet per ells
mateixos ja que durant la
setmana va tenir lloc, al
carrer d’ avall, un taller de
fanalets.

Massiva assistència de nens
i nenes a la festa dels
Fanalets de Sant Jaume

Nombrosos nens amb fanalets per Sant Jaume

Els nens van preparar
els seus fanalets en
un taller durant la
setmana prèvia, al
carrer d’Avall

Trobada de tècnics dels barris
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V. X. ADSUAR
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vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS PRESSUPOST
al: 687 509 546

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de

companyia !

El Centre Històric continua celebrant
les festes populars amb Sant Salvador

L’Associació de Veïns del
Centre Històric continua ce-
lebrant les festes populars i
organitzant tot tipus d’actes
culturals durant els mesos
d’estiu.

A més dels cursos de sar-
danes que es perllongaran
durant tot el mes d’agost,
aquest divendres 6 d’agost
celebraran la festivitat de
Sant Salvador, una de les

més tradicionals del Centre
Històric, que començarà a
les 9 del matí amb la Missa a
la mateixa plaça, seguida
d’un esmorzar de germanor.

Plaça de Sant Salvador

Al vespre, un sopar po-
pular, la ballada de gegants i
sardanes i Danses tradicio-
nals amb La Sonsoni, a par-
tir de les 23,15 hores.

El Cicle de cinema a la fresca, porta la
projecció d’Avatar, el proper 20 d’agost

Dins del programa Ci-
nema a la Fresca, el pro-
per divendres 20 d’agost,
es projectarà la pel·lícula
“Avatar ”, al parc de la
Transsegre, a partir de les
21,30 hores.

Avatar,  de  James
Cameron, ha estat un dels
èxits cinematogràfics del
darrer any, i és una pel·-
lícula apta per a tots els
públics. Avatar té una du-
rada de 160 minuts.

Gran quantitat d’actes
organitzats per
l’Associació de Veïns del
Centre Històric durant
els mesos d’estiu

Els propers dies 14 i
15 d’agost el Barri del Firal
celebrarà la seva festa de
barri, dedicat a Santa
Maria.

Enguany, l’Associació
de veïns del barri ha
preparat actes per dos
dies, on dominen les
sessions de ball, durant
les dues nits, i diferents
actes destinats als més

petits, com son cucanyes,
i un gran festival Scala en
Hi Fi, en la que hi
participaran joves del
barri, presentant aquelles
cançons que estan de
moda aquest estiu 2010.

D’altra banda, a
principis del proper mes
de setembre, es celebrarà
la darrera de les festes de
barri d’aquest estiu, al
Grup Sant Crist, que com
ja és habitual, tanca el
programa de revetlles dels
diferents barris de la
ciutat.
Se celebren festes al barri
de l’Eixample, Secà,
Partialles, Centre Històric,
Firal i Sant Crist.

El barri del Firal celebra la
seva Festa de barri els
propers dies 14 i 15 d’agost

Barri del Firal

Sessions de ball,
festival Scala en HiFi
i jocs per la mainada
centraran les
activitats de la festa

“Avatar” al parc de la Transsegre el proper 20 d’agost
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DIVENDRES, 20 d’agost
21:00h. Pregó d’inici de Festa
Major.
22:00h. Sopar de Germanor.
00:30h. Gran Ball d’inici a
càrrec del duo ALMA.
01:30h. Continua la festa
amb el grup de ska&reggae
NOHISON juntament amb
la  Festa de la Cervesa.
-------------------------------------------------
DISSABTE, 21 d’agost
13:00h. Per seguir la tradició,
XVII Guerra d’aigua.
17:30h. Gran Partit de futbol
“Solters/es VS Casats/des”
18:00h. Concurs de Botifarra
i siset.
18:00h. Manualitats per als
més petits.
19:00h. Berenar   amb
xocolata i acompanyament.

Els propers dies 20, 21 i 22 d’agost,
Tartareu celebra la seva Festa Major

Tartareu es vestirà de
gal·la des del 20 al 22 d’agost
per celebrar la seva festa ma-
jor d’estiu.

La de Tartareu és una de
les festes que acull gran
quantitat de veïns dels dife-
rents pobles de la comarca
de la Noguera, gràcies a
l’hospitalitat dels seus habi-
tants. Això, juntament amb
la gran quantitat d’actes or-
ganitzats fan de la festa un
punt de reunió comarcal.

Entre els actes organit-
zats cal destacar les sessions
de ball amb grups ben cone-
guts a les nostres comar-
ques. Però la gastronomia
també hi té un punt impor-
tant: el sopar de germanor
del primer dia de la festa, el
berenar amb xocolata i
acompanyament del dissab-
te i el sopar de pagès del diu-
menge, fan que tots els par-
ticipants a la festa marxin
ben tips.

Destacar també la XVII
edició de la guerra de l’aigua,
activitat molt esperada, on
tots els participants acaben
ben xops, cosa d’agrair amb
la forta calor de l’estiu.

La Festa Major de
Santa Linya arriba amb el
final de mes. Pocs dies
abans d’acabar-se les va-
cances per gran part del
jovent, que aprofita
aquesta festa per tancar
l’estiu.

La festa començarà
amb el popular repic de
campanes i el concurs de
botifarra, i el concert per
la gent jove el divendres
al vespre.

La  Banda del Drac
serà la responsable
d’amenitzar les sessions
de ball de tarda i nit du-
rant el dissabte, mentre
que el diumenge, i des-
prés del partit de solters
contra casats, Duetto po-
sarà fi a la festa.

Santa Linya celebra la seva
Festa Major a finals d’agost,
des del dia 27 al 29

El darrer cap de
setmana del mes
d’agost, toca el torn a
la divertida festa
major de Santa Linya

Programa d’Actes----------------------

20:00h. i 00:00h.  Ball de tarda i
nit amb el grup CORAL.
A Continuació i fins la
matinada més marxa amb
el grup THE SMOKING
DOGS.
-------------------------------------------------
DIUMENGE, 22 d’agost
12:00h. Missa de festa Major,
a la sortida Gran Cercavila
amb el Grup de Grallers i
Geganters de Camarasa.
14:00h. Vermut de festa
Major.
17:30h.  Pallasses TRIS-TRAS
20:00h.  Inci de Ball de tarda a
càrrec de JALAYSA.
22:00h. Sopar de Pagés amb
bocates i Sangria , a
continuació GRAN BINGO
24:00h.  Fi de festa amb el
grup JALAYSA.

Programa d’Actes

DIVENDRES, 27 d’agost
17:00h. Repic de cam-
panes.
19:00h. Torneig de
Botifarra.
24:00h. Ball amb el
quintet TRIBANDA i
després amb 9SON.
--------------------------------------
DISSABTE, 28 d’agost
12:00h. Missa, idesprés
sardanes i vermouth.
17.00h. Cucanyes per
als més petits.
20.00h. Ball de tarda i nit
amb LA BANDA DEL
DRAC. I quan surti el
sol recorrerem el poble
al pas de la xaranga
SAMBÉ DO TIMBALÉ.
--------------------------------------
DIUMENGE, 29 d’agost
12:00h. Missa i en
acabar, vermouth.
15:00h. Majorals i
Grallers tocaran pels
carers del poble.
17:00h. Partit de solers
contra casats.
20:00h. Fi de festa amb
el duo DUETTO.

La gastronomia, els
balls i concerts, i les
activitats infantils,
centren un programa ple
d’actes per a tothom

The Smoking Dogs actuaran a Tartareu el dissabte a la nit

La Banda del Drac el
dissabte 28 a la nit
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Les Avellanes celebra la seva Festa
Major a l’agost, per Sant Maria

Les Avellanes presenta
una de les Festes majors
més originals de l’estiu
a les comarques de
Lleida, amb un programa
amb moltes novetats

La Festa Major de les
Avellanes sempre ha desta-
cat per la seva originalitat, i
en els darrers anys per la in-
clusió d’esports i jocs popu-
lars originals que fan
d’aquesta festa una de les
més atractives de la comar-
ca de la Noguera, i també de
les Terres de Ponent.

La festa s’iniciarà el di-
vendres 13 d’agost, amb la
IV Nit Eròtica, amb
striptease i diferents sorte-
jos per a tots els participants
a la festa.

El dissabte comença
amb el tradicional concurs

sant per als més habilidosos
amb la bicicleta de munta-
nya.

Al vespre, l’Orquestra
Trafic, celebrarà els seus 25
anys passejant-se pels esce-
naris de tota Catalunya, amb
importants sorpreses durant
la sessió de ball.

El diumenge arribarà una
altra de les peculiaritats de
la festa de les Avellanes com
és el concurs de botifarra i el
tradicional joc del Catxo.

Un taller d’escalada en
mur i una pintada de samar-
retes i jocs tradicionals om-
pliran la tarda del diumenge
per a petits i grans, mentre
que el Duo Alma serà l’en-
carregat d’amenitzar la ses-
sió de ball del diumenge.

