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PORTADA
Festes Majors

Anem de Festa Major
Quan arriba el mes d�agost, la major part dels

mortals tenim al cap les vacances i només fem que
donar-li voltes de com podem passar de la millor
manera possible aquests dies de descans de la feina,
per tal d�intentar desconnectar i no pensar massa
amb els quotidians problemes del nostre lloc de tre-
ball.

Hi ha qui per desconnectar necessita anar ben
lluny, no veure ni sentir res que li pugui recordar la
resta dels onze mesos de l�any. D�altres en tenen prou
en poder marxar uns quants dies, encara que no sigui
massa lluny per canviar d�aires, i d�altres, cada cop
amb major nombre, en tenen prou quedant-se a casa
o senzillament passejant pels diferents carrers de la
ciutat, sense cap més feina que la de poder gaudir
del paisatge urbà que durant l�any, tot i passar-hi
moltes vegades, la fixació de la feina o de la
quotidianitat no ens ho deixa veure.

Dèiem que cada cop més sovint són més els que
no van o no poden anar de vacances. La crisi
econòmica està fent estralls al nostre voltant, i les
vacances, tot i que per alguns són sagrades, són
d�aquelles coses que són prescindibles, i es canvia
aquella setmana per un poder anar un dia aquí i un
altre dia allà, però retornant a la nit cap a casa. Els
pobles de la nostra comarca estan de festa major, i
fer un tour per aquests pobles durant les seves festes,
poden ser un bon substitut, alhora de poder gaudir i
conèixer aquestes poblacions veïnes, que ens
proposen un ampli ventall d�activitats per gaudir
d�aquestes vacances.

Bones vacances i bona Festa major!!
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El dimarts 19 de juliol
l�Associació Salut Mental
La Noguera va signar un
conveni de col·laboració
amb l�Obra Social «La
Caixa».

El motiu de la
signatura d�aquest
conveni és la col·labo-
ració econòmica de 9.700
e que L�Obra Social «La
Caixa» ha atorgat pel
p r o j e c t e  A t e n c i ó
individualitzada i integral
per a persones amb
trastorn mental sever i
suport a l�autonomia
personal presentat per
l�entitat a la Convocatòria
2011 d�Inclusió
sociolaboral de persones
amb discapacitat.

La finalitat d�aquest
projecte és la millora i/o
manteniment de la
qualitat de vida i
rehabilitació de la persona
amb trastorn mental
sever, la prevenció del
deteriorament familiar,
l�increment de les
capacitats socials i
l�augment de l�autonomia
personal a través d�una
intervenció integral.

Des de l�entitat
treballen per tal de
millorar la situació social
de la persona amb
trastorn mental, i oferir
serveis i assessorament a
ells, a les seves famílies i
a les persones
interessades amb el
col·lectiu. Promovent
mesures que
contribueixin a la millora
de la qualitat de vida de
les persones afectades i
de les seves famílies,
cercant la seva plena
integració social.

La Caixa signa un conveni de
col·laboració amb l�Associació
Salut Mental la Noguera

Una instantània de la signatura del conveni

A través d�aquest
conveni, La Caixa
aportarà 9.700 euros
per als projectes de
l�entitat social

Acaba el primer torn de les Estades
Infantils a la Llar Els Putxinel·lis

L�Alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé i el regi-
dor d�Ensenyament, Miquel
Aige, van visitar les estades
infantils d�estiu, que se cele-
bren a la Llar d�Infants Els
Putxinel·lis de Balaguer.

Una quarantena de nens
i nenes d�edats compreses
entre els 4 mesos i els 3 anys,
han participat en el primer
torn de les estades, durant
aquesta segona quinzena de
juliol. Les estades
continuaran durant tot el
mes d�agost i fins el
divendres 9 de setembre, ja
que el curs escolar no
comença fins el dilluns 12 de
setembre.

L�activitat s�inicia a partir

Bona acollida de les Estades infantils

de 2/4 de 9 del matí, i acaba
a les 3 de la tarda.

Els participants en
aquestes estades, esmorzen
i dinen a la Llar d�infants i

realitzen  activitats
adequades a l�edat dels
nens. Activitats refrescants,
diferents a les del curs
escolar.

El �Mercat de les Rebaixes�, divendres
5 d�agost al Passeig de l�Estació

Aquest divendres, 5
d�agost es celebrarà la XIII
edició del mercat de les
rebaixes. Sota l�eslògan
�Passeja�t pel XIII mercat de
les rebaixes� el mercat
s�ubicarà com és habitual al
passeig de l�Estació. L�horari
previst serà des de les 9.00 h
fins a les 21.00 h.

Aquest mercat té una
gran acceptació  i la
valoració és molt positiva,
tant per part dels associats,
en aquesta ocasió hi
participen 24 botigues , com
per part dels clients. En el
mercat de les rebaixes
podreu escollir entre un gran
ventall d�articles .El Mercat de les Rebaixes aquest divendres 5 d�agost

Organitzat per l�Associació de Comerciants
Balaguer 2021, arriba a la seva XIII edició
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V. X. ADSUAR
C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Mercedes-Benz

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

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

El Centre Històric organitza el taller i la
processó dels Fanalets per Sant Jaume

L�Associació de Veïns del
Centre Històric, dins l�ampli
ventall d�activitats progra-
mades per aquest estiu al
centre Històric de Balaguer,
va organitzar un Taller de
confecció de fanalets, con-
cretament el dimarts al matí
i el dimecres per la tarda, al
carrer d�avall de la ciutat,
amb la col·laboració de la
Colla Gegantera, amb un
gran èxit de participació ja
que han estat un centenar
de nens que s�han fet el seu
propi fanalet per poder-lo
lluir per la Festa de Sant
Jaume a la tradicional pro-
cessó que es va fer el diu-
menge 24 de juliol.

Processó de Sant Jaume

L�alcalde de Balaguer,
Josep Ma Roigé va visitar el
taller i es va interessar per
aquesta original manualitat.

L�acompanyà el president de
l�associació de veïns del
centre Històric destacant
l�acceptació del taller.

Festivitat de Sant Salvador amb
música i un sopar de tots els veïns

L�Associació de Veïns del
Centre Històric de Balaguer,
celebra la festa de Sant Sal-
vador amb un sopar popu-
lar el dissabte 5 d�agost. A
continuació hi haurà la ba-
llada de gegants, sardanes i
dances tradicionals amb el
grup la Sonsoni.

D�altra banda, el dissab-
te 6 d�agost, continuaran la
celebració, a partir de les 9
del matí que tindrà lloc la ce-
lebració de la Missa de Sant
Salvador, seguida d�un es-
morzar popular, amb coca
de sucre i moscatell per a
tothom, a la Plaça de Sant
Salvador, al cor del Centre
Històric de Balaguer.Plaça de Sant Salvador

La festa es celebra aquest divendres 5 d�agost,
mentre que la Missa es farà el dissabte 6, a les 9 h

El passat 21 de juliol,
un grup de les partici-
pants del projecte FRIDA
(Formació Recursos i
Desenvolupament Actiu)
organitzat per
l�Ajuntament de Balaguer,
des de la regidoria de
Servei a les persones, van
realitzar una visita
turística pel Centre
Històric de la capital de la
Noguera, les Muralles
medievals i l�esglèsia
gòtica de Santa Maria per
tal de conèixer a fons la
riquesa patrimonial de la
ciutat de Balaguer,
acompanyats per un
informador local.

A la visita també hi va
assistir la regidora de
Serveis a les persones,
Rossana Montané i la
coordinadora del projecte
Gemma Viola.

El passat dijous 28 de
juliol van fer la mateixa
visita l�altra part del grup
que també va participar
en aquest projecte.

Els participants al projecte
FRIDA realitzen una visita
turística a Balaguer

Participants a la visita per la ciutat

La visita per la ciutat
ha servit per a què
coneguin la riquesa
patrimonial de la
ciutat
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Consulta

Visites a
domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i
complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584 - 617 910 071
25600 BALAGUER

Tot per l'animal de
companyia!

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 tel.: 687 509 546

La Universitat de Barcelona fa un curs
de la pràctica de l�àbac en minerologia

El passat 18 de juliol va
tenir lloc l�acte inaugural d�un
nou curs d�estiu organitzat
per la Universitat de
Barcelona a la ciutat de
Balaguer, amb l�assistència
de nou alumnes.

El regidor de promoció
econòmica, Toni Velimelis i
el regidor de cultura Miquel
Aige van donar la
benvinguda als assistents
alhora que van agrair la
predisposició de la
Universitat per tal
d�organitzar aquest curs a la
ciutat de Balaguer.

El curs està coordinat pel
Manel Viladevall i Solé,
vicerector de Professorat i

Acte d�inauguració del nou curs

catedràtic del departament
de Geoquímica, Petrologia i
Prospecció Geològica de la
Universitat de Barcelona.

