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Amb el suport de

 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 treball.
 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-li moltes vegades, la fixació de 
la feina o de la quotidianitat no ens ho deixa veure.
 Dèiem que cada cop més sovint son 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 son sagrades, són d’aquelles coses que 
son 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!!

Vacances de Festa Major
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 L’Ajuntament de Ba-
laguer va aprovar l’in-
crement de taxes dels 
serveis de llar d’infants, 
ensenyaments artístics, 
ús d’instal·lacions es-
portives. L’objectiu de 
l’equip de govern és 
adequar el que paga 
l’usuari al cost del servei 
per tal de reduir-ne el 
dèficit, sobretot de les 
llars d’infants, l’escola 
de música i la piscina 
coberta. En el cas de 
la piscina coberta, s’ha 
passat de 153.000 eu-
ros de dèficit el curs 

L’Ajuntament augmenta les 
taxes de la piscina, llars
d’infants i l’escola de música

Piscina coberta

La quota mensual de 
les llars d’infants
passa dels 75 euros 
actuals a 100 euros 
en el curs 2013/2014

Visita formativa al centre històric de la 
ciutat del grup de dones del Frida

 Un  grup  de  dones 
que participen al projecte 
formatiu Frida, impulsat per 
l’Ajuntament de Balaguer, 
van participar en la visita 
guiada pel centre històric 
de la ciutat, acompanyades 
per la regidora de Serveis 
a les Persones, Rosana 
Montané, i la tècnica del 
projecte, Sílvia Aguilà.
 A q u e s t a  s o r t i d a 
s ’ e m m a r c a  d i n s  l e s 
a c t i v i t a t s  p a r a l · l e l e s 
que s’ofereixen dins del 
programa formatiu Frida, 
per tal que les participants 
coneguin el seu entorn.
 Actualment, unes 130 
dones estan inscrites en 
algun dels cursos o tallers. 

Un moment de la visita

L’Associació de Veïns del Centre Històric 
recupera l’antic camí de Sant Jaume
 L’Associació de Veïns del 
Centre Històric de Balaguer 
vol recuperar l’antic camí de 
Sant Jaume que transcorria 
per la vall del Segre. Per 
aquest motiu, enguany, dins 
del calendari d’actes de Sant 
Jaume, s’hi dedica una expo-
sició fotogràfica i una taula-
rodona. La passada setmana 
es va inaugurar l’exposició 
‘Catalunya a l’Europa Medi-
eval: el camí de Sant Jaume 
de Perpinyà a Mequinensa’, 
un recorregut en imatges per 
aquesta ruta “oblidada”.

Com a activitat paral·lela formativa al programa
Frida, per tal de conèixer el seu propi entorn

Exposició del camí de Sant Jaume

2011/12 a 150.000 euros 
el 2012/13. La proposta 
és augmentar el cost 
de les entrades i cursos 
un 7,5% de mitjana. Pel 
que fa a les dues llars 
d’infants, s’ha aprovat 
incrementar la quota 
mensual de 75 a 100 
euros. En aquesta cas, 
hi ha hagut una impor-
tant reducció del dèficit 
existent, passant de 
433.000 euros en el curs 
2011/12 a 290.896 euros 
en el 2012/13.
 Una situació simi-
lar es dóna a l’escola 
municipal de música, 
on el dèficit ha passat 
de 347.000 a 196.000 
euros. Com a referència 
el primer curs de nivell 
elemental, la mensua-
litat passarà de 51,75 a 
64,69 euros.
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Càritas Urgell ha incrementat el seu 
ajut econòmic en un 293% a Balaguer

 Càritas Urgell ha incre-
mentat el percentatge d’ajut 
econòmic a Balaguer. S’han 
atés 636 famílies a través 
dels projectes d’ajut econò-
mic directe, de distribució 
d’aliments i dels projectes 
de suport infantil i juvenil i 
de inserció socio-laboral per 
adults.
 S’ha incrementat l’ajut 
econòmic en un 293%, i el 
servei d’acollida ha donat 
suport a 311 famílies, que 
han rebut ajudes directes 
per valor de 50.163 euros, 
per fer front a les despeses 
relacionades amb l’habitatge, 
els subministraments, el 
material escolar o la salut.Increment de famílies necessitades a Balaguer