La festa s’acabarà el di-
lluns 16 d’agost  amb jocs i
espectacles infantils durant
tot el dia, i el gran sopar de
germanor, serà l’últim acte,
que posarà el punt i final a la
festa major de les Avellanes
2010.

de cassoles, i a partir de les
5 de la tarda, presenten el I
Avellanenc de ferro, per als
més atrevits que vulguin de-
mostrar la seva fortalesa fí-
sica.

A la mateixa hora també
es presentarà la cursa d’ori-
entació amb BTT, en catego-
ria infantil, una prova interes-

Programa d’Actes de la Festa
Major de les Avellanes -------

DIVENDRES,13 d’agost
00.30h. Ball amb
l’orquestra PRIVADA.
A la mitja part Sardinada
Popular.
02.15h. IV Nit Eròtica,
amb striptis, sortejos..
----------------------------------------
DISSABTE, 14 d’agost
13:00h. Concurs de
Cassoles.
17:00h. Per als més
atrevits I AVELLANENC
DE FERRO.
17:00h. Cursa d’orientació
amb BTT, categoria
infantil i també per als
més petits.
18:30h. Xocolatada
popular a la plaça del
poble.
00:30h. Nit de festa
celebrant els 25 anys de
l’orquestra TRÀFIC,
amb espectacles
sorpresa a la mitja part.
----------------------------------------
DIUMENGE, 15 d’agost
12.30h. Santa missa. En
acabar Vermut, concurs
de botifarra i el
tradicional joc del Catxo.
17:00h. Escalada amb
Murs TXEQUI, Escalada
en mur.
18:00h. A la plaça del
poble Pintada de
samarretes i jocs
tradicionals.

21:30h. Inici de la sessió
llarga de ball a càrrec del
Duo ALMA.
A la mitja part hi haurà
servei d’entrepans
------------------------------------------
DILLUNS, 16 d’agost
12.30h. Santa missa. En
acabar  Vermut i final del
concurs de botifarra i Joc
Del Catxo
17:00h. Torneig de Fútbol
sala. Categoria-Cadet.
18:00h. L’espectacle Dr.
GLUMP amb jocs,
animació, escuma i
moltes bombolles, de la
companyia encara farem
salat.
22:00h. Sopar de
Germanor i fi de festa

El Duo Alma actuarà
el diumenge 15
d’agost a la nit

L’orquestra Privada donarà el tret de sortida dels concerts
de la Festa Major de les Avellanes el divendres13 d’agost

L’orquestra Trafic celebrarà els seus 25 anys el dissabte
dia 14 a les Avellanes, amb expectacles sorpresa
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- ESTADES PERMANENTS

- TEMPORALS

- DE CAP DE SETMANA

- CENTRE DE DIA

C/ Aixera Eral, s/n · 25737 CUBELLS (Lleida)
Tel./Fax. 973 459 196  Mòbil 670 538 717
www.vergedelcastell.com - residencia@vergedelcastell.com

L’Ajuntament d’Algerri
i la Comissió de Festes,

us conviden a gaudir d’una gran

Festa Major

DIJOUS, 19 d’agost
18:00h. Taller de zancos.
22:00h. Sopar de Germanor i
en acabar expectacle xinés
d’acrobàcia.
-------------------------------------------------
DIVENDRES, 20 d’agost
18:00h. Caminar amb zancos
23:00h.  Correfocs, i tot seguit
concert amb els grups
7 d R O C K + B U H O S
FUNDACION NO HAY
MANERA.
-------------------------------------------------
DISSABTE, 21 d’agost
16:00h. campionat d’Escacs.
18:00h. Inflables i jocs per la
mainada.
20:30h. Ball de tarda amb LA
TRIBU DE SANTI ARISA.
24:00h. Ball de nit i gresca pel
jovent amb la mateixa
orquestra.
-------------------------------------------------
DIUMENGE, 22 d’agost
11:30h. Ofrena floral i tot
seguit missa solemne.
18:00h. Pintura mural.
19:00h. Concert amb
l’orquestra CADILLAC.
20:00h. Ball fi de festa amb la
mateixa orquestra.

La Festa Major de Cubells es celebrarà
els dies 19, 20, 21 i 22 d’agost

La Festa Major per excel·-
lència de la comarca de la
Noguera, és la de Cubells.
Del 19 al 22 d’agost, la po-
blació noguerenca s’ompli-
rà de jovent de tots els po-
bles de la comarca per tal de
viure la Nit del divendres,
amb correfocs i el concert
jove amb els grups 7d Rock,
Buhos, i la Fundación No
Hay Manera. Una nit llarga i
divertida amb tres dels
grups amb més marxa del
moment.

Programa d’ActesLa nit de rock de la festa de Cubells, una de les
més esperades pel jovent de tota la comarca

El dissabte es celebrarà
el campionat d’escacs sub-
14, mentre que durant tota
la tarda hi haurà instal·lat un
gran parc infantil per a la
mainada. La Tribu de Santi
Arisa serà la responsable
d’amenitzar el ball de tarda i
de nit.

La festa major s’acabarà
el diumenge 22 amb la cele-
bració de la Missa i l’ofrena
floral, i el concert amb llarga
sessió de ball fi de festa amb
l’orquestra Cadillac.

Algerri celebra la seva festa
Major en honor a Sant
Bartomeu del 20 al 24 d’agost

Programa d’Actes

DIVENDRES, 20 d’agost
00:00h. Cubatada amb els
grups KIBUUTS i
DISCO MÒBIL.
----------------------------------------
DISSABTE, 21 d’agost
17:00h. V Cursa de
carricotxes pels carrers
del municipi.
20:00h. Ball de tarda amb
l’Orquestra SETSON.
00:00h. Ball de nit amb la
mateixa orquestra
SETSON i al finalitzar
DISCO MÒBIL.
----------------------------------------

La població d’Algerri
ha organitzat un any més
la seva Festa Major pel
mes d’agost amb la pro-
gramació de diferents ac-
tes, per petits i grans, i que
durarà 5 dies, del 20 al 24
d’agost.

DIUMENGE, 22 d’agost
11:30h. Repic de cam-
panes.
12:00h. Missa Major
12:45h. Sardanes amb la
Cobla Municipal de
Lleida.
19:30h. Sessió contínua
de ball amb l’orquestra
LA MONTECARLO.
----------------------------------------
DILLUNS, 23 d’agost
De 11:30h. a 14:30h i de 16:30h

a 19:00h. Parc aquàtic a les
piscines municipal.
----------------------------------------
DIMARTS, 24 d’agost
11:30h. Repic de cam-
panes.
12:00h. Missa Major en
honor a Sant Bartomeu.
18:00h. Festa de l’escuma
de colors a la Plaça
Major.
22:00h. Cantada d’hava-
neres amb ELS PESCA-
DORS DE L’ESCALA.

La tribu de Santi Arisa a la Festa Major de Cubells
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DIVENDRES, 13 d’agost
16:00h. Gimcana a les
piscines municipals.
00:00h. Correfocs i a
continuació BATUKADA i
ball a càrrec del grup
DUETTO i festa del jovent
amb CAT ROCK+
BATUKADA+7dROCK.
----------------------------------------------
DISSABTE, 14 d’agost
12:00h. Pinyolada i esmorzar
popular.
17:00h. Concurs de Botifarra.
17:30h. Animació infantil a la
Plaça Major.
20:30h. Ball de tarda amb

Del 13 al 15 d’agost, Castelló de
Farfanya celebra la seva Festa Major

A partir del proper diven-
dres 13 d’agost, Castelló
celebarà la seva Festa Major
d’estiu, dedicada a la Mare
de Déu, amb una programa-
ció força variada, que co-
mençarà el divendres amb
una gimcana a les piscines i
la nit pel jovent, amb el tra-
dicional correfocs pels car-
rers del poble, i a continua-
ció la batukada i ball amb el
grup Duetto, i la festa jove
amb Cat Rock, batukada i
7dRock.

El dissabte començarà
amb l’esmorzar popular i la
tradicional pinyolada. Ha-
vent dinat el concurs de bo-
tifarra, animació infantil per
a la mainada i les sessions
de ball de tarda i nit amb l’or-
questra Sabor Sabor. La fes-
ta del dissabte acabarà amb
una disco mòbil.

Programa d’Actes----------------------

l’orquestra SABOR SABOR.
00:00h.  Ball de nit amb la
mateixa orquestra, i a
continuació DISCO MÒBIL.
----------------------------------------------
DIUMENGE, 15 d’agost
12:00h. Missa Major i ofrena
floral en honor a Sant Maria.
A continuació ballada de
sardanes i Parc Infantil.
17:00h. Parc Infantil a la Pl.
de la Font.
17:30h.  Tirada de bitlles.
20:30h.  Sessió llarga de ball
amb l’Orquestra OEM. A la
mitja part es repartiran
entrepans.

Castelló celebra la seva
Festa Major dedicada a
Santa Maria, del 13 al
15 d’agost, amb actes
per tots els gustos

El proper 8 d’agost, es
celebra l’Aplec a l’ermita
de Sant Domènec de
Castelló.