El contingut d�aquest
curs pretén donar a conèixer
l�àbac, utilitzat des de temps
remots.

Balaguer celebrarà la Festa dels
anissets a la plaça de Sant Domènec

L�Associació de veïns del
Centre Històric organitza,
com cada any, la tradicional
Festa de Sant Domènec,
amb la popular benedicció
dels anisets i l�aigua fresca,
el proper dissabte 6 d�agost,
a partir de les 8 de la tarda.

La Festa continuarà amb
una ballada de sardanes a la
mateixa plaça de Sant
Domènec, davant de l�esglé-
sia, amb la Cobla 11 de Se-
tembre.

D�altra banda, el dijous
11 d�agost, i al Santuari del
Sant Crist, es celebrarà la
Festa de Santa Clara, amb
les Germanes Clarisses.

Plaça de Sant Doménec

El proper dissabte 6 d�agost, a partir de les 8 de la
tarda, amb una ballada de sardanes

Com cada any,
l�Ajuntament de Balaguer,
col·laborà amb la
campanya «Mulla�t per
l�esclerosi»; aquest any i
com és habitual a nivell
nacional, el Mulla�t
coincideix amb la festa
local de la Transsegre i per
aquest motiu es va
posposar al cap de
setmana del 16 i 17 de
juliol, per tal de garantir
una més gran afluència
de banyistes que
permetin col·laborar de
cara a aquest acte.

Els usuaris de la
piscina municipal del
barri del Secà van poder
col·laborar amb
donacions i compra de
material vari, el qual ha fet
que es superessin totes

les expectatives de recull
d�ingressos per a la
campanya, amb més de
sis-cents euros.

El dissabte 16 per la
tarda, les autoritats hi van
ser presents per tal
d�animar els banyistes de
la piscina a col·laborar-hi,
amb l�assistència de
l�alcalde de Balaguer,
Josep M. Roigé i el
regidor d�esports, Guifré
Ricart, que també es van
mullar per l�esclerosi.

Balaguer col·laborà novament
amb la campanya �Mulla�t per
l�esclerosi� el 16 i 17 de juliol

Mulla�t per l�esclerosi a les piscines del Secà

L�Alcalde i el regidor
d�esports també hi
van participar,
mullant-se a la
piscina del Secà

ES LLOGA
parquing tancat
davant el Col.legi de

les Germanes
Carmelites.

Tel. 667 476172
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Del 12 al 16 d�agost, les Avellanes
celebra la seva Festa Major d�estiu

La Festa Major de les
Avellanes començarà el di-
vendres 12, amb la I Nit
Caribenya amb barra de
mojitos i caipirinyes, regals
per tothom, espectacle, i el
fantàstic grup Café Latino.

El dissabte 13, a partir de
les 13 h tindrà lloc la XII
Cassolada pels carrers del
poble, i a partir de les 5 de la
tarda la segona edició de
l�Avellanenc de ferro.

La Festa de la nit correrà
a càrrec del grup Virginia�s
Band, acompanyat a la mitja
part d�espectacle sorpresa i
tot seguit seguirà la marxa
amb La Banda del Coche
Rojo.

La Festa continuarà el
diumenge 14 d�agost, a
partir de les 12 del migdia
amb el Vermut popular,
seguit del primer assalt del
torneig de botifarra i joc del
catxo.

Durant tot el dia
s�instal·larà un Parc infantil
amb inflables per la mainada

A partir de dos quarts de

7 de la tarda, començarà el
campionat de frontó a les
pistes del Monestir de Santa
Maria de les Avellanes. A
partir de la mitjanit, nit de
ball amb l�orquestra Show
de Nit. A la mitja part hi
haurà Sardinada Popular, pel
públic assistent.

Els actes de la festa
major continuaran el dilluns
15, amb la  missa per Santa
Maria. En acabar el vermut,
hi haurà el segon round del
torneig de Botifarra i joc del
catxo. Per als més juganers
tirada de bitlles i altres jocs
tradicionals.

A partir de les 5 de la
tarda hi haurà la cursa BTT
per als més grans i Circuit
d�orientació amb bicicleta
per als més petits i en

acabar, xocolatada popular.
A les 7 de la tarda

s�oferirà un taller de
papiroflèxia. A partir de les
21,30 h inici de la sessió
llarga de ball a càrrec de
ZAFIRO·3.

La festa s�acabarà el
dimarts 16 amb la Missa per
Sant Roc, a continuació el
vermut, la final del torneig
de botifarra i el joc del catxo.
Tot seguit es celebrarà una
cercavila amb els
Capgrossos de Les
Avellanes.

Per la tarda hi haurà
partit de futbol de solters/es
contra casats/ades, un conta
contes, amb contes fets
amb aire i un sopar de
germanor per fer el fi de
festa.

La Banda del Coche Rojo actuarà a la Festa Major de les
Avellanes el dissabte 13 d�agost

Música, ball, jocs i
esports centren la
programació d�aquesta
festa major d�estiu de
les Avellanes

Tartareu comença la
seva festa el divendres 19
d�agost amb el repic de
campanes i el sopar de
germanor, seguit del ball
amb el grup Jalaysa.

Continuarà la festa el
dissabte 20 amb la XVIII
Guerra de l�aigua, a partir
de les 13 h i a les 6 de la
tarda, el concurs de
botifarra i siset. A la
mateixa hora jocs per als
més petits, que donaran
pas al berenar amb
xocolatada, i la sessió de
ball de tarda i ball de nit
amb el grup Coral. A
Continuació i fins la
matinada més marxa

amb el grup Spirit.
La festa acabarà el

diumenge 21 amb la
Missa de Festa Major, a la
sortida gran cercavila amb
els grallers �La Carrerada i
el vermut. El ball de tarda
amb Jalaysa seguit del
Sopar de Pagés amb
entrepans i sangria, i el
Gran Bingo.

La població de Tartareu
celebrarà la seva Festa Major
d�estiu del 19 al 21 d�agost

Tartareu de festa, del 19 al 21 d�agost

Jalaysa i Coral seran
els encarregats
d�amenitzar les
sessions de ball de la
Festa de Tartareu
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La localitat de Santa Linya es vestirà
de festa des del 26 al 29 d�agost

El passat dissabte 16
de juliol es va realitzar a la
piscina de Santa Linya
una jornada d�aquagym
dins de les activitats de
l�any 2011 adreçades a
dones del municipi de
Les Avellanes i Santa
Linya.

Va comptar amb una
trentena d�assistents dels
quatre pobles (Les Avella-
nes, Santa Linya, Tartareu
i Vilanova de la Sal) i va
tenir tant d�èxit que van
decidir fer una altra jorna-
da el cap de setmana se-
güent.

Jornada d�Aquagym a Santa
Linya amb 30 participants

Aquagym a Santa Linya

La Banda del Drac el dissabte 27 d�agost a Santa Linya

La Festa Major comença-
rà el divendres 26 a ritme de
campanes i amb el torneig
de botifarra. El ball de nit
correrà a càrrec del grup
Superglue i la Segona Festa
del Mojito. La festa continu-
arà fins a la matinada amb el
grup Virus.

El dissabte es celebrarà
la Missa de Festa major i tot
seguit sardanes i vermut.

A partir de les 5 de la
tarda, cucanyes per als més
menuts i després el ball de
tarda amb La banda del Drac
que també amenitzarà el
ball de nit.

Després de la Missa del
diumenge, vermut i després
de dinar, futbol de solters
contra casats, i ball de tarda
i nit amb el grup Jalaysa de
fi de festa. El dilluns es
celebra el dia del gos.

Santa Linya celebra la seva Festa Major d�estiu del
26 al 29 d�agost, amb una programació variada per
a tots els gustos i totes les edats
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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 4, 5, 6 i 7 d�agost

La revista Groc, us
desitja Bona
Festa Major

Gerb celebra la Festa Major dedicada a
Sant Salvador del 4 al 7 d�agost

Durant aquest cap de
setmana, Gerb celebra la
seva Festa Major dedicada
al seu patró Sant Salvador.

La Festa comença el di-
jous 4 d�agost amb el con-
curs de truites i una sessió
de cinema a la fresca.

La festa del divendres co-
mença amb el sopar de ger-
manor, seguit d�una sessió
de ball amb De Gala i un con-
cert pel jovent amb el grup
Tremendos, fins que el cos
aguanti.

El dissabte al matí, la
Missa en honor a Sant Sal-
vador i a la tarda, la demos-
tració de Quads, la festa de
l�escuma i el popular partit
de futbol solters contra ca-
sats. La música nocturna
anirà a càrrec de l�Orquestra
Privada i el grup Hotel
Cochambre. Acabarà una
disco mòbil.