Un centenar de nens i nenes a la
Processó dels Fanalets de Sant Jaume
 Un centenar de nens i 
nenes van participar en la 
tradicional processó dels 
fanalets de Sant Jaume. 
Durant la cercavila, que va 
anar de la placeta de Sant 
Jaume fins a l’església del 
Miracle, van estar acompa-
nyats pel gegant ‘Sereno’, 
que també duu un fanalet, 
i per una xaranga.  L’asso-
ciació de veïns del centre 
històric celebra anualment 
aquesta festa la vigília de 
Sant Jaume. 

Durant l’any passat, Càritas Urgell ha ajudat a un 
total de 636 famílies necessitades de Balaguer

Festa de Sant Jaume

 L’associació Balaguer 
Comercial 2021 celebrarà 
el proper divendres, 2 
d’agost, la XVII edició del 
Mercat de les Rebaixes 
al Passeig de l’Estació. 
El mercat, integrat per 
una vintena de parades, 
estarà en funcionament 
des de les 9 del matí fins 
a les 9 del vespre i s’hi 
podrà trobar tot tipus de 
productes, des de roba 

infantil a parament per la 
llar fins a sabates, òptica 
i objectes de regal.
 P a r a l · l e l a m e n t , 
l’entitat té en marxa la 
campanya ‘El comerç de 
Balaguer regala cultura’, 
que permet  canviar 
tiquets de compra per 
entrades de teatre. Per 
cada 300 euros,  e ls 
clients poden obtenir una 
entrada per la temporada 
de tardor del Teatre 
Municipal de Balaguer 
o bé dues per les obres 
de teatre infantil. La 
campanya finalitzarà el 
proper 21 d’octubre i els 
canvis s’han de fer al 
local de l’entitat.

El 2 d’agost, el Passeig de 
l’Estació acull un nou Mercat 
de les Rebaixes d’Estiu

Mercat de les Rebaixes

El mercat de les 
rebaixes arriba a la 
seva 17ena edició al 
passeig de l’Estació 
durant tot el dia
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Acaba el cicle Juliol de Música i de
Poesia al Monestir de les Franqueses

 El Monestir de Santa 
Maria de les Franqueses 
va acoll ir  el  recital de 
l’actriu Sílvia Bel i el gui-
tarrista Toti Soler dins del 
Juliol de Música i Poesia. 
Bel i Soler van presentar 
un espectable poètico-
musical basat en versos 
de Salvador Espriu.
 D’altra banda, el pas-
sat diumenge es va fer 
l’últim concert del cicle 
amb l’espectacle ‘Llei-
da, vuit poetes’, un reci-
tal poeticomusical basat 
una antologia de Josep 
Vallverdú a l’entorn de 
poetes lleidatans contem-
poranis.Silvia Bel i Toti Soler

Fan un taller de Fanalets per tal de 
preparar la Festivitat de Sant Jaume 
 El carrer d’Avall va ser 
el marc d’una nova edició 
del taller de fanalets pels 
infants per tal que ells ma-
teixos elaborin els fanalets 
que han de lluir durant la 
processó dels Fanalets de 
Sant Jaume que va cele-
brar-se el 24 de juliol   
 La processó va sortir de 
la placeta de Sant Jaume i 
va estar precedida per un 
grup d’animació i el gegant 
‘Sereno’, que també duu un 
fanalet.