La primera ermita
romànica, avui en ruïnes,
es va construir al segle XI,
a dos quilometres i mig
del poble, damunt d’una
muntanyeta, junt amb un
Convent de Pares
Dominics on hi havia una
cisterna i un caminet
d’accés. Al segle XVIII  es
va construir una altra
ermita a la mateixa

muntanya d’estil barroc.
L’any 2006 un grup

d’homes amb l’ajut de
l’Ajuntament van fer un
arranjament molt impor-
tant:una rampa d’accés,
un pilaret, una creu de
ferro de set metres
d’alçada, un altar de pedra
i la corresponent  neteja i
plantació d’arbres.

Aquest any celebren el
cinquè aplec, a les deu del
matí amb processó, Missa
i  veneració del Sant, i
després coca i xocolata...

El proper 8 d’agost es
celebrarà l’Aplec popular a
l’ermita de Sant Domènec

L’Aplec l’any passat

L’orquestra Sabor Sabor actuarà el dissabte a la nit
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L’Ajuntament de Gerb convida a tothom

a gaudir de les seves Festes de Sant Salvador

FESTA MAJOR DE GERB
dies 6, 7 i 8 d’agost

Fundación no hay manera actuarà el dissabte a la nit en la
festa major de Gerb

Programa d’Actes de la Festa
Major de Gerb ------------------

DIVENDRES, 6 d’agost
13:00h. Missa solemne
en honor al patró de Sant
Salvador, cantada per la
Coral.
21:00h. Inauguració del
local del Jovent.
22:00h. Sopar de
germanor.
00:00h. Inici de la festa
amb l’orquestra BANDA
SONORA.
02:30h. Actuació musical
dle grup TREMENDOS.
----------------------------------------
DISSABTE, 7 d’agost
18:00h. Activitats per als
més petits.
19:30h. Partit de futbol

entre casats, solters i fills.
00:00h. Actuació del grup
musical LA TRIBU DE
SANTI ARISA.
02:30h. Continua la festa
amb l’actuació del grup
FUNDACION NO HAY
MANERA.
----------------------------------------
DIUMENGE, 8 d’agost
Durant tot el dia Parc
Aquàtic.
20:00h. Ball de tarda mb
l’orquestra MILLENIUM.
21:30h. Factor GT10
(apuntar-se a la piscina).
23:00h.  Castell de focs.
23:30h. Ball de nit amb
l’Orquestra MILLENIUM.

Gerb celebra la seva Festa Major el
primer cap de setmana d’agost

Gerb celebra la seva Fes-
ta Major dedicada a Sant Sal-
vador, patró de la població.

Els actes festius comen-
çaran el mateix dia de Sant
Salvador, el divendres 6
d’agost, amb la Missa so-
lemne a partir de la 1 del mig-
dia, acompanyada per la co-
ral de Gerb.

Al vespre es farà la inau-
guració del local del Jovent i
el sopar de germanor, abans
del primer dels balls de la
Festa amb l’Orquestra Ban-
da Sonora, i l’actuació del
grup Tremendos.

Els actes continuaran el
dissabte amb diverses acti-
vitats per la mainada i el tra-
dicional partit de futbol en-

tre casats, solters i fills.
Al vespre dos bones ac-

tuacions musicals. Una ses-
sió de ball amb La Tribu de
Santi Arisa i l’actuació del
grup per jovent La Fundación
no hay manera.

Els actes s’acabaran el
diumenge 8 d’agost amb la
instal·lació durant tot el dia
d’un parc aquàtic a les pisci-
nes municipals.

Les dues sessions de ball

de tarda i nit, estaran ame-
nitzades per l’Orquestra
Millenium, tot i que entre les
dues sessions de ball es ce-
lebrarà el Factor GT10, que
per participar-hi cal inscriu-
re’s a la piscina municipal. A
partir de les 11 de la nit, es
podrà gaudir d’un especta-
cular castell de focs, que
serà l’acte que posarà el punt
i final a la festa Major de Gerb
2010.

La població noguerenca
presenta un programa
variat d’activitats
durant els dies 6, 7 i 8
d’agost
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Bona

F e s t a

Major

Programa d’Actes de la Festa
Major d’Àger -------------------

DIMECRES, 11 d’agost
23:00h. Cinema a la
placeta del jubilats.
----------------------------------------
DIJOUS, 12 d’agost
17:15h. Traca d’inici de la
festa major.
17:30h. Escala en Hi/Fi
infantil/juvenil al local
social.
18:00h. Torneig de futbol
sala (cadets) al
polisportiu.
22:00h. Cantada
d’havaneres i rom
cremat amb ARRELS DE
LA TERRA FERMA.
01:00h. AGEROCK, Nit
pel jovent amb l’actuació
de PULPITO Y SUS
CALAMARES i els DJs
Agatha Pher i GianSolo.
----------------------------------------
DIVENDRES, 13 d’agost
17:00h. Partit de futbol
entre casats i solters, i
després Garces contra
Guillemotes.
22:00h. Sopar de Festa
Major seguit de Bingo.
24:00h. Ball de nit amb els
grups MONTSE&JOE i
FUNDACIÓN NO HAY
MANERA.
----------------------------------------

DISSABTE, 14 d’agost
10:00h.  Torneig de futbol
sala al polisportiu.
11:00h. Puntaires a la plaça
Major.
De les 13:00h a les 17:00h.

Exposició de minerals a
casa de la Dafne.
14:00h. Llevat de taula pels
carrers de la vila.
17:00h. Cucanyes,
animacio infantil i
xocolatada.
20:00h.  Ball de tarda amb
el grup DUO ZADIT.
24:00h. Ball de nit amb el
grup DENOCHE.
01:30h. Correfocs amb els
Diables de Balaguer.
------------------------------------------
DIUMENGE, 15 d’agost
12:00h.  Missa Major.
13:00h. Llevat de taula pels
carrers de la vila.
16:30h. Concurs de dibuix
infantil/juvenil.
18:00h.  Guerra d’aigua a la
placeta dels jubilats.
19:30h. Tradicional cos de
la cordera.
20:00h. Ball de tarda i nit
amb MANHATTAN
QUARTET.
A la mitja part hi haurà una
llonganissada.

La Vall d’Àger estarà de festa del 12
fins el 15 d’agost, amb la Festa Major

Àger, la població més
turística de la comarca,
viurà cinc dies de festa
amb tot tipus d’actes
culturals, esportius,
festius i musicals

La capital de la Vall
d’Àger viurà cinc dies de Fes-
ta Major, de l’11 al 15 d’agost,
amb una programació plena
d’actes per a tots els gustos,
que s’iniciaran el dimecres
amb una projecció de cine-
ma a la placeta dels jubilats,
a partir de les 11 del vespre.

Fi infantil i juvenil al local so-
cial.

Fins al diumenge, actes
culturals com la cantada
d’havaneres, la Trobada de
puntaires o el concurs de
dibuix; esportius com el tor-
neig de futbol sala o el partit
de solters contra casats; fes-
tius com la guerra de l’aigua
i les activitats infantils i mu-
sicals, amb els concerts i
sessions de ball, ompliran
uns dies de Festa major de-
dicats a Santa Maria.

La festa s’acabarà el diu-
menge amb les sessions de
ball amb l’orquestra
Manhattan Quartet.

El dijous, i amb la traca
de Festa Major es donarà per
iniciada oficialment la festa
amb un festival Sacala en Hi

La rumba, ska, el reagge i la salsa de «Pulpito y sus
calamares» el dijous dia 12 a Àger

Montse & Joe Transfer el divendres dia 13 a la nit a Àger
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Prova de la Lliga Catalana de parapent
el passat cap de setmana a Àger

El passat diumenge, 1
d’agost, es va clausurar la
sisena prova de la Lliga Ca-
talana de Parapent, celebra-
da a la localitat noguerenca
d’Àger, amb l’entrega de pre-
mis a la masia de Cal
Maciarol d’Àger.

La prova prevista pel matí
del diumenge va ser suspe-
sa per les condicions mete-
orològiques adverses de
vent de llevant a l’envol del
Coll d’Ares, fet que va moti-

var que la mànega del dia
anterior, el dissabte, fos fi-
nalment la única vàlida i
puntuable.

El guanyador final va ser
en Lluís Pol Bernal, que va

La prova va reunir nombrosos participants

emprar 1 hora, 43 minuts i
39 segons en recórrer les
69,4 km de distància de la
prova del dissabte, que va
tenir com a destinació el
poble d’Organyà.

En segona posició va
arribar Antoni Cabiscol
Català i en tercer lloc en
Sergi Ballester Pi.

Durant la cerimònia de
clausura es van entregar els
trofeus i premis als
guanyadors de les diferents
categories, i va finalitzar amb
una gran ovació als
membres del club Als
Flayers certificant l’èxit de la
organització d’aquest
l’esdeveniment celebrat a la
població de la Noguera, amb
una bona participació.