La festa acaba el diumen-
ge amb el ball amb el grup
Café Trio i un Scala-en-hifi
entre les sessions de ball. De Gala amenitzarà el ball del divendres 5 a Gerb

De Gala, Tremendos, Orquestra Privada, Hotel
Cochambre i Café Trio seran els responsables
d�amenitzar balls i concerts de la Festa major

Programa d�Actes
DIJOUS dia 4
21.00 Concurs de truites.
22.00 Cinema a la fresca.

DIVENDRES dia 5
22.00 Sopar de germanor.
24.00 Sessió de ball amb el grup De Gala. Tot seguit,

Concert Jove a càrrec del grup Tremendos.

DISSABTE dia 6
12.00 Missa Solemne amb honor al patró.
16.00 Exhibició de quads.
18.00 Festa de l�escuma.
19.30 Partit de futbol entre casats i solters.
24.00 Ball de nit amenitzat per l�orquestra Privada.

Tot seguit, festa pel jovent amb Hotel
Cochambre, seguit de Disco-Chambre.

DIUMENGE dia 7
12.00 Parc aquàtic Diver-Park (fins a les 14.00 h).
16.00 Parc aquàtic Diver-Park (fins a les 19.00 h).
20.00 Ball de tarda amb Café Trio.
22.00 Escala-en-hifi
24.00 Ball de nit amb Café Trio.
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- ESTADES PERMANENTS
- TEMPORALS
- DE CAP DE SETMANA
- CENTRE DE DIA

C /  A ixera Era l ,  s/n ·  25737 CUBELLS ( L l e i d a )
Te l . / Fax .  9 73  459  196   Mòb i l  6 70  538  7 1 7
www.vergedelcastel l .com - residencia@vergedelcastel l .com

Cubells presenta una Festa Major
plena d�activitats musicals i lúdiques

La Festa Major per excel·-
lència de la comarca de la
Noguera, és la de Cubells.
Del 18 al 21 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 Trafic i

Buhos. Una nit llarga i diver-
tida amb dos dels grups amb

El grup Trafic actuarà el divendres dia 19 a la nit

més marxa del moment.
El dissabte es celebrarà

el III Campionat d�Escacs
Vila de Cubells mentre que
durant tota la tarda hi haurà
instal·lat un gran parc infan-
til amb inflables i jocs tradi-
cionals de fusta. L�orquestra
Setson serà la responsable
d�amenitzar el concert i el ball
de tarda i de nit.

La festa major de Cubells
s�acabarà el diumenge 21
d�agost amb la celebració de
la Missa i l�ofrena floral, i  una
llarga sessió de ball fi de fes-
ta a càrrec de l�orquestra
Cadillac.

Setson amenitzarà el ball del dissabte dia 20

La Festa major d�estiu
de Cubells es celebrarà
des del dijous 18 fins al
diumenge 21 d�agost
amb molts actes

Programa d�Actes
DIJOUS dia 18
18.00 Gincama.
22.00 Gran sopar de gala, acompanyat pel grup

Mexico Lindo.

DIVENDRES dia 19
18.00 Cucanyes per la mainada.
23.30 27a Nit de Foc i Roc&Roll amb els Diables

Bèsties Ferèstegues. Concert amb els grups
Tràfic i Buhos.

DISSABTE dia 20
16.00 III Campionat d�Escacs Vila de Cubells.
18.00 Inflables i jocs tradicionals de fusta.
19.00 Exposició d�imatges de Cubells.
19.30 Concert amb l�oquestra Setson.
21.00 Ball de tarda amb l�orquestra Setson.
24.00 Ball de nit+gresca pel jovent amb l�orquestra

Setson.

DIUMENGE dia 21
11.30 Ofrena floral a la Mare de Déu del castell.
12.00 Missa solemne i a continuació l�actuació de

l�Esbart Dansaire del Castell Formós.
19.00 Exposició d�imatges de Cubells.
20.00 Ball llarg amb l�orquestra Cadillac.

El grup Buhos animarà la festa el divendres a la nit
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Sant Llorenç de Montgai celebra la
seva Festa Major a partir del dia 10

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

Els actes festius comen-
çaran el dia 10  amb el tradi-
cional Repic de Campanes,
la Missa i cucanyes pels més
menuts. A la tarda, torneig
de tennis taula i ball de nit.

Durant tota la festa ma-
jor, els visitants podran gau-
dir de l�exposició de dibuix i
ceràmica dels artistes  Joan
Codina, i Jordi Rosell. Tam-
bé es faran unes excursions
organitzades.

Els grups musicals Axis,
Texas Grup, De Noche, i Clau
de Sol seran els responsa-
bles del ball dels dies 10, 12 i
13 d�agost, mentre que el
darrer dia de Festa, el diu-
menge 14, acabarà amb un
berenar-sopar amb un preu
molt econòmic i una projec-
ció de cine a la fresca, a par-
tir de les 10 de la nit. El dissabte dia 13 a la nit acuarà l�orquestra Clau de Sol

Música, actes culturals, actes infantils i esports,
centren la programació d�una de les festes més
participatives de la comarca de la Noguera

Programa d�Actes
DIMECRES dia 10
08.00 Gran repic de campanes inici de festa.
12.00 Missa solemne del patró.
13.00 Cucanyes per la mainada.
17.00 VI Torneig de tennis taula.
19.00 Inauguració i durant tots els dies de festa

major, exposició �Art amb cabell� i exposició
de dibuix i ceràmica.

DIJOUS dia 11
12.00 Gincama popular de nens i adults.
18.00 Concurs de pastissos i degustació.
19.30 Visita al centre d�interpretació de la Roca dels

Bous (exclusiu adults).
22.00 Nit de Casino i Humor.

DIVENDRES dia 12
08.30 Excursió �Central Camarasa a Alòs de Balaguer.
17.00 Concurs de botifarra.
21.30 Sopar de germanor.
00.00 Ball amb l�orquestra �Texas Group�. Tot seguit

festa del jovent amb el grup De Noche.

DISSABTE dia 13
17.00 Concurs de pesca adult.
18.00 Visita al centre d�interpretació de la Roca dels

Bous (exclusiu nens i nenes).
20.00 Futbol �FC Sant Llorenç Vs Selecció Comarcal�.
00.00 Ball amb l�orquestra Clau de Sol. Seguidament

Discomòbil.

DIUMENGE dia 14
10.30 Gran ressaca popular.
17.00 Concurs de pesca infantil.
20.30 Berenar-sopar econòmic.
22.00 Cine a la fresca.
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El proper diumenge 7
d�agost, es celebra la sisena
edició de 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.
A les 11 del mati missa i la
veneració de  Sant Domè-
nec, a continuació hi haurà
coca, xocolata i porronets de
moscatell per tothom.

Sisena edició de l�Aplec a
l�ermita de Sant Domènec de
Castelló de Farfanya

Aplec a l�ermita de Sant Domènec de Castelló

Castelló de Farfanya celebra la seva
Festa Major del 12 al 15 d�agost

A partir del proper diven-
dres 12 d�agost, Castelló ce-
lebrarà la seva Festa Major
d�estiu, dedicada a la Mare de
Déu, amb una programació
força variada, que comença-
rà el divendres  amb el tradi-
cional correfocs pels carrers
del poble, a càrrec dels
Carranquers de Cervera i a
continuació la batukada amb
Batukada Esgarriats i ball
amb el duet Jalaysa, i la festa
jove amb Tremendos i la
Disco mòbil Nuncarguense.

El dissabte començarà
havent dinat, a les 5 de la tar-
da, amb el concurs de boti-
farra, animació infantil per a
la mainada amb el grup Mes
Tumacat i la sessió de ball de
tarda amb l�orquestra
Babbel.

A partir de les 10 de la nit
hi haurà el sopar de germa-
nor, organitzat pel Club de
Futbol Sala de Castelló, que
donarà pas a la sessió de ball

de nit, amb la mateixa orques-
tra Babbel. A l�acabar el ball
tots a seguir la festa a la pe-
nya.

La Festa continuarà el
diumenge 14 d�agost, amb la
pinyolada i l�esmorzar popu-
lar a partir de les 12 del mig-
dia. Des del migdia i tot el dia,
s�instal·larà un gran parc in-
fantil, i a partir de les 5 de la
tarda, hi haurà un refrescant

bany d�escuma, que donarà
pas a la sessió de ball de tar-
da, amb Plan �B� Orquestra
Volcan, que també serà qui
amenitzarà el concert i el ball
de nit a partir de la mitjanit.

El dilluns començarà amb
la Missa i una ballada de sar-
danes a càrrec de la Cobla
Juvenil de Solsona. Un parc
aquàtic i  s�acabarà amb el ball
amb Montse&Joe Transfer.

El grup Tremendos actuarà el divendres 12 d�agost

DIVENDRES dia 12
00.00 Correfocs Els Carran-
quers de Cervera. Batucada
Esgarriats. Ball amb el Duet
Jalaysa. Festa pel jovent amb
Tremendos i Discomòbil
amb Nuncarguense.