En els darrers concerts hi han participat Silvia Bel i 
Toti Soler i l’espectacle “Lleida, vuit poetes”

Taller de Fanalets

 La Fundació Priva-
da Castells Culturals 
de Catalunya organitza 
juntament amb els dife-
rents ajuntaments que 
col·laboren amb el pro-
jecte,  el Cicle «Música 
als Castells», un cicle de 
concerts que tradicional-
ment recorre les Comar-
ques Catalanes utilitzant 
com a escenaris als Cas-
tells Medievals. 
 A Balaguer enguany 
es celebrarà el dissabte 
dia 3 d’agost, al Castell 

Formós, i actuarà el co-
negut grup de música 
tradicional catalana, el 
Pont d’Arcalís, un grup 
que porta 23 anys actuant 
i presentaran el seu nou 
disc, el vuitè de la seva 
discografia, que pren el 
títol d’un renec popular 
i contundent dels pobles 
del Cadí: Foc al tribunal! 
Un títol que entronca 
amb el vessant més bur-
leta i també antiautoritari 
de la gent de muntanya, 
que el grup ha recollit 
en altres ocasions amb 
peces que ja han esdevin-
gut estàndards, com l’an-
ticlerical «El gall negre» o 
les mil variants de «Les 
cobles del Peirot», reco-
pilades per Artur Blasco 
a la seva obra “A peu pels 
camins del cançoner”.

El gup El Pont d’Arcalís actua 
aquest dissabte 3 d’agost, al 
Castell Formós de Balaguer

El Pont d’Arcalís

El grup pirinenc
actuarà al Castell 
Formós, el proper 3 
d’agost, al cicle
Música als Castells
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Programa d’Actes d’Àger

DISSABTE dia 10
22.00 Concert d’Orgue a l’Església de Sant Vicenç.

DIMARTS dia 13
18.00 Conta Contes infantil a la Col·legiata de St.  
 Pere.
22.00 Cinema a la fresca.

DIMECRES dia 14
17.15 Traca d’inici de Festa Major (Placeta dels  
 Jubilats).
17.30 Escala en Hi-Fi (Local Social).
22.00 Sopar de Germanor (Plaça Major).
23.00 Cantada d’Havaneres i rom cremat a la pl.  
 major amb Boira. A continuació Dj’s Radio 
 control.

DIJOUS dia 15
12.00 Tradicional Missa de Festa Major.
13.00 Tradicional Llevat de Taula per les cases.
17.00 Guerra d’aigua a la Pl. dels Jubilats.
19.00 Pintada de murals, a la Pl. Major.
20.00 Ball de tarda amb el Duo Zadit.
22.00 Sardinada popular a la Plaça Mercadal.
00.00 Ball de nit amb el Duo Zadit.
22.00 Gresca pel jovent amb DJ Gian Solo.

DIVENDRES dia 16
17.00 Concurs de dibuix Infantil/Juvenil a la piscina.
18.30 Torneig Futbol Rurals vs Arreplegats i Garces  
 vs Guilleumotes. A la mitja part Exhibició de  
 Biketrial.
00.00 ÀgerRock amb el grup The Garager’s Band.  
 A la mitja part cursa de sacs. A continuació  
 Sindicato del Riff i Imperial Stöut.
      >>>

Festa major d’Àger des del dimarts 13 
fins al diumenge 18 d’agost

 Àger celebra la seva 
Festa Major d’estiu del 14 al 
18 d’agost. Actes culturals, 
musicals, esportius i lúdics 
omplen una programació 
que començarà el 14 d’agost 
amb el sopar de germanor, 
una cantada d’havaneres i 
una actuació de DJ’s Radi-
ocontrol.

 El dijous 15, la Missa, 
el llevat de taula abans de 

dinar i la guerra d’aigua, la 
pintura de murals i ball de 
tarda i nit amb el duo Zenit 
marcaran la jornada, mentre 
que el divendres a la nit es 
farà el AGEROCK amb “The 
Garager’s Band, Sindicato 
del Riff i Imperial Stout per 
tancar la nit.
 El dissabte hi haurà ac-
tivitats infantils i a la nit el 
Correfocs el concurs de crits 
i el ball amb KRK Band.
 La Festa es tancarà el 
diumenge amb una sessió 
de ball de tarda i nit amb 
el Trio Coral i la traca fi de 
festa.