Els participants van recórrer prop de 70 km

En Lluís Pol Bernal va
ser el guanyador de la
prova amb 1 hora, 43
minuts i 39 segons per
recórrer 69,4 km

Després de cinc
mànegues vàlides, la
classificació general de la
Lliga Catalana de
Parapent 2010, després de
celebrar-se la prova
d’aquest passat cap de
setmana a la població
noguerenca d’Àger,
l’encapçala Juan Manuel
Garcia Guerrero amb

4.047 punts, seguit d’en
Carles Torres Massa amb
3.887 punts i en Toni
Moreno Balaña amb 3.500
punts.

La propera prova de la
Lliga Catalana de Parapent
2010, es celebrarà al
municipi d’Organyà els
propers dies 11 i 12 de
setembre d’aquest any.

Juan Manuel Garcia Guerrero
encapçala la Lliga Catalana de
parapent, amb 4.047 punts

Lliga Catalana de parapent a Àger
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Sant Llorenç de Montgai es vesteix de
Festa des del 6 fins al 10 d’agost

Sant Llorenç de Montgai
celebrarà la seva Festa Ma-
jor dedicada al seu patró,
Sant Llorenç, festivitat que
es celebra el dimarts 10
d’agost.

Els actes festius comen-
çaran el divendres 6 d’agost,
amb el tradicional Repic de
Campanes, una excursió a la
Font de Fontanelles i el Tor-
neig de Tennis Taula.

Durant tota la festa ma-
jor, els visitants podran gau-
dir de l’exposició de dibuix
de l’artista Joan Codina.

Al vespre, i després del
ball amb l’Orquestra Texas
Grup es farà un homenatge
a Michael Jackson amb una
actuació d’imitació del can-
tant nortamericà i seguida-
ment els joves podran gau-
dir de l’actuació del grup
Mobydick.

El dissabte començarà la
jornada amb el concurs de
pesca adult i diferents acti-
vitats infantils organitzades
pel grup d’arqueòlegs de la

Universitat Autònoma de
Barcelona.

El grup Aquario i una
disco mòbil posaran la part
musical de la jornada del dis-
sabte.

El diumenge es celebra-
rà una jornada de portes ober-

tes al Jaciment de la Roca
dels bous i a la nit hi haurà
una projecció de cinema a la
fresca, seguida de la nit de
casino i humor.

El dimarts hi haurà el fi
de festa amb la Missa dedi-
cada al Patró.

La població noguerenca celebra la seva Festa Major
en honor al seu patró, Sant Llorenç

Programa d’Actes de la Festa
Major de Sant Llorenç --------

DIVENDRES, 6 d’agost
08:00h. Repic de cam-
panes
09:00h. Excursió a la Font
de Fontanelles.
17:00h. VI torneig de
tennis taula.
19:00h. Inauguració de
l’exposició de dibuix.
21:30h. Sopar de ger-
manor.
00:00h. Ball amb
l’orquestra TEXAS GRUP.
Imitació de Michael
Jackson, i tot seguit festa
del jovent amb el grup
MOBYDICK
----------------------------------------
DISSABTE, 7 d’agost
17:00h. Concurs de pesca
adult.
18:00h. Activitats infantils.
20:00h. Partit de futbol
entre FC Sant Llorenç i
selecció Càmping.
00:00h. Ball de nit amb
l’orquestra ACUARIO.
Discomòbil.

DIUMENGE, 8 d’agost
17:00h. Concurs de pesca
infantil.
19:30h. Portes obertes al
jaciment de la Roca dels
Bous.
21:00h. Berenar-sopar.
22:00h. Cinema a la fresca.
00:00h. Nit de casino i
humor.
----------------------------------------
DILLUNS, 9 d’agost
11:00h.  Concurs de
botifarra i siset.
16:00h. Excursió al COU
del Montsec.
22:00h. Nit de casino i
karaoke.
------------------------------------------
DIMARTS, 10 d’agost
12:00h.  Missa Solemne.
13:00h. Jocs de cucanyes.
18:00h.  Concurs de pas-
tissos i degustació.
20:00h. Conferència a
càrrec d’arqueòlegs de la
UAB.
23:00h. Ball fi de festa amb
el conjunt TRIO AURA.

L’orquestra Acuario el dissabte dia 7 a Sant Llorenç
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El Balaguer comença la pretemporada,
amb molta il·lusió i cares noves

El primer equip del Club
Futbol Balaguer va iniciar la
seva pretemporada el passat
dilluns 26 de juliol amb mol-
tes cares noves, a les ordres
del tècnic Lluís Elcacho amb
el seu segon entrenador Igor
Lavayen i el delegat i entre-
nador de porters, Andreu
Martínez.

L’equip ha iniciat els en-
trenaments amb sessions
de matí i tarda, durant tota
la setmana que va finalitzar
amb un mini estage a Rialp
des del divendres fins al diu-
menge.

El diumenge van enfron-
tar-se al Gimnàstic de

Tarragona, perdent per 2-0
però realitzant un partit seri-
ós, molt bé defensivament i
amb algunes clares ocasi-
ons de gol al principi del par-
tit.

La plantilla queda confor-
mada, a l’espera d’alguna
nova incorporació de darre-
ra hora, amb els porters,
Jaume Nogués, Dida i

Renovació dels capitans Juanjo i Nogués

Clarisó, els defenses, Dago,
Ruben Egea, Ramon, Giribet,
Raul Carrasco, Javi Gonzalez,
Adrià Gonzalez i Adrià Pons;
els migcampistes, Juanjo
Tenorio, Ciruela, Valeri,
Andreu Martínez, Padrones,
Albert Jimenez, Genís
Soldevila, Monforte i Joan
Figuerola i els davanters,
Josep Figueres, Adrià
Fernandez, Cesar i Jaume
Estrada.

Aquest dimecres, l’equip
va rebre a casa al Segona B,
La Muela, mentre que
aquest dissabte jugaran a
Barbastre, i el proper dijous
12, es presentaran davant la
seva afició davant la Unió
Esportiva Lleida.

El dia 14 jugaran a
Alcarràs, i el 18 a Organyà.
La darrera setmana d’agost,
disputaran un partit a
Cervera el dia 21, i a Balafia
el dia 26 d’agost.

Plantilla del C.F. Balaguer

FUTBOL>> El dilluns
26 de juliol van iniciar
els entrenaments de la
nova temporada que
comença el 29 d’agost

La primera jornada de
la nova temporada serà el
proper diumenge 29
d’agost al camp del
Cornellà, mentre que el
primer partit a casa,
arribarà a la segona
jornada, el 5 de setembre,
davant el Manlleu.

El 12 de setembre
visitarà el camp de l’Ascó,
equip que ha comprat la
plaça del Benavent i una
setmana després rebran
a casa, al Reus, que un
any més tornarà a ser un
dels favorits per
aconseguir l’ascens.

Per la Festa Major del
Sant Crist, el 7 de
novembre, en la jornada
12, el Balaguer rebrà
l’Amposta, mentre que el
partit contra l’Espanyol B,
no serà fins el 8 de

desembre, en la 17
jornada, el partit al camp
municipal d’esports, i l’1
de maig, al camp de
l’equip blanquiblau.

El campionat de lliga
2010-2011 s’acabarà el
diumenge 15 de maig de
2011, en una jornada en la
que el Balaguer visitarà el
sempre difícil camp del
Castelldefels.

Els equips que han
ascendit enguany son el
manlleu, la Montañesa i el
Vilafranca, juntament
amb l’Ascó.

El Balaguer començarà la
temporada el 29 d’agost al
camp de la U.E. Cornellà

Genís, durant la passada temporada

FUTBOL>> L’equip
haurà de disputar una
temporada
complicada amb
equips de molt nivell
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Resultats positius dels nedadors
balaguerins en les diferents proves

FUTBOL>> El jugador
targarí, Joan Capdevila,
jugador que s’ha procla-
mat campió del món
amb la selecció espanyo-
la en el passat mundial
de Sudàfrica, va visitar la
ciutat de Balaguer, el pas-
sat dijous 29 de juliol, al

local Petit Món, al c/
Barcelona, on va ser re-
but per vora dos-cents
nens i nenes que no van
voler deixar-se escapar
un autògraf del futbolis-
ta, abans de continuar
les seves  merescudes
vacances.

Signatura d’autògrafs de
Joan Capdevila a 200 nens

Joan Capdevila va visitar Balaguer

Equip Aleví del CEN Balaguer

L’equip masculí del Club Es-
portiu Natació Balaguer s’ha
classificat en el lloc  11è de
Catalunya  en el relleu de 4x100
lliures en  els Campionats de
Catalunya Aleví de Natació ce-
lebrat el 16,17 i 18  de juliol a les
instal·lacions del C.N. Reus
Ploms, els nedadors Nil Profi-
tós,  Marc Camarasa, Arnau Gra-
cia i en Pere Barbosa milloren
en 8 posicions en el ranking ca-
talà. D’altra banda en el relleu
de 4x100 estils, els balaguerins
han aconseguit la 17a posició
final.