DISSABTE dia 13
17.00 Concurs de botifarra.
17.30 Animació infantil:
Més tumacat.

20.30 Ball de tarda amb
l�oquestra Babbel.
22.00 Sopar de germanor.
00.00 Ball de nit amb l�or-
questra Babbel.

DIUMENGE dia 14
12.00 Pinyolada i esmorzar
popular. Parc infantil.
17.00 Part infantil i festa de
l�escuma.
20.30 Ball de tarda amb l�or-
questra Plan B Orquestra
Volcan. A continuació nit del
jovent amb Discomòbil.

DILLUNS dia 15
12.00 Missa major i ofrena
floral. A continuació ballada
de sardanes amb la Cobla
Juvenil de Solsona. Parc aquà-
tic.
17.00 Parc aquàtic.
17.30 Tirada de bitlles.
20.30 Sessió llarga de ball
amb l�orquestra Montse&Joe
Transfer.
Durant tots els dies de Festa
Major, exposició de pintures
i altres treballs d�Esther Ber-
nat.

Programa d�Actes
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Àger celebra la seva Festa Major
d�estiu, des de l�11 fins al 15 d�agost

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 dijous amb
un festival Scala -en Hifi in-
fantil i juvenil al Local Soci-
al, el sopar de germanor a la
Plaça Major i una cantada
d�havaneres i rom cremat
amb �Arrels de la Terra Fer-
ma�.

Fins al dilluns 15 d�agost,

Dia de la Mare de Déu, diver-
sos actes culturals com l�ex-
posició de minerals a casa
la Dafne, la Trobada de pun-
taires o el concurs de dibuix;
esportius com el partit de

Àger celebra la seva Festa Major de l�11 al 15 d�agost

futbol entre casats i solters,
la cursa de sacs, o la guerra
de l�aigua; festius com  les
activitats infantils i musicals,
amb els concerts i sessions
de ball, ompliran uns dies de
Festa major dedicats a San-
ta Maria.

La festa s�acabarà el di-
lluns amb la Missa de Festa
major, la Trobada de puntai-
res que organitza l�Associa-
ció de dones, el llevat de tau-
la per les cases de la vila, la
tradicional Cos de la Corde-
ra, i una llarga sessió de ball
de tarda i nit, amb el Trio Co-
ral. A la mitja part hi haurà
llonganissada i Gran Bingo
de Festa Major. Una traca
donarà punt i final a la Festa
Major d�Àger 2011.

L�orquestra Montse & Joe Transfer actuaran el dissabte
dia 13 a la nit

Els actes culturals,
esportius i lúdics
centren una
programació per a tots
els gustos i edats

Programa d�Actes
DIJOUS dia 11
17.15 Traca d�inici festa major.
17.30 Escala en hi-fi infantil i juvenil.
22.00 Sopar de germanor.
23.00 Cantada d�havaneres i rom cremat amb Arrels

de Terra Ferma.

DIVENDRES dia 12
17.00 Concurs de dibuix infantil i juvenil.
18.00 Partit de futbol entre casats vs solters, a

continuació Garces vs Guillemotes.
23.00 Nit jove amb Plowshare, La trupe xingona, Dry

Gin, Radio Control i Gianni (al canvi de grup
cursa de sacs).

DISSABTE dia 13
17.00 Cucanyes, animació infantil i xocolatada.
00.00 Ball de nit amb Montse&Joe.
03.00 Batucada al canvi de grup.
03.30 Concert De Noche.

DIUMENGE dia 14
12.00 Missa.
13.00 Exposició de minerals a casa la Dafne.
18.00 Guerra d�aigua.
20.00 Ball de tarda amb Duo Zadit i nit (00.00h).
01.30 Correfocs amb els Diables de Balaguer.
03.30 Autoput.

DILLUNS dia 15
12.00 Tradicional missa de festa major.
12.30 Puntaires a la plaça major.
13.00 Llevat de taula per les cases de la vila.
19.30 Tradicional Cos de la Cordera.
20.00 Ball de tarda i nit amb Trio Coral, a la mitja

part llangonissada i Gran Bingo i traca final
de festa major.



15<<F E S T E S   M A J O R SF E S T E S   M A J O R SF E S T E S   M A J O R SF E S T E S   M A J O R SF E S T E S   M A J O R S

Bona
Festa
Major

Àger acull la prova de la lliga nacional
de parapent, del 17 al 20 d�agost

Parapent a la Vall d�Àger

El Club Parapent Als
Flayers organitza la prova de
la lliga Nacional i Open FAI
2. L�esdeveniment tindrà lloc
els dies 17, 18, 19 i 20 d�agost
de 2011 a les muntanyes del
Montsec d�Ares i la seu es-
tarà ubicada a Àger.

Aquesta zona de vol és
coneguda a nivell internaci-
onal com a una de les mi-
llors zones de vol lliure de
l�Estat Espanyol.

Una bona mostra
d�aquest reconeixement és
el fet que just després de la
competició nacional s�hi ce-
lebrarà també una de les 6
proves del campionat del
món de parapent (PWC,
Paragliding World Cup, del
21 al 27 d�agost).

El dia 16 per la tarda,
s�obren les inscripcions, es
procedeix al registre de pi-
lots, al lliurament de les

acreditacions i la càrrega de
balises al GPS.

El dia 17 serà el dia en
que comença l�esdeveni-
ment amb un acte d�inaugu-

ració per a la presentació
dels patrocinadors, dels
components de l�organitza-
ció, les regles de la competi-
ció, etc.

Del 21 al 27 d�agost,
també s�hi celebrarà una
de les sis proves del
campionat del món de
parapent

Aquest dijous 4
d�agost, a les 22h, comen-
ça el cicle Música sota les
estrelles, un cicle de con-
certs que té lloc al plane-

tari del Centre d�Observa-
ció de l�Univers d�Àger.

Per altra banda, el
passat 2 d�agost, s�inicià,
per segon any consecu-
tiu, una activitat anome-
nada De la Terra al Cel, un
cicle d�observacions as-
tronòmiques que es duu
a terme en indrets emble-
màtics del Montsec.

La primera sessió va
tenir lloc al Castell de
Llordà.

El COU d�Àger acull un cicle de
música sota les estrelles

Centre Observació de l�Univers

Comença el Cicle de
Música sota les
estrelles al Centre
d�Observació de
l�Univers d�Àger
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L�Ajuntament
d�Algerri

i la Comissió de
Festes,

us conviden a gaudir
d�una gran Festa

Major

Bona Festa Major

Algerri celebra la seva Festa major de
Sant Bartomeu del 24 al 28 d�agost

Cantada d�Havaneres pel grup Els Pescadors de l�Escala
el dimecres dia 24 d�agost

Algerri celebra una nova
edició de la seva Festa ma-
jor d�estiu des del proper di-
mecres 24 d�agost, fins al
diumenge 28.

La festa, com ja és tradi-
cional començarà amb el re-
pic de campanes a càrrec del
Cassimir Baró, abans de la
Missa i l�Ofrena floral en ho-
nor a Sant Bartomeu.

Actes festius com el
bany d�escuma de colors, la
instal·lació d�un parc aquà-
tic a les piscines municipals
durant tot el dijous per als
petits i la cubatada del diven-
dres o la Cursa de
Carricotxes del dissabte,
donaran pas als concerts i
sessions de ball.

Durant els dies de festa
major, hi haurà una exposi-
ció de fotografies antigues
d�Algerri.

La Cursa de Carricotxes del dissabte, 27 d�agost, a
la tarda, un dels actes més originals i amb més
participació de la Festa major d�Algerri

Programa d�Actes
DIMECRES dia 24

11.30 Repic de campanes a càrrec del Sr. Cassimir
Baró.

12.00 Missa major anb ofrena floral a St Bartomeu.
17.00 Festa de l�escuma de colors.
22.30 Cantada d�Havaneres amb Els Pescadors de

l�Escala.

DIJOUS dia 25

11.30 Parc aquàtic (fins a les 14.00 h).
16.30 Parc aquàtic (fins a les 19.00 h).

DIVENDRES dia 26

00.00 Cubatada amb el grup Tremedos i Discomòbil.

DISSABTE dia 27

11.30 Repic de campanes a càrrec del Sr. Cassimir
Baró.

12.00 Missa major.
13.00 Sardanes amb la Cobla Municipal de Lleida.
19.00 Exposició de fotos antigues d�Algerri.
20.00 sessió contínua de ball amb el grup oquestra

Liberty.
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El portaveu del
Govern i secretari general
de la Presidència,
Francesc Homs, i el
gerent del Consorci del
Montsec, Josep Vilajoliu,
van signar la passada
setmana un conveni de
col·laboració mitjançant
el qual la Generalitat
aportarà 245.000 euros
per contribuïr al
finançament de les
activitats del Consorci
aquest 2011.