Col·legiata de Sant Pere

Una programació plena 
d’activitats musicals, 
culturals, esportives i 
infantils per a tots els 
gustos i edats

Sindicato del Riff
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Programa d’Actes d’Àger

DISSABTE dia 17
17.00 Cucanyes, animació infantil i xocolatada  
 a la plaça dels Jubilats.
00.00 Correfocs pels carrers de la vila.
01.30 Ball de nit amb KRK Band. A la mitja part,  
 tradicional Concurs de Crits.
05.00 Dry-Gin.

DIUMENGE dia 18
12.00 Tradicional Missa de diumenge.
19.30 Tradicional Cos de la Cordera.
20.00 Ball de tarda i nit amb Trio Coral. Tradicional  
 Ball de disfresses. A la 1/2 part llonganissada  
 i Gran Bingo de Festa Major. A l’acabar traca  
 final de festa major.

La revista 
Groc,

us desitja
Bona Festa 

Major!

Àger acull durant 15 dies, diferents 
campionats internacionals d’Ala Delta
 Àger celebra l’Open 
2013, Campionat Obert 
d’ala delta que inclou els 
campionats de Catalunya i 
el Nacional Belga, organit-
zat per el CE Termik-Ando 
de Navata (Girona) i la Fe-
deració Belga d’Ala Delta, 
des del passat 28 juliol fins 
al 3 d’agost.
 L’objectiu del CE Termik-
Ando amb el campionat  
«Àger Open de Ala Delta» 
és  e l  d ’organi tzar  un 
campionat internacional 
anual que sigui un punt de 
referència a nivell mundial 
amb la participació dels 
esportistes de més alt nivel. 
 El dissabte 3 d’agost és 
l’últim dia de campionat i al 
vespre es farà la cloenda.
 D’a l t ra  banda,  des 
del diumenge 4 fins al 
dissabte 10 d’agost, es 
c o n t i n u a r à  a m b  e l s 
campionats d’ala delta, 
amb el nacional britànic, 
amb uns 80 pilots més els 
seus acompanyants.

Ala Delta al Montsec

Fins el proper dissabte 3 s’està celebrant el
campionat de Catalunya i el nacional belga, i la
propera setmana hi haurà el nacional britànic
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Programa d’Actes de Gerb
DIVENDRES dia 2
00.00 Nit del Jovent a càrrec del grup de versions  
 Old Star Covers i a continuació Disco Mòbil.

DISSABTE dia 3
18.00 Gran Festa de l’escuma.
19.00 Partit de futbol entre casats i solters.
00.00 Ball de nit amb l’orquestra Quartz. Tot
 seguit, festa pel jovent amb Hotel  Cocham 
 bre, seguit de Disco-Mòbil.

DIUMENGE dia 4
13.30 Vermut de Festa Major acompanyats pel grup  
 de gegants i grallers de Gerb.
12.00 Parc aquàtic Diver-Park (fins a les 14.00 h).
16.00 Parc aquàtic Diver-Park (fins a les 19.00 h).
20.30 Ball de tarda amb l’orquestra Setson.
21.30 Escala-en-hifi
00.00 Ball de nit amb l’orquestra Setson.

DILLUNS dia 5
21.00 Concurs de truites.
22.30 Cinema a la fresca.

DIMARTS dia 6
12.00 Missa en honor al patró Sant Salvador.
22.00 Sopar de germanor. A continuació, concert  
 amb el grup Trams i castell de focs fi de festa.

L’Ajuntament de Gerb convida a tothom
a gaudir de les seves Festes de Sant 

Salvador

FESTA MAJOR 
DE GERB

dies 2, 3, 4, 5 i 6 d’agost

Gerb celebra la Festa Major dedicada a 
Sant Salvador del 2 al 6 d’agost

 Del 2 al 6 d’agost, Gerb 
celebrarà la seva Festa ma-
jor dedicada a Sant Salva-
dor.
 El divendres 2 d’agost 
comença la Festa amb la 
Nit del Jovent i l’actuació 
del grup de versions Old 
Star Covers, seguit d’una 
sessió de disco-mòbil fins 
a la matinada, organitzada 
per l’Associació de Jovent 
de Gerb.
 Els actes continuaran 

el dissabte a partir de les 6 
de la tarda, amb la Festa de 
l’Escuma i el clàssic partit 
de futbol casats contra sol-
ters.
 A la nit, una sessió de 