Aquest cap de setmana
passat tres nedadors del CEN
Balaguer (Marc Auberni, Imma
Torné i l’Anna Auberni) varen
participar en la baixada del
Renaixement de l’Ebre,  traves-
sa de més de 15.700 m de recor-
regut la més llarga i una de les
més antigues de Catalunya,

NATACIÓ>> L’aleví masculín proclamat 11è de
Catalunya en 4x100 lliures al CN Reus Ploms

aconseguint molt bons resul-
tats, l’Anna s’ha imposat en
categoria júnior i també en
l’absoluta amb  1h 43’’, l’Imma

va fer el 3r lloc de la seva
categoria amb un temps de 2h
9’’, i finalment en Marc  amb 1h
56’’ el 6è classificat.



17<<E S P O R T S

Dos guardons del Tennis Taula Català
pel Club Tennis Taula Balaguer

TENNIS TAULA>> En l’ac-
te de celebració de la Nit del
Tennis Taula Català 2010, el
CTT Balaguer va rebre un do-
ble reconeixement, un  per
l’ascens del seu equip feme-
ní, el Villart Logístic, a la mà-
xima categoria estatal, la
Superdivisió, i també com a
millor club de Tennis Taula de
Lleida, pels èxits obtinguts
per tots els seus equips en
aquesta temporada. La presi-
denta, Anna Biscarri, va reco-
llir els dos premis.El Club Tennis Taula Balaguer va rebre dos guardons

Daniele Vocaturo guanya l’Open
d’Escacs més sòlid de tots els celebrats
ESCACS>>El torneig del
2010 és la XVa edició de l’Open
Internacional d’escacs «Ciu-
tat de Balaguer» que està ca-
talogat per la Federació Cata-
lana d’Escacs com el segon
millor de tota Catalunya i ocu-
pa la desena posició dins del
rànquing estatal. L’Open «Ciu-
tat de Balaguer» està inscrit
al «Circuit Català d’Oberts In-
ternacionals».

El nombre d’inscrits d’en-
guany és de 92 jugadors –un
increment del 10% respecte
a l’anterior edició-. L’Open,
doncs, contribueix a la pro-
jecció internacional de l’es-
port català, lleidatà i balague-
rí.  Al final, el guanyador va

estar l’italià Daniele Vocaturo.
Destacar la important

presència de jugadors de la

Delegació Territorial de Lleida
amb més de 35 jugadors pro-
cedents de vuit clubs.

La Trekorientació
consisteix en un itinerari
a peu, que ofereix als
participants l’oportunitat
de gaudir dels beneficis
de la pràctica esportiva en
diferents nivells de
dificultat, amb l’objectiu
de trobar una sèrie de
balises, o fites, comptant
amb l’ajuda d’un mapa.

L’èxit de la
Trekorientació radica en
el seu plantejament
popular que permet que
la puguin practicar des
de famílies amb nens i
grups d’amics, fins als
esportistes especialistes
més entrenats a les
curses de muntanya,
d’orientació o els raids.

Aquesta edició de la
Trekorientació a la Serra
de Bellmunt i Almenara

es realitzarà el diumenge,
19 de setembre de 2010,
amb sortida i arribada al
poble de Preixens.

El recorregut de la
prova es desenvoluparà
dins la Serra de Bellmunt-
Almenara, un esapi amb
un patrimoni natural,
cultural i històric singular,
i que pel seu relleu i
disposició dels camins,
és idoni per la pràctica
d’esports a peu i en
bicicleta. Inscriure’s a:
www.aladrell.org

Nova Trekorientació a les
Serres de Bellmunt i
Almenara el 19 de setembre

Paisatges de la Noguera

TREKKING>> Tots
els interessats per
participar-hi poden
inscriure’s a la pàgina
web www.aladrell.org

Trofeu pel campió, l’italià Daniele Vocaturo
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GROC és una publicació plura i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat

d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen

persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de

l’article i un telèfon de contacte.

Tot es va calentant
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podeu veure que el
termòmetre ens vol mostrar
com pot ser l’infern, i
nosaltres impàvids
continuem el nostre camí i la
nostra vida, perquè no es pot
parar i no es vol parar. Això sí,
busquem l’ombra i el cap ben
cobert. Quan era jove el sol
no em feia cap por, i no podria
dir les centes d’hores que
vaig passar entre les Roquetes
i més tard la Roca Plana (que
així la vàrem batejar), però el
principi de molts va ser al Molí
del Comte, eren altres temps;
el riu baixava cabalós i net,
sense tota la porqueria que
avui ens deixa el Sió, i el canal
de Balaguer no estava fet
encara, i potser el millor, és
que no existia l’ACA, amb
l’inefable Baltasar al davant.

El racó del poeta
Miquel Trilla

Indesinenter
Al Joan

Enroscaves el teu art
macerant traces de geni
i a mi em colpia el discurs.
Ho fas ara, com abans
i a mi em captiva el misteri
de com ets i com t’ho fas,
com ho dius i com ho amides.
Hi ha la llum.
La talaia d’on espies
i l’essència al teu endins
de la bellesa que estires
d’algun món sense fronteres,
seguici de l’infinit,
per abastar allò que inventes.
T’ho diré curt, amic:
La teva rauxa i saviesa
es fan art en els teus dits.

No vull citar els pantans ni
les piscines que vaig fruir, i
quan em vaig casar, no caldria
dir que damunt del tractor la
meva vestimenta era del tot
“tarzanesca”, fins que un dia
em van aparèixer unes
taques roges a la pell, que em
donaren una cremor
inaguantable. Vaig anar a un
metge que tenim prop de
Balaguer i que per la pell és
una figura, i ell, que a més és
un “catxondo” mental, em va
recomanar que em comprés
un barret tipus mexicà i
cremes per la pell, si volia
continuar fruïnt del sol.

Però també hi havia una
altra solució; buscar la vida a
Brusel·les o més amunt.
Com no tinc recolzament
polític, vaig optar per la

-------------------------------------------------------------------------------------

primera solució. El nom de
melanoma no m’agrada
gens. Malgrat tot, sempre faig
una exepció quan viatjo, i
sabent que sempre serà igual,
he procurat provar les mars
des de Bali a Acapulco, sense
oblidar l’Amazones. Manies
de vell una mica esbojarrat
víctima d’un interès
inexplicable. Com cada dia va
augmentant la meva
indiferència davant de
piscines, i quan més
públiques pitjor. Ara reconec
que no tothom pot trobar a
la dutxa totes les mels que jo
hi trobo, tot és ben
respectable. I a la fi, del que
es tracta és de mullar-se i
sentir-se cofoi després.

El passat 8-07-10, va
comparèixer a Balaguer el Sr.
Artur Mas i el cap de la llista
de Convergència a Lleida, Sr.
Batalla. La tarda era un pur
forn, i jo que sóc suador, em
vaig meravellar que els dos
citats estiguessin tan

Després de la
manifestació de més d’un
milió de persones per un
estat propi, Joan Laporta,
López-Tena i Uriel Bertran
han impulsat una crida als
partits. Els demanen que
siguin capaços d’aparcar les
diferències uns quants
mesos amb l’ambició
d’unir-se en una
candidatura única, capaç de
guanyar i fer un govern
d’unitat que durant la
legislatura proclami la
independència des del
Parlament, tal com van fer a
Kosova.

Criden els partits, però
també criden els ciutadans
i la societat civil, fet que

converteix la crida en una
proposta oberta, generosa i
valenta. Ho és perquè no
ens demana ni als uns ni als
altres què hem fet en el
passat, només ens demana
si volem participar en el
futur. Ho és perquè no posa
condicions. No hi ha cap
línia definida i inesborrable,
tret de respondre a l’esperit
de la manifestació del 10 de
juliol: aconseguir un Estat
Propi que ens permeti viure
amb més benestar. I ho és
perquè, quan molts
esperàvem més
fragmentació encara del
vot, ens hem trobat amb la
sorpresa d’una proposta
que ens diu simplement

perfectes en la seva
presentació després d’una
tarda d’activitat: ni una gota
de suor, però sí, una mica
esgotats que no podia deixar-
se de notar.

Agradable i simpàtic amb
la manera de presentar-se.
Puntualitzant el que era
possible, però mai amb una
paraula ofendosa pel
contrincant polític. Va ser en
la seva estada a Balaguer la
discreció personificada. La
d’un home que els anys a
l’oposició han polit i
condicionat per a ser un bon
governant. Em va donar una
agradosa sensació. Tal i com
ell mateix va dir; “guanyo les
eleccions per estar a
l’oposició”, no es pot negar
pas la certesa del dit, però
també es pot dir que en
aquesta Catalunya en que ens
toca viure, tots hem vist el
que era millor no veure. Ha
d’arribar el dia que ens
assabentarem de moltes

coses. Del mal que sense cap
mania s’ha fet a tot nivell; al
treball, a la família, al
sindicalisme autèntic, i fins i
tot a una vertadera idea
d’esquerres. Aquesta
“partitocràcia”, embolicada
amb diner, creada del no res i
que amb els seus tentacles
ho podreix tot, hauria de morir
per intentar renéixer diferent
del tot. Com no es farà per no
interessar a molts, sols resta
l’intent de sanejar-la amb
llistes obertes, i treure del joc
a tots els partits que no
obtinguessin un determinant
tant per cent de vots. No
podrà eternitzar-se el
desgavell que en aquest
darrers anys ens han ofert
motivats tan sols pels seus
interessos.