Entre les principals
activitats de l�entitat hi ha
la gestió del Parc
Astronòmic del Montsec.

Durant l�acte de
signatura, que va celebrar-
se al Centre d�Observació
de l�Univers d�Àger amb
l�assistència del delegat
del Govern a Lleida,
Ramon Farré, i de l�alcalde
d�Àger, Lluís Ardiaca,
Homs va voler destacar
«el compromís del Govern
amb aquesta terra, amb el
consorci del Montsec i
amb les iniciatives que
s�hi emprenen», perquè
«aquest territori també és
prioritat del Govern», va
assegurar, tot i el context
de «molts menys
recursos econòmics» que
té aquesta zona.

La Generalitat aportarà
245.000 euros al Consorci del
Montsec durant l�any 2011

Signatura del conveni

El portaveu del
Govern, Francesc
Homs va signar el
conveni amb el gerent
Josep Vilajoliu

Suport d�Acció Local Noguera-Segrià
Nord a les empreses que inverteixen

Durant el mes de juny i
juliol de 2011, s�ha aprovat
la proposta de pagament
d�onze expedients de la
convocatòria del 2010
d�ajuts Leader per a la
diversificació econòmica de
les zones rurals del
programa Leader de
Catalunya, per un import de
173.200 euros, que suposa
una inversió en el territori de
640.000 euros.

Els ajuts LEADER del
DAAM pretenen fomentar la
creació, ampliació i millora
d�empreses als municipis de

negoci en tot el procés de
sol·licitud i tramitació de
l�ajut.  L�import dels ajuts pot
ser del 20 % al 35 % de la
inversió.

Les activitats i empreses
que s�hi poden acollir estan
dividides en tres mesures:
en la millora dels processos
de transformació i
comercialització dels
productes agraris, on tenen
cabuda les empreses
agroalimentàries; en la
creació i desenvolupament
de microempreses, per
poder donar cobertura a les
microempreses industrials i
de serveis, i el foment
d�activitats turístiques, per
poder impulsar les
empreses que es dediquen
al sector turístic o d�oci en
aquesta zona.

la Noguera i a Alfarràs, la
Portella i Vilanova de la
Barca, amb subvencions que
compten amb un
pressupost de més d�1 milió
d�euros.

Per tal d�impulsar i
promoure l�activitat econò-
mica en aquesta zona, el
Consorci GAL Noguera
Segrià Nord, ubicat al
Consell Comarcal de la
Noguera, dóna assesso-
rament a totes aquelles
empreses i emprenedors de
la comarca que vulguin crear,
ampliar o millorar el seu

Consell Comarcal de la Noguera

Els ajuts per a les empreses i emprenedors que
inverteixen poden ser d�entre el 20 i el 35 per cent
del total de la inversió empresarial
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55 persones a les X Jornades de la
prehistòria a les Terres del Marquesat

Amb motiu de les dese-
nes jornades de la prehistò-
ria a les Terres del Marque-
sat, va tenir lloc al Casal Cul-
tural d�Alòs de Balaguer una
conferència molt interes-
sant, sobre les maneres de
treballar les eines dels nos-
tres avantpassats de la edat
de pedra , i indagar la proce-
dència de les begudes anti-
gues, en aquest cas la cerve-
sa i el vi, des de èpoques llu-
nyanes fins als nostres dies.

Van assistir unes 55
persones d�Artesa de Segre,
Baldomà, Vilanova de Meià,
Balaguer, Camarasa i Alós
de Balaguer.

Jornades de la prehistòria

Les Terres del Marquesat visiten el
pantà de Santa Anna i Castillonroi

El passat dissabte dia 23
de Juliol, l�Associació Terres
del Marquesat va fer una vi-
sita cultural a la presa de
Santa Anna i al poble de
Castillonroi a la comarca de
la Llitera. De la mà del tècnic
de la CHE  en Felix Andreu,
van visitar la pressa de San-
ta Anna i a la tarda visitaren
el poble de Castillonroi. L�es-
glésia de l�Assumpció, d�es-
til barroc i una de les cases
mes antigues: Casa
Monturiol.

Van indagar la procedència de les begudes antigues,
com la cervesa i el vi, en temps de la prehistòria

Visita al Pantà de Santa Anna

El passat dimarts 26
de juliol a la Residència
d�Avis Vall  d�Àger, i
davant les autoritats
municipals, l�irlandès
afincat a Àger Declan
Doyle va fer entrega al
resident Ton Ibern Eroles
del llibret «From The Civil
War In Catalonia To
M a u t h a u s e n
Concentration Camp In
Austria», editat en anglès

pel Belfast Historical &
Educational Society.

Aquest llibret és fruit
de la visita  que el nord-
irlandès Joe Keenan,  va
fer al Ton Ibern l�estiu
passat; commocionat per
la història de les terribles
experiències viscudes pel
Ton Ibern al camp de
concentració de
Mauthaussen i recordant
els problemes que a la
vegada havia patit el seu
pare, Mr. Keenan va
decidir traduïr 2 capítols
del llibre «Memòria de
l�Infern» i afegir uns
comentaris sobre la
relació entre Irlanda i
Catalunya durant la
Guerra Civil espanyola.

L�irlandès, Declan Doyle, dóna
una publicació a Ton Ibern,
sobrevivent de Mauthaussen

Declan Doyle va donar la publicació a Ton Ibern

�From the Civil War in
Catalonia to
Mauthaussen
Concentration Camp
in Austria�
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El C.F. Balaguer dóna bones sensacions
a l�inici d�aquesta pretemporada

El Balaguer 2011-2012
ofereix bones vibracions en
aquest inici de
pretemporada, no tant sols
pels resultats sinó pel siste-

ma de joc, que Jordi Cortés
està imposant a la plantilla
del primer equip, i que, en
els partits que ha disputat
fins al moment, tot fa pre-
veure que els aficionats po-
dran gaudir amb el nou
equip d�aquesta temporada.

L�equip va guanyar per 0-
9 en el primer partit davant
el Viella, i va caure 4-0 davant
el Nàstic de Tarragona. Un
resultat excessiu pel que es

Andreu Martínez lluita una pilota

va veure sobre el terreny de
joc, tot i que es tractava d�un
Segona A, amb més dies de
rodatge.

El passat dissabte,
l�equip va disputar un amis-
tós a Ivars d�Urgell, amb un
contundent 0-7 i una gran
imatge com a equip, que ha
de servir per donar confian-
ça de cara a afrontar la elimi-
natòria de Copa Catalunya,
d�aquest proper dissabte 6
d�agost, a partir de les 19
hores, al camp del EFAC
Almacelles.

L�entrenador Jordi Cortés
va presentar dos equips, un
a cada part del partit davant
l�Ivars d�Urgell, i Ermengol
per partida doble, Andreu
Martínez, Ciruela, Benet,
Figuerola i el juvenil Marc
Sánchez, van ser els
encarregats de marcar els 7
gols que donaven la victòria
als balaguerins.

Bones sensacions en la
pretemporada del Balaguer.

FUTBOL>> Va vèncer
0-7 davant l�Ivars
d�Urgell, en un partit
previ a la eliminatòria
de Copa Catalunya

Ermengol en una jugada davant l�Ivars d�Urgell

El Centre Excursio-
nista de Balaguer ha
completat les activitats
del mes de juliol amb una
sortida amb caiac al pantà
de Camarasa, una ruta de
24 kilòmetres amb punt
d�inici i d�arribada al
Càmping Zodiac d�Àger.
Coordinada per Iolanda
Darbra, vuit persones van
participar en aquesta
excursió d�un dia i mig
amb pernoctació inclosa.
Els participants a
l�excursió van fer nit

dissabte al marge dret del
pantà, a l�altura de la
Baronia de Sant Oïsme, i
l�endemà van continuar la
ruta.

El Centre Excursionis-
ta de Balaguer programa
cada estiu alguna sortida
amb caiac, de manera que
aquesta ja és una de les
activitats clàssiques dels
mesos de calor.

El programa
d�excursions d�agost
inclou una sortida aquest
diumenge 7 al Montsent
de Pallars, una serra de
2.883 metres al Pallars
Sobirà, coordinada per
Dolors Jaumot. Del 14 al
21 d�agost també s�ha
previst la circular dels
3.000, una ruta pel Pirineu
d�Osca coordinada per
Eugeni Pérez.