P.D: Si podeu tingueu
unes bones vacances.

------------------------------------------------

Per una candidatura unitària per
la independència
Solidaritat Catalana per la Independència
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

que tot depèn de nosaltres i
que no hi ha res impensable
ni impossible.

Ens criden a construir,
no a esbarallar-nos, i això és
un factor diferent, nou i
essencial. Qui no vulgui
participar-hi, hi té tot el dret,
naturalment, però les
excuses de què faran o
deixaran de fer uns tercers
no valen. Aquí només val
saber si estem disposats a
parlar i a intentar una unitat
tan gran com sigui
possible.

En només tres dies ja
s’han adherit a la
Candidatura Unitària per la
Independència unes 13.500
persones, i destacades
personalitats de diferents
àmbits socials i culturals. La
sentència del Tribunal
Internacional de la Haia
legitimant la ‘via Kosova’
ens marca el camí. Només
depèn de nosaltres, i ho
tenim a tocar.
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Un Pacte Nacional per l’Esport
Joan Biscarri i Gassió
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja sé que parlar de
l’esport en època de crisi
podria semblar superflu. Però
precisament per això en vull
parlar. Encara segueix massa
estesa la idea, un pèl
tercermundista, de que
l’esport és una mena
d’entreteniment per a des-
vaguerats, o un espectacle del
que, quan convé, se’n pot
prescindir igual com d’anar
al cinema, i no passa res.

Per això, perquè estem
en època de crisi, no insistiré
en la importància de l’esport
per a la dinamització social, o
per a la integració cultural, o
per a la construcció de valors,
de normes i de identitats
compartides. Ni tan sols en
els seus beneficis per a la
salut física i mental, ni per a
la qualitat de vida. Diré només
que l’esport constitueix, en
les societats modernes, un
factor econòmic de primer
ordre.

Hi ha un munt d’estudis

que han intentat avaluar
l’impacte econòmic de
l’esport, considerat com un
dels sectors d’activitat més
potents en la generació del
PIB d’un país. Malgrat la
complexitat del càlcul, hi ha
un acord generalitzat en que
la inversió pública en esport
és una de les més producti-
ves que es pot fer des de les
administracions públiques. A
vegades de forma molt
directa, com per exemple els
guanys econòmics que
representa un esdeveniment
esportiu o la producció i el
consum de tota mena
d’equipaments, i a vegades
de forma més indirecta, com
per exemple la funció pre-
ventiva de malalties i, per tant,
l’estalvi de despesa econò-
mica en el sistema de salut.

I malgrat aquesta
evidència, quan hom
considera que cal retallar la
despesa pública, l’esport sol
estar dels primers a la llista.

Però a banda que s’hi destinin
més o menys diners, el món
de l’esport sol ser una
autèntica disbauxa per a
tothom que n’ha de fer la
gestió des de les entitats
esportives. Els criteris amb
que les administracions
públiques atorguen ajuts
canvien d’un any per l’altre:
un any es prima l’esport
femení i al següent el de
discapacitats, enguany és
l’esport de base i al següent
l’alt rendiment. I els canvis no
són només en el temps. Des
dels diversos nivells
administratius, Generalitat,
diputacions, ajuntaments,
etc., sembla que tothom fa la
guerra pel seu compte, això
si, tothom amb les millors
intencions.

Aquesta variabilitat,
afegida al fet que els ajuts
sempre són per a activitats
fetes en el passat, i no pas
per a projectes de futur, fa
impossible cap mena de
planificació de les entitats. I
així passa el que passa, que
moltes d’aquestes entitats
acaben endeutades fins els
ulls i amb l’únic projecte de
futur de intentar sobreviure.

En el Ple Municipal del
passat mes de juny el Grup
de Convergència i Unió vam
votar en contra de la puja per
damunt de l’IPC de les taxes
de les llars d’infants Patufet i
Putxinel·lis (especialment les
del menjador en un 8%)  i de
les de l’Escola de Música  i
de Dansa. També es va haver
d’acatar el «Decretazo» que
rebaixa el sou  als funcionaris
i empleats de l’ Ajuntament.
En aquest punt es va  discutir
els sous dels polítics i CIU
va proposar-ne una reducció
del 15%. No en vàrem sortir.

Consta en l’acta que el
Sr. Alcalde diu: «Rebaixar
impostos, donar més ser-
veis, baixar sous dels polítics.
La desafecció la crea això.»
(Pàg. 18 de l’acta) referint-se
a la postura de CIU.

Com que som oposició,
però responsables, no

La desafecció política
Josep Ma Roigé -President del Grup Municipal de CiU-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

parlàvem de rebaixar
impostos sinó d’apujar-los
segons l’IPC. Ni de donar
més serveis, sinó de
mantenir-los en un bon nivell
de qualitat amb una millor
gestió econòmica global de
l’Ajuntament. Sí que
parlàvem, sense por, de
rebaixar els sous dels polítics.
Es clar que els que cobren
47.376 euros a l’any o 28.764
euros a l’any si la dedicació
és del 60%  -tots ells
pertanyents a l’equip de
govern- no els agradava tant
l’esforç demanat.

No estic d’acord  amb el
Sr. Aguilà. La desafecció
política no la crea la nostra
postura.
La desafecció política es crea
principalment amb l’acció de
govern i, potser també,  però
amb molta menor influència,
amb la d’oposició.

No cal donar exemples que
tothom coneix dins el món
de l’esport.

Quan un sector d’activitat
econòmica i social esdevé
tan important com el de
l’esport, quan són tantes les
entitats esportives
implicades (unes 4.800
entitats a Catalunya segons
el darrer rànquing del Consell
Català de l’Esport, i no hi són
totes), i quan el protagonisme
d’aquesta activitat ha d’anar
a recaure principalment en
aquestes entitats, amb l’ajut
i la col·laboració de les
administracions, es fa
necessari un cert acord, unes
mínimes regles comunes i
compartides que clarifiquin a
quin joc estem jugant tots
plegats i com a país, i que
permetin de fer previsions i
projectes de futur com fa
qualsevol empresa seriosa.
En casos com aquest s’han
fet en els darrers anys a
Catalunya certs intents, no
sempre reeixits, de buscar
acords entre els partits
polítics i els agents socials.
Denominadors comuns on,
al marge de les conjuntures
polítiques de curt abast,

tothom s’hi senti implicat,
començant per aquells que
coneixen millor el tema. Son
els anomenats pactes
nacionals en àmbits
estratègics per al país com
són l’educació, l’habitatge, la
immigració, la recerca i la
innovació, etc.

No seria ja el moment de
plantejar, per a la propera
legislatura, un Pacte Nacional
per l’Esport?. Trobo molt bé
que es destinin esforços i
diners a intentar que hi hagi
seleccions nacionals espor-
tives, però no caldria també
cercar acords i consensos
socials sobre cap on ha d’anar
l’esport al nostre país i quins
han de ser el instruments per
a fer-ho?. I perquè no comptar
amb els agents socials i les
entitats esportives per a
definir una política esportiva
de país de llarga durada?.

De ben segur que els
milers d’entitats respon-
sables de fer rutllar l’esport al
nostre país agraïrien
especialment un esforç per
homogeneïtzar i clarificar les
regles del joc, i més si, per
una vegada, algú s’escoltés
el que hi tenen a dir.

Entenc la desafecció a la
política si miro la política del
govern de l’Estat,  econòmica
o  autonòmica (per no citar
quasi tota l’acció de govern),
del PSOE i del Sr. Zapatero
(amb reconegudes habilitats
per  «mentir» i fer el ridícul
internacionalment).

Puc arribar a entendre
també que pugui generar
una certa desafecció
l’oposició que planteja el Sr.
Rajoy .
Crec justificable la desafecció
del català, suposadament
emprenyat, a la vista d’un
govern «autonòmic» (no dic
nacional ja que no exerceix
com a tal) que no lidera ni la
recuperació econòmica, ni la
defensa identitària, i la
principal feina del qual  és
mantenir la cohesió interna
(alguns diríem mantenir les
cadires al preu que sigui).

I finalment si veiem un
govern Municipal que
incrementa la pressió fiscal
amb desmesura (som la
ciutat més cara en molts
impostos i taxes municipals)

al mateix moment que
realitza una despesa corrent
desorbitada i en benefici
d’uns pocs. D’això en diria
malgastar i especialment en
quatre mans.

Aquests sí que son
factors que poden crear
desafecció.

Com en moltes altres
coses veureu que hi ha dues
maneres ben diferents de
veure les qüestions i per tant
d’actuar políticament,
especialment en la nostra
Ciutat entre l’equip de Govern
(PSC-PSOE + trànsfugues)
i l’alternativa (Convergència i
Unió).