El Centre Excursionista de
Balaguer organitza diverses
sortides amb caiac

Caiac al pantà de Camarasa

EXCURSIONISME>>
D�altra banda, també
ha presentat el
programa de sortides
per l�agost



20 >> E S P O R T SE S P O R T SE S P O R T SE S P O R T SE S P O R T S

Anna Auberni torna a guanyar la
Baixada del Renaixement de l�Ebre

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,
aquesta travessa de més de
15.700 metres de recorregut
la mes llarga del circuit català.
L�Anna Auberni s�ha imposat
en la classificació absoluta
per segon any consecutiu
amb un temps de 1 hora 42
minuts, l�Imma va fer el segon
lloc de la seva categoria amb
un temps de 2 hores 3
minuts, i finalment en Marc
Auberni amb un temps d�1
hora 50 minuts el 5è
classificat.Anna Auberni, guanyadora absoluta

Eric Demarchi, classificat 30è absolut
en el campionat Estatal de 50 lliures
NATACIÓ>>  El nedador i
únic representat de la
província de Lleida Eric
Demarchi Garcia del Club
Esportiu Natació Balaguer
va aconseguir a les
instal·lacions del Club
Natació Mataró una
meritòria 30a posició
absoluta en el campionat
Estatal en la prova dels 50
metres lliures millorant així
sis posicions, de la seva
darrera participació, amb un
temps de 24"83.

NATACIÓ>> La nenadora balaguerina va guanyar
la dura prova, per segon any consecutiu

La nedadora Emma
Garcia del Club Esportiu
Natació Balaguer s�ha
classificat en el lloc  30 de
Catalunya en la prova
dels 200 metres lliures en
els Campionats de

Catalunya Aleví (12-13
anys) de Natació que es
va celebrar els dies 15,16 i
17  de Juliol a les instal·la-
cions del C.N. Reus
Ploms.

Altres resultats desta-
cats, en la prova dels 100
metres braça ha obtingut
una meritòria 35a posició
i en els 200 estils la 40 de
Catalunya. Recordem que
nomes es classifiquen per
participar-hi els 100
primers del rànquing
català.

Bon paper dels nedadors
balaguerins als Campionats
de Catalunya Aleví

Nedadors alevins del CEN Balaguer

NATACIÓ>> Els
campionats de
Catalunya aleví s�han
celebrat al club del
CN Reus Ploms

Eric Demarchi



21<<E S P O R T SE S P O R T SE S P O R T SE S P O R T SE S P O R T S

65 parelles van participar a les 24
Hores de pesca �Ciutat de Balaguer�

Un total de 65 parelles
van participar a les 24 Hores
de Pesca de Balaguer, cele-
brades el passat cap de set-
mana del 23 i 24 de juliol.

Les 24 Hores de Pesca de
Balaguer van començar el
dissabte 23 a partir de les 16
hores, i es van allargar fins
el diumenge al migdia.

Cal destacar la participa-
ció de varies parelles infan-
tils i una parella d�invidents,
que participaven per primer
cop a les 24 Hores de pesca,
que van superar de llarg les
50 parelles de l�any passat i
les 35 d�ara fa dos anys.

Hi van participar parelles
vingudes d�arreu de
Catalunya, Palma de
Mallorca i destacar la
participació de deu parelles
de rumanesos i una de
rusos, residents a Balaguer.

El lliurament dels premis
es va fer el passat dissabte
30 de juliol, en el decurs d�un

Pescadors concursant

Un moment de les 24 Hores de pesca de Balaguer

PESCA>> La parella
formada per Miguel
Alias i David Melero van
proclamar-se campions
amb un total de 20 kg

L�Olímpic La Sentiu va
proclamar-se campió de
les 24 Hores de Futbol
Sala de La Sentiu, al vèn-
cer en la final al Punt d�Es-
port per 8-4.

En les semifinals, els
guanyadors van vencer
per 3-1 als veterans de La
Sentiu, mentre que el
Punt d�Esport va vencer
per 8-7 al Fermandes, en
una emocionant semifi-
nal.

El Torneig va celebrar-
se el passat cap de set-
mana, amb la participació
de 8 equips, que van
deleitar els espectadors al
llarg de tot el cap de set-
mana.

Isaac Solanes de
l�equip Fermades, va ser
el màxim golejador del
campionat, amb 9 gols,

L�Olímpic La Sentiu guanya
les primeres 24 Hores de
Futbol Sala de La Sentiu

Guanyadors i finalistes després de la final

FUTBOL SALA>> Cal
destacar la gran
esportivitat de tots
els equips d�aquest
torneig

sopar al pavelló Inpacsa de
la capital de la Noguera.

La parella formada pels
pescadors balaguerins,
Miguel Alias i David Melero
va proclamar-se campiona
d�aquestes 24 Hores de
pesca de Balaguer, amb un
total de 20 quilos, mentre
que en segona posició va
quedar la parella formada
per Francisco Marcelino i
José Gracia, amb una pesca
de 18,5 quilos.

El premi per a la peça
més gran que es va treure
durant les 24 Hores de Pesca
va ser una peça de 7,2 quilos,
pescada per la parella
formada per Pepito Alós i
Juanjo Costa.

El president de la
Societat de Pescadors, Joan
Pla, va valorar positivament
aquest esdeveniment
esportiu per la seva gran
participació.

mentre que el porter dels
Veterans de la Sentiu, va
rebre el guardó al porter
menys golejat de les Pri-
meres 24 Hores de Fut-
bol Sala de La Sentiu.

L�alcalde de la Sentiu,
Mario Gené va fer el lliu-
rament dels trofeus, des-
tacant la gran esportivi-
tat en tots els partits dis-
putats. Els guanyadors
es van emportar 400 eu-
ros de premi, i els finalis-
tes un pernil i un lot de
productes.
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El rus Vladimir Burmakin, guanyador
del XVI Open Internacional d�Escacs

El rus Vladimir Burmakin
va proclamar-se campió del
XVI Open Internacional
d�Escacs Ciutat de Balaguer,
al fer taules en la darrera par-
tida del campionat amb el
cubà Aramis Álvárez, que va
classificar-se en segon lloc.

El tercer lloc de l�Open va
ser per l�iranià Elshan
Moradiabadi que també va
signar taules amb el quart
classificat, el lleidatà Josep
Oms.

A l�Open Internacional
d�Escacs Ciutat de Balaguer
2011, dirigit per Cosme Bar-
rera, hi han participat més de
80 jugadors d�arreu del món,
amb la presència de Grans
Mestres i Mestres Internaci-
onals, que any rera any, han
fet d�aquest Open Internaci-
onal d�Escacs Ciutat deQuarta posició pel lleidatà, Josep Oms

ESCACS>> La XVI edició de l�Open Internacional
d�Escacs Ciutat de Balaguer, ha estrenat el nou lo-
cal del Centre Històric, Lapallavacara

Vladimir Burmakin, guanyador de l�Open

Balaguer, un dels millors
dels que se celebren a
Catalunya i Espanya.

El lliurament de premis
va estar presidit per l�Alcalde
de Balaguer, Josep Maria
Roigé, acompanyat del
regidor d�esports, Guifré
Ricart, el regidor de cultura,
Miquel Aige, i vice-president
del Consell Comarcal de la
Noguera i regidor de

promoció econòmica de
Balaguer, Toni Velimelis.

Una de les novetats de
l�Open d�enguany ha estat la
Sala de Joc, ja que el
campionat d�escacs ha
estrenat el nou local
municipal del Centre
Històric, al carrer Pintor
Borràs, Lapallavacara, del
que els organitzadors s�han
mostrat molt satisfets.
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Si ho mires bé, potser que ho vegis com jo,
o potser, si difereixes, -que és quan fa cap
 l�ensulsiada, i tot sembla una desfeta, negatiu
 i nul del tot- amb la nostra discrepància,
pot ser que neixin idees, que diferir és profitós.
Mirava des del balcó, la cruïlla beneïda,
la del miracle diari, la de l�àngel de la guarda,
que preserva cada dia, d�una i mil ensopegades.
La moto petita, aquell sense casc, algú cantellut
amb el séc del anys marcat al seu aire,
descamisat, secall, de biaix,
la dona perfecta i el jove quadrat. Menant
els gossos mirava, un senyor, fos el qui fos
i una mare jove i un fill de bressol.
Siguem contens. D�un temps ençà,
els infants guanyen els gossos fent-se presents
als carrers. Al·leluia! Pot ser que la crisi dura,
deixi algun senyal al seny i l�estat del benestar
prioritzi ja del tot, sempre més la coherència.
Si ho mires bé, potser que ho vegis com jo,
i si no, la discrepància, que susciti nous valors,
o bé perfent els que són, o alenant cel a la terra.