El que voldria dir ben clar
és que la desafecció no és
una bona companya de
viatge i que cal justament el
contrari: compromís i acció
política honesta i il·lusionant.
Només amb una implicació
de molts en la política
podrem canviar allò que no
ens agradi.

En democràcia es té
majoria quant es supera els
altres (la minoria) ni que sigui

amb un sol vot. Existeix una
minoria de polítics poc
honestos, poc treballadors i
que només van pel càrrec i el
sou, que amb l’acció política
que realitzen (generalment
beneficiant els seus amb
sectarisme i altres males
pràctiques) intenten provo-
car que una  majoria dels
votants es desmotivin i no
s’il·lusionin per canviar, per
renovar, per revitalitzar o per
millorar.

Si només va a votar un
5% dels ciutadans els escons
dels Parlaments o dels
Ajuntaments s’ocuparan
igualment. I seran democràti-
cament representatius.

Jo demano a tots els que
vulguin il·lusionar-se amb el
canvi i que creuen que es pot
millorar (i molt)  que es
mobilitzin al voltant de la
política i de la societat civil.
Estic segur que amb la nostra
mobilització guanyarem a la
desesperança i la desafecció
(també en la política).

El País i Balaguer s’ho
mereixen.
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El Tricicle obre el cicle de teatre de
tardor, amb Garrick, el 25 de setembre

La ciutat de Balaguer
serà la primera ciutat de les
Terres de Lleida on es podrà
veure el darrer espectacle del
Tricicle: “Garrick”, interpretat
per Carles Sans, Joan Grà-
cia i Paco Mir són, a Garrick,
tres científics amb bata blan-
ca amb un únic objectiu: fer
riure, tal qual; sense manies
i sense excuses. Un objec-
tiu ambiciós que combinat
amb la moda de la
risoterapia, els ha acabat
convertint en doctors de l’hu-
mor, uns especialistes que
ens oferiran una demostra-
ció sobre la fisiologia de
l’humor, els tipus de riures i

les tècniques bàsiques per
provocar-los. Amb Garrick, el
Tricicle haurà representat al
Teatre Municipal de
Balaguer els quatre darrers
espectacles que ha produït:
“Entretres”, “Tricicle 20
anys”, “Sit” i “Garrick”.
Aquesta darrera vegada, i
degut a la situació econòmi-
ca actual, Tricicle i el Teatre

“La función por hacer”

Municipal de Balaguer han
arribat a l’acord de realitzar
les dues funcions a taquillat-
ge, és a dir, sense que l’Ajun-
tament de Balaguer hagi de
fer front al pagament del
cost del caixet, assumint to-
talment el risc de l’assistèn-
cia de públic la mateixa com-
panyia.

A més de l’obra del
Tricicle, el Cicle de Tardor del
Teatre Municipal de
Balaguer també comptarà
amb altres espectacles de
gran qualitat representativa
i de màxima actualitat, com
és el cas de l’obra de teatre
revelació de la cartellera
madrilenya aquest any,  «La
función por hacer» de
Miguel del Arco i Aitor Tejada
que és, segons la crítica, la
millor adaptació en molts
anys de sis personatges
buscant un autor de Luigi
Pirandello.

Presentació del cicle de teatre de tardor

El Teatre de Balaguer
serà el primer d’acollir
aquesta obra, en l’inici
de la gira per les
comarques catalanes

El passat dissabte 24
de juliol, i dins la
programació del cicle de
Música als Castells, va
tenir lloc un gran concert
en l’incomparable marc
del castell Formós de
Balaguer on un centenar
de persones varen poder
gaudir d’un grup jove de
cambra els Syrinx amb una
solista excepcional,
adaptant el concert en
dues parts ben difer-
enciades.

SYRINX és un grup de
música de cambra
integrat per quatre
mestres de llarga i variada
trajectòria interpretativa
que els farà passar una
bona estona tot gaudint
de les seves interpre-
tacions sota un punt de
vista diferent al que els

grans clàssics ens han
acostumat. La formació
Syrinx va oferir un
espectacle musical de
caràcter líric basat en un
repertori que comprèn des
de grans obres de la
literatura clàssica musical
fins als temes populars o
popularitzats catalans,
passant per adaptacions
de les melodies de
pel·lícules més conegudes
i de cançons dels grups de
música moderna ja
consagrats del segle XX.

El grup SYRINX triomfa en el
cicle Música als Castells al
Castell Formós de Balaguer

SYRINX a Música als Castells

Van actuar el passat
dissabte 24 de juliol
al Castell Formós
davant d’un centenar
d’espectadors
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

La parella San Martí i Barios guanya el
Concurs de Botifarra Ciutat de Balaguer

El passat diumenge dia
1 d’agost, la Plaça del Mer-
cadal va ser l’escenari d’un
nou Concurs de Botifarra de
Balaguer amb la participació
de 48 parelles de tot
Catalunya, que des de les 9
del matí i fins a les 9 del ves-
pre van disputar un emocio-
nant campionat que va gua-
nyar la parella San Martí-
Barios d’Albesa, al imposar-
se a la final a la parella
Modesto-Martí de Serós.

En tercer lloc va quedar
la parella formada per Puñet-
Soldevila els dos de veïns de
Balaguer al vencer a Ortega-
Barios d’Albesa, en la final
de consolació.Guanyadors del Concurs de Botifarra

Balaguer acull l’exposició, “La fusta de
l’olivera a casa” d’Astrid Sternheimer

Del 6 al 15 d’agost, la Sala
d’exposicions de l’Ajunta-
ment de Balaguer, acollirà l’ex-
posició d’escultures fetes
amb fusta de l’arbre de l’oli-
vera, sota el títol, “La fusta de
l’olivera a casa” d’Astrid
Sternheimer, amb taller a da-
vant de la serra del Montsec.

L’exposició, compta amb
mobles, escultures i objectes
de decoració fet d’oliveres
centenàries, que porten 40
anys assecant-se, i cada una
de les peces està feta a mà.
Algunes d’aquestes peces
porten pedres semi-precio-
ses o minerals amb propie-
tats curatives. Les peces són
exemplars únics.

La parella d’Albesa va imposar-se a la parella
Modesto-Martí de Serós en una disputada final

Henry Londoño va ser
el guanyador del nové
concurs de menjadors de
magdalenes que es va
celebrar el passat dissab-
te a la Plaça del Mercadal
de Balaguer.

Londoño va aconse-
guir endrapar 32 magda-
lenes en un temps de 20
minuts, en un concurs
organitzat pel pastisser
Pepe Daza, elaborador de
les magdalenes, i
Sebastián Villa, del bar
Catalunya.

En el concurs hi van
participar un total de 35
menjadors, 13 dels quals
ho van fer en la modalitat

infantil.
Per aquesta edició es

van elaborar un total de
vuitanta quilos de magda-
lenes de fibra de préssec i
farina sense gluten.

El guanyador de la
modalitat infantil va ser
Zacarias Tabtoub, de 10
anys, que es va menjar un
total de 17 magdalenes.

Els organitzadors van
lliurar un premi de 60 eu-
ros pel guanyador de la
modalitat adulta, i 30 per
al segon classificat.

Els dos primers de la
modalitat infantil es van
endur un regal i també un
trofeu.

El guanyador del concurs de
magdalenes va menjar-se 32
magdalenes en 20 minuts

Concurs de menjadors de magdalenes

Exposició “La fusta de l’olivera a casa”

L’exposició estarà oberta
tots els dies feiners de 17 a
20,30 hores i els diumenges i
festius d’11 a 14 hores i de 17

a 20,30 hores.
Aquesta exposició estarà

present a diferents pobles de
la província de Lleida.
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Anuncis breus classificats

TREBALL

-------------------------------------
ES DONEN classes parti-
culars d’anglès de primà-
ria i també d’ESO. Raó:
973445126.
-------------------------------------

IMMOBLES

-------------------------------------
ES VEN apartament a la
Miranda, 2 hab., bany,
aseo, cuina-menjador,
terrassa de 24 m2 de cara
al riu, pàrking, traster.
Seminou. Interessats tru-
car als telèfons:
695170985-651911369.
-------------------------------------
ES LLOGA àtic a
Barcelona, 3 hab., cuina
independent, moblat.
Prop metro Pubilla Casas
(L5) i tranbaix. Ascessor.
Preu: 660 e + despeses.
Raó telèfons: 605642959-
973108758-695582313.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, venta pis
a Balaguer, 4 hab., 2
banys, cuina indepen-
dent, mobles de disseny,
pàrking. Impecable. Raó:
670284619.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament al c/ Dr. Fleming,
37. Interessats trucar al
629476013.
-------------------------------------

GRAN OPORTUNITAT.
Parcel·la de 117 m2 per a
construïr casa adossada
de 3 plantes, c/ Àngel
Guimerà. Preu parcel·les
veïnes: 80.000 e. Preu
oferta: 40.000 e. Raó:
626555395-619130503.
-------------------------------------
MIAMI PLATJA es lloga
apartament. 2 hab., a 100
m. de la platja i a 15 min.
de Port Aventura. 300 e/
setmana. Tel: 659578658.
-------------------------------------
ES TRASPASSA botiga
per jubilació al c/ Urgell.
Telf: 645782660.
-------------------------------------
LLOGUER pis a Balaguer,
3 hab., moblat. Zona Ei-
xample. Telf: 670284619.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència disco-
teca. Abstenir-se curio-
sos. Tel: 667476167.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
a Camarasa, moblat,
foc a terra i vistes al
riu. Lloguer de pàrking
tancat al c/ Sant Diego
California (Balaguer).
Trucar  a ls  te lè fons:
973447752-639920281.
--------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings al
carrer Barcelona, 68 (de
línia i tancats). Interess-
ats trucar al: 676116396.
-------------------------------------

VENC dúplex a l’Av. Paï-
sos Catalans, 150 m2, ter-
rassa, cuarto de 40 m2 al
costat. Vistes al riu. Opor-
tunitat única. Abstenir-se
curiosos. Interessats telf:
678954170-667476167.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Raó
telèfons: 973446161-
629310479.
-------------------------------------
TRASPASO lavadero de
coches en c/ Barcelo-
na ,  56 ,  en  p leno
rendimiento por no po-
der  atender.  Te l f :
650604581-618382661
(Carmen).
--------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Amb pàrquing, terrassa,
menjador amb capacitat
per a 60 pax. Totalment
equipat. En ple funciona-
ment i amb tots els per-
misos amb regla. Amb
vivenda. Telf: 600381763.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a Bellcaire
d’Urgell, 70m2, 2 hab.,
cuina, menjador, bay.
Obra nova. Telèfon d’in-
formació: 695909890.
-------------------------------------
APARTAMENT en venda,
zona Miranda. Raó:
695170985-651911369.
-------------------------------------

LOCAL COMERCIAL es
l loga,  a  l ’Av inguda
Pere III, 200 m2. Preu:
650 euros mensuals.
Interessats trucar al te-
lèfon: 973450407.
--------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Raó:
973450555 (demanar per
Montse).
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
a la Pineda (Salou),
amb vistes al mar, al
costat de la platja, pis-
cina i pàrking tancat,
a/a. Totalment equipat.
Disponible a partir del
28 d’agost. Raó telèfon:
639330429.
--------------------------------
PÀRKING tancat, gran,
amb llum. Es lloga. Preu:
69 e/mes, al carrer Doc-
tor Fleming. Raó telèfon:
973450407.
-------------------------------------
ES LLOGA dúplex a
Bellcaire d’Urgell, 3 ha-
bitacions, cuina, menja-
dor, 2 banys, gran terras-
sa. Interessats trucar al
telèfon: 695909890.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a
Barcelona, 2 habitacions,
zona universitats. Interes-
sats trucar als telèfons:
679411803-679411809.
-------------------------------------

ES LLOGA pis a
Barcelona, per 4 estudi-
ants (noies), c/ Còrsega-
Rocafort. Recent pintat i
arreglat. Calefacció, 2
aseos, porteria. molt bona
zona. Tots els serveis i co-
merços. Bus i metro. Vis-
ta davant gran zona ver-
da. Telfs: 627690740-
973447541.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
SERVEI D’ESCOLA
BRESSOL a Vallfogona
de Balaguer durant el
mes d’agost, per a nens i
nenes de P-1 a P-4, de 09-
13 h i de 15-17 h (horari
flexible). Raó: 630377030
(Mercè Oms).
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS I RE-
FORMES Germans Vidal.
Teulades, banys, façanes,
granjes, magatzems, ca-
ses antigues. Reformes
en general. Econòmic!
Raó: 973426180-
690921832.
-------------------------------------
-------------------------------------
Per anuncis en aquesta
secció, adreceu-vos al c/
Sant Lluís, 36 altell de
Balaguer, al telèfon
973448273 o bé a
www.revistagroc.com
-------------------------------------
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REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT 973 455004
--------------------------------------------------------------------------

ALGERRI
AJUNTAMENT 973 426013
--------------------------------------------------------------------------

BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CÀRITAS BALAGUER 973 448258
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
A MEDICS 973 447513
CENT. MEDIC RECONX. 973 448113
CREU ROJA 973 445796
RENFE 973 445503
ALSINA GRAELLS 973 445476
TAXIS PÚBLICS 973 445022
CORREUS 973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177
DESPATX PARROQUIAL 973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT. 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 445786

629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN 973 446259
--------------------------------------------------------------------------

BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT 973 586005
DISPENSARI MÈDIC 973586249
--------------------------------------------------------------------------

CAMARASA
AJUNTAMENT 973 420009
--------------------------------------------------------------------------

CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT 973 428007
--------------------------------------------------------------------------

CUBELLS
AJUNTAMENT 973 459005
--------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT 973 446099
--------------------------------------------------------------------------

LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC 973 445018
--------------------------------------------------------------------------

LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
--------------------------------------------------------------------------

LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004
--------------------------------------------------------------------------

MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
--------------------------------------------------------------------------

MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005
METGE 973 430107
--------------------------------------------------------------------------

OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
RESIDÈNCIA 973 438169
--------------------------------------------------------------------------

SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
--------------------------------------------------------------------------

SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC 973 454002
--------------------------------------------------------------------------

TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC 973 454003
--------------------------------------------------------------------------

TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
--------------------------------------------------------------------------

VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055
--------------------------------------------------------------------------

VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC 973 454019
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils

ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455060

-------------------------------------------------------------------

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

-------------------------------------------------------------------

BELLCAIRE D'URGELL

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

-------------------------------------------------------------------

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

-------------------------------------------------------------------

CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070

-------------------------------------------------------------------

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

-------------------------------------------------------------------

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 607191367

-------------------------------------------------------------------

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

-------------------------------------------------------------------

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

-------------------------------------------------------------------

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

De les 8 de la tarda del 5 d’agost a les 8 de la tarda del 12 d’agost ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 12 d’agost a les 8 de la tarda del 19 d’agost SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 19 d’agost a les 8 de la tarda del 26 d’agost ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 26 d’agost a les 8 de la tarda del 2 de setembre SALA

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.55 “ diari
18.58 “ diumenges
19.55 " diari
06.10 TÀRREGA feiners
07.10 " feiners
08.00 " de dill. a div. feiners
12.00 " feiners
15.00 " feiners
18.58 " diumenges
19.30 " feiners
05.55 LLEIDA de dill. a div. feiners
06.55 " de dill. a div. feiners
07.41 " feiners
07.45 " feiners
07.48 " feiners
07.55 " dim, dime, diven.
08.00 “ dill., dim., dij., diven.
09.15 “ feiners
10.45 " diumenge
13.30 “ de dill. a div. feiners
13.59 “ feiners
15.18 “ de dill. a div. feiners
18.05 “ diari
09.50 SEU D'URGELL diari
16.35 “ diari
09.50 PUIGCERDÀ diari
13.35 SOLSONA de dill. a div.
09.50 PONTS diari
12.30 “ de dill. a div. feiners
13.35 “ de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA
06.20 (1) 06.49
08.00 (6) 08.30
09.50 10.19
12.25 12.54
14.16 14.46
16.00 16.29
17.20 (5)   17.50
18.30 (4) 18.59
19.25 19.55

BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00
11.04 (5) 12.25
14.19 15.40
20.59 (3) 22.20

Horari de trens

Horari d’autobusos

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) El dies 24, 25 i 31 de desembre, només circula entre Lleida i Balaguer.
(4) Horari des del 3 d’abril de 2010.
(5) Nou servei des del 3 d’abril de 2010. Consultar els dies que circula.
(6) Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, només circula enre Lleida i Balaguer.

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER
05.50 (1)(2) 06.13
07.15 07.44
09.10 09.39
10.35 (5)   11.04
11.45 12.14
13.45 14.19
15.15 15.44
17.55 (4) 18.24
20.30 (3) 20.59

LA POBLA BALAGUER
06.40 (6) 08.00
12.56 14.16
16.00 (5) 17.20
18.05 19.25

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
16.35 PONTS diari
18.30 “ de dill. a div. feiners
19.50 “ de dill. a div. feiners
09.48 ESTERRI D'ÀNEU diari
17.23 “ diari
07.00 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
13.17 “ feiners
18.30 “ de dill. a div. feiners
18.58 “ diumenge
19.47 “ de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
09.48 “ feiners
14.00 “ dim., div., disb.
17.00 “ dill., dima., dij.
17.23 “ feiners
11.05 LES Diari
18.05 “ Diari

SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.10 feiners
09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.00 de dill. a div. feiners
15.00 de dill. a div. feiners
16.00 diari
16.45 feiners
18.30 de dill. a div. feiners
19.00 de dill. a div. feiners
20.01 de dill. a div. feiners
21.51 de dill. a div. feiners

Farmàcies de torn de Balaguer
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