Distingida senyora
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Com pot veure procuro
mantenir la distància ceri-
monial que correspon a la
seva categoria i perfecció. Li
desitjo un bon estat de salut
com a tots els seus, i si m�ho
permet passo a respondre la
seva carta. Fa una bona elec-
ció quan prefereix parlar a
escriure, és del tot justifica-
da. És vostè la que explica el
que va passar, jo rellegint el
Groc 569 ni de passada la fico
en escena i a les seves filles
menys. Per tant alguna cosa
va passar. És de lloar el seu

afany per estar prop del seu
marit en un dia tant trist per
vostès. Però jo crec que el
calor carinyós i els efluvis de
recolzament en aquell �mo-
ment difícil� li haguessin ar-
ribat igual de forts estant dos
files més endarrera. El no-
ranta per cent de les senyo-
res s�haguessin assegut on
les indicava una altra perso-
na, encara que fos amb una
suposada autoritat. Vostè
no. Acostumada de tants
anys en ser Primera Dama
de la ciutat, va anar a quei-

xar-se al �maridet� per aca-
bar de donar-li el dia. I és cert
que el temps va posant a ca-
dascú al seu lloc, amb vostè
així ha passat. Pot servir de
disculpa la força de la cos-
tum després d�anys de fruïr-
la. Tot un estil amb un elevat
nivell.

Déu la pot lliurar de mol-
tes coses, i em sento molt
content de que el citi, però
ja veu que ni l�ha lliurat de
vídeos, ni d�escrits, ni de la
derrota del seu marit, espe-
rem doncs que els seu Po-
der es manifesti d�ara en en-
davant, en assumptes més
delicats. Doncs potser es
mereixia aquest càstig? Vagi
a saber.

De sempre la palla a l�ull
del veí es veu de molt lluny i

la biga en el propi ni es nota.
Quan parli de nepotisme i de
favoritisme cal reconsiderar-
ho tot, i si té un judici ajus-
tat podrà veure molt més del
que ara veu i trobarà adjec-
tius més adients al cas.

Amb l�edat que tinc i
pensant que estic en temps
de descompte no vull per-
dre�l buscant on he parlat de
l�educació ni de l�elegància
del Sr. Roiger, ni cal que vos-
tè m�ho digui. En cap mo-
ment m�he entretingut en
considerar si era lleig o
guapo el que denunciava per
escrit. El políticament correc-
te no lliga gaire amb mi, que
vol que li digui. Ara sí que la
disculpo en quan a com
ofèn vostè, no he acusat, ni
difamat, ni mentit mai en els

escrits que he fet.
Eren i són la realitat i vos-

tè ho sap per tant tregui la
conclusió que vulgui. Crec
que el temps -tal com vostè
diu,- m�ha anat donant la raó,
i comprenc la seva ofusca-
ció molt pròpia del moment.
Un consell, no vegui cafè, in-
fusions en aquests casos
són millors.

Per acabar distingida se-
nyora, ningú els vol trepitjar,
no comenci amb manies,
però sí li diré, que la única
vegada que vaig parlar amb
vostè, en vaig treure el judici
del tot ajustat al que m�havi-
en dit; i no es van equivocar.

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

Amiant, aquell mineral tan
perillós
Jordi Rodríguez Mestres (soci del C.F. Balaguer, núm. 135)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

El mesotelioma és un
càncer que afecta els
pulmons, provocat per
l�amiant. L�amiant, és un
mineral que desprèn unes
partícules microscòpiques
que entren en contacte amb
les persones mitjançant la
inhalació (mentre respirem).
La uralita és un material de
construcció, d�estructura
fibrosa, que conté amiant.

Mireu si és perillós
l�amiant, que l�Estat Espanyol
es va adherir a la normativa
europea que prohibeix la seva
utilització, l�1 de gener de
2002.

Per si voleu més
informació podeu entrar en
el següent web:
http://dedona.wordpress.com
/2010/01/13/el-peligro-del-
amianto-reportaje

Doncs resulta que vaig
enviar un correu electrònic al
C.F. Balaguer i a l�Ajuntament

de Balaguer demanant que es
gestionés la retirada
immediata de la teulada
d�uralita, en la zona de tribuna
del camp de futbol
municipal, atès el mal estat
que presenta i que, durant
aquest procés, es prohibís
l�accés de públic a aquella
zona on, de forma habitual,
hi impacten pilotades, durant
els encontres de futbol, amb
la conseqüent vibració de la
teuladeta i l�inevitable
despreniment d�aquell pols
assassí. Malauradament, no
vaig obtenir cap resposta.

Vaig aprofitar que el PSC,
en la campanya electoral, va
fer públiques les adreces de
correu electrònic dels
regidors socialistes i els ho
vaig comunicar pel mateix
mitjà. En aquests cas, sí que
vaig rebre una resposta i un
compromís verbal en el
sentit que, durant la

campanya d�estiu, acabada
la lliga de futbol, es
contractaria una empresa
especialitzada en retirar
aquell material tan perillós.

Vet aquí que per sort o
per desgràcia ha canviat el
color en el govern de
l�Ajuntament de Balaguer i
tot apunta a que
començarà la nova
competició futbolística
amb l�espasa de Damocles
novament ben a prop dels
caps dels socis que acudim
a aquell indret del camp de
futbol.

Estic convençut però,
que el cap de l�oposició a
l�Ajuntament, en un
exercici responsable
d�aquest càrrec, demanarà
formalment al consistori
que reprengui aquell
compromís verbal que em
ban fer arribar des del seu
partit i, tant de bo, hi hagi
unanimitat política en la
decisió que es prengui, que
no pot ser altra que la
retirada immediata d�aquell
material.

----------------------------------------------
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El Castell Formós acull Música als
Castells amb un concert d�EVO Quartet

Unes 200 persones varen
assistir el passat dissabte 23
de juliol al concert ofert pel
grup EVO Quartet, dins el
magnífic marc de les runes
del Castell Formós de
Balaguer, i que forma part
del XXII Cicle de Música als
Castells, organitzat per la
Fundació Castells Culturals
de Catalunya i els diferents
ajuntaments que participen
en aquesta iniciativa.

El grup EVO Quartet, els
trobadors del segle XXI,
presentaven un gran
repertori de música
medieval tradicional que va
entusiasmar tots els
assistents.Música als Castells

Cinema a la Fresca projectarà, el
proper 19 d�agost, �Midnight in Paris�

El proper divendres 19
d�agost, a partir de les 10 del
vespre, el cicle Cinema a la
Fresca de Balaguer, projecta-
rà la pel·lícula �Midnight in
Paris� una de les darreres
novetats del gran director
nord-americà,  Woody Allen,
on aborda la idea que té la
gent de que una existència di-
ferent a la seva, potser podria
ser millor. La projecció es farà
al parc de la Transsegre, al
marge esquerre del riu Segre,
al seu pas per Balaguer.

El passat dissabte 23 de juliol, amb la presència
d�uns dos-cents espectadors al concert

El passat dijous 28 de
juliol, el teatre Municipal
de Balaguer va acollir un
magnífic concert de la
jove Orquestra Simfònica
de Suffolk integrada per
uns 90 joves anglesos
d�edats compreses entre
13 i 21 anys.

El repertori del
concert fou excepcional
amb la interpretació de
peces de compositors
com Txaikovski, Britten o
Borodin que varen fer

gaudir d�una gran nit
musical als vora 500
espectadors que
assistiren al Teatre
Municipal de Balaguer.

En acabar el concert,
l�alcalde de Balaguer
Josep Ma Roigé,
acompanyat per la
regidora de serveis a les
persones, Rossana
Montané,  va lliurar un
ram de flors al director de
l�Orquestra, el Sr. Philip
Shaw i un obsequi de
record del seu pas per la
ciutat de Balaguer.

La Suffolk Youth
Orchestra ha realitzat
extenses gires per tot
Europa, i en l�actual ha
realitzat un total de 4
concerts a les comarques
catalanes.

500 persones al concert de la
Suffolk Youth Orchestra, al
Teatre Municipal de Balaguer

Suffolk Youth Orchestra

L�orquestra formada
per 90 joves músics
anglesos va deleitar
el públic amb un
interessant repertori

�Midnight in Paris�
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER

L�escriptor balaguerí,
Eduard Ribera, va
presentar el passat
divendres el seu nou llibre
«A que no», Premi Lleida
de Narrativa 2009.

�A que no. 99 exercicis
d�estil�, és una compilació
de 99 narracions que
expliquen la mateixa
història. Un exercici que ja
va realitzar Raymond
Queneau el 1947 i que, a
banda de retre un
homenatge a aquest
escriptor francès, té la
voluntat de demostrar que
la literatura s�explica,
sobretot, gràcies al
llenguatge. A partir d�una
anècdota banal en una

tarda plujosa, s�enceta un
recorregut que entrellaça
personatges i punts de
vista, amb humor i amb
tota mena de recursos, per
oferir múltiples mirades
simultànies sobre la
mateixa escena, amb una
clara i manifesta voluntat
lúdica.

L�acte el va presentar
l�alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé i el llibre
per Rafel Molina, amic i
exprofessor de l�Eduard
Ribera, de qui va destacar
el seu domini del
llenguatge i de la paraula.

Ribera ha publicat La
casa per la finestra (1987),
el mite de la darrera
llàgrima (1995) i Oficis
específics (1996) ha difós
els guions Les vacances de
l�avi Sinofós (1998), la
muntanya és font de vida
(2002) i Gags inanimats
(2008), a part de participar
en diversos volums
col·lectius.

L�escriptor balaguerí, Eduard
Ribera presenta el seu nou
llibre �A que no�

Un moment de la presentació del llibre

El llibre es va
presentar el passat
divendres, a l�Escola
de Cafès Delsams de
Balaguer

Una seixantena de participants a la
XXV Escola d�Estiu de la Noguera

Els dies 8 i 9 de juliol es
va celebrar la 25a Escola d�Es-
tiu de La Noguera a la Vall
d�Àger. Des de la comissió
organitzadora van tenir clar
des del primer moment que
la celebració dels 25 anys
havia de tenir un caire espe-
cial. En aquest sentit, van
pensar en com poder
potenciar l�entorn paisatgís-
tic de la nostra comarca i
donar-lo a conèixer als/les 60
assistents. Un entorn que,
d�altra banda, es pot aprofi-
tar com a recurs didàctic a

l�aula. Així, doncs, van
v o l e r  f u s i o n a r  e n t o r n
i educació.

La celebració de la 25a
Escola d�Estiu de la Noguera
era el darrer dels actes
organitzats conjuntament
amb el Centre de Recursos

Pedagògics de la Noguera
que també ha celebrat
aquest any els 25 anys.

El programa que es va
desenvolupar durant
aquests dies va combinar els
cursos amb les activitats
lúdiques que oferia l�entorn.

Escola d�Estiu de la Noguera

L�Escola va celebrar-se
els dies 8 i 9 de juliol a
la Vall d�Àger, en un nou
format fusionant entorn
i educació

Balaguer acull una trobada de Joves
Cristians, des del dia 11 al 15 d�agost

En motiu de les jornades
mundials de la joventut, que
tindran lloc a Madrid amb
presència del Papa, Benet
XVI, Balaguer acollirà  des
de l�11 al 15 d�agost uns qua-
tre-cents joves de diverses
nacionalitats.

Un grup de 32 nois
polonesos han demanat ser
acollits en famílies de
Balaguer. Per això es
demana que tothom que
pugui acollir dos nois a casa
seva, ho comuniqui al
despatx parroquial. Balaguer
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Anuncis breus classificats

ES LLOGA PIS A LLEIDA
Zona Cappont, 4 habitacions,

bany i aseo.
Tot moblat i equipat.

---------------------------------------------------------
Raó tel. 678 912 701

TREBALL
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS i RE-
FORMES Germans Vidal
Guardiola. Teulades,
banys, façanes, comuni-
tats, granjes, magatzems,
cases antigues. Reformes
en general. Econòmic.
Raó telèfons: 973426180-
690921832.
-------------------------------------
ES DONEN classes d�an-
glès de primària i ESO.
Raó: 973445126.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
cuidar niños o gente
mayor. Horario a convenir.
Con experiencia. Razón
teléfono: 638148552.
-------------------------------------
GRUP D�AUTOMOCIÓ,
precisa llicenciada en
Empresarials, Econòmi-
ques o ADE, pel seu de-
partament de Comptabi-
litat. No és necessari ex-
periència. Interessats tru-
car al 973443121.
-------------------------------------
WWW.TRABAJAAHORA.COM

Buenos ingresos, tiempo
parcial o completo. Com-
patible con seguridad
social. 652702090.
-------------------------------------

ES DONEN repassos in-
tensius de matemàtiques
d�ESO i Batxillerat. Molt
bons resultats. Horaris
flexibles. Raó: 687557816.
-------------------------------------
ES NECESSITA forner/
pastisser, amb experièn-
cia a Balaguer. Raó:
679122435.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

IMMOBLES
-------------------------------------
ES LLOGA pis a Lleida,
zona Cappont, 4 hab,
bany i aseo, moblat i equi-
pat. Ideal per estudiants.
Raó: 678912701.
-------------------------------------
SALOU es lloga bonic
apartament, 3 hab., pisci-
na, apte per 6 persones,,
molt a prop de la platja i
cèntric. Zona tranquila.
Raó: 648621519.
-------------------------------------
OPORTUNITAT única,
venda de terreny urbanit-
zable de 400 m2, a la Sen-
tiu de Sió (urbanització
St. Miquel). Situació im-
millorable. Raó telèfon:
686001066.
-------------------------------------

PÀRQUING tancat es llo-
ga al c/ Dr. Fleming. 65 e/
mes. Raó: 973450407.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament a
Miami Platja, a 15 minuts
de Port Aventura, a 100
metres de la platja, 2 hab.
dobles, vistes al mar.
Preu: 600 e/quinzena,
350 e/setmana. Raó:
675856512.
-------------------------------------
TRASPASSO pub a Bala-
guer, llicència discoteca.
Abstenir-se curiosios.
Raó: 667476167.
-------------------------------------
VENDO plaza de párking,
en casco antiguo. Frente
Farmàcia March, 12m2,
coche mediano. Precio:
5.000 e+IVA. Razón:
619162725 (Josep).
-------------------------------------
ES TRASPASSA cafeteria
bar-musical (Balaguer).
Raó: 645917791.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
21m2 al c/ St. Pere Màrtir,
per 90 e/mes. Aparta-
ments a Camarasa, total-
ment equipats i vistes al
riu. Pàrking al c/ Urgell.
T: 973447752-639920281.
-------------------------------------

OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades a la
millor zona de Balaguer,
al costat del col·legi
Mont-roig. Entre 380-750
m2. Raó: 676996765.
-------------------------------------
SALOU, alquilo aparta-
mento por semanas. Ca-
pacidad 4/6 personas. Re-
cinto privado, párking,
piscina y zona verde. A 5�
de la playa. T: 609369537.
-------------------------------------
VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Raó:
973446161-629310479.
-------------------------------------
VENDA de pàrkings, c/
Sant Jaume (entrada per
la Banqueta) a partir de
7.000 e, al c/ Barcelona,
72 a partir de 9.000 e. Raó
telèfon: 676116396.
-------------------------------------
LLOGUER pàrkings tan-
cats i de línia, al c/ Dr
Flèming. Raó: 973443152.
-------------------------------------

LLOGUER de locals a Bell-
caire d�Urgell, 55 m2,
d�obra nova. T: 676996765.
-------------------------------------
ES LLOGA pis moblat i
equipat, 3 hab., al c/
Urgell. Molt cèntric i llu-
minós. Raó: 628896940.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a la Pl. de
l�Alguer, moblat, 4 hab., 2
banys, calf., ascenssor.
Raó: 973451371.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador, en molt bon
estat. Raó: 973420029.
-------------------------------------
EL PASSAT 18 de juliol es
va extrabiar un lloro gris,
de cua vermella. Es grati-
ficarà quantiosament a
qui el trobi o sapigui on és.
T: 615094921-615863086.
-------------------------------------

Interessats trucar al:
667 476 172

ES LLOGA
Pàrquing tancat,

davant col·legi Germanes Carmelites.
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Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT 973 455004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT 973 426013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
IMPIC 973 446606
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 902 422242
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 973455286

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

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 605010097

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.20 (1) 06.49
08.00 (4) 08.30
09.50 10.19
12.25 12.54
14.16 14.46
16.00 16.29
18.30 18.59
19.25 19.55
BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00
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) 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
11.45 12.14
13.45 14.19
15.15 15.44
17.55 18.24
20.30 (3) 20.59
LA POBLA BALAGUER
06.40 (4) 08.00
12.56 14.16
18.05 19.25

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 4 d�agost a les 8 de la tarda de l�11 d�agost SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l�11 d�agost a les 8 de la tarda del 18 d�agost CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 18 d�agost a les 8 de la tarda del 25 d�agost CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 25 d�agost a les 8 de la tarda de l�1 septembre SALA

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.55 � diari
19.44 � diumenge
19.55 � diari
19.00 UAB BELLATERRA diumenges lectius
06.10 TÀRREGA feiners
07.10 " feiners
08.00 " de dill. a div. feiners
12.00 " feiners
15.00 " feiners
19.30 " feiners
19.44 " diumenges
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.
16.35 � divendres
09.50 PONTS diari
12.30 � de dill. a div. feiners
13.35 � de dill. a div. feiners
16.35 � diari
18.30 � de dill. a div. feiners

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
19.50 PONTS 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
19.44 � diumenge
19.47 � de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
09.48 � feiners
14.00 � feiners
17.00 � dill., dima., dij.
17.23 � diari
11.05 LES diari
18.05 � diari
08.40 ALMENAR de dill. a div. feiners
12.45 � dissabtes
15.00 � de dill. a div. feiners
17.00 � de dill. a div. feiners
18.50 � de dill. a div. feiners

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

REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F �  BALAGUER

Tel. 699 949630
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