Dissabte nit amenitzada per Hotel Cochambre

ball amb el grup Quartz es-
tarà seguida de la festa amb 
la Nit Cochambrosa amb 
el grup Hotel Cochambre i 
sessió de disco-mòbil fins a 
la matinada.
 El diumenge s’instal·larà 
un gran parc aquàtic a les 
piscines, i el grup Setson 
amenitzarà les sessions de 
ball de tarda i nit.
 El dilluns arriba el con-
curs de truites organitzat 
per l’Associació de dones 
i una sessió de cinema a 
la fresca, mentre que el 
dimarts, 6 d’agost, Sant 
Salvador, es farà la Missa 
i el Sopar de germanor, se-
guit del concert fi de festa 
amenitzat pel grup Trams i 
un gran Castell de Focs.

Old Star Covers divendres nit

La Festa comença el 
divendres 2 d’agost amb 
la Nit de Jovent i el grup 
de versions Old Star
Covers i disco mòbil
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Programa d’Actes St Llorenç
DIVENDRES dia 9
08.00 Repic de campanes inici de festa.
09.00 Excursió a peu “La volta al pantà”.
12.00 Inauguració i exposició durant tota la festa  
 major “Arts manuals”.
17.00 VIII Torneig de tennis taula.
21.30 Sopar de germanor.
00.15 Ball amb l’orquestra Doble Cara.
03.00 Festa Jove amb el grup Tremendos.

DISSABTE dia 10
12.00 Missa solemne del Patró Sant Llorenç.
13.00 Cucanyes per la mainada.
17.00 Concurs de pesca adult.
19.00 Concurs de cocktails i pastissos.
20.15 Visita guiada a la Roca dels bous.
00.00 Ball amb Texas Grup, seguit de Discomòbil  
 Polo amb Oriol Garcia Dj.

DIUMENGE dia 11
09.00 Gran ressaca popular.
17.00 Concurs de pesca infantil.
20.00 Ball de tarda amb el Trio Axis.
21.30 Berenar-sopar anticrisi (entrepà+refresc=5 e).
23.00 Nit de Casino i Humor.

DILLUNS dia 12
12.00 Festa de l’aigua.
19.00 Futbol “FC Sant Llorenç vs Combinat Comarcal”.
22.00 Nit de Cinema

Festa Major de la població de Sant
Llorenç de Montgai del 9 al 12 d’agost

 Sant Llorenç celebra la 
seva Festa Major a partir 
del 
divendres 9 d’agost, amb el 
repic de campanes d’inici 
de festes i una excursió 
a peu «la volta al pantà». 
Al migdia s’inaugurarà 
l’exposició «arts manuals»
A la tarda, hi haurà el I 
Torneig de tennis taula, i el  
sopar de germanor, seguit 
del ball amb la magnífica 

Polo amb  Oriol Garcia Dj.
 El diumenge 11 d’agost 
la festa continua amb el 
concurs de pesca infantil i 
la sessió de ball a partir de 
les 8 de la tarda, amb el trio 
Axis. Al vespre es celebrarà 
el  berenar-sopar anticrisis:  
un entrepà  i un refresc, per 
5 euros.
 El diumenge es tancarà 
a la nit amb la Nit de Casino 
i Humor.
 La  fes ta  s ’acabarà 
el dilluns amb la festa 
de l’aigua, el partit de 
futbol «F.C Sant Llorenç - 
Combinat Comarcal, i la Nit 
de Cinema.

orquesta Doble Cara i la  
festa jove amb el grup 
Tremendos.
 La festa continuarà 
el dissabte amb la missa 
solemne, cucanyes per 
a la mainada,  concurs 
de pesca adult, concurs 
de cocktails i pastissos i 
visita guiada a la Roca dels 
Bous. Al vespre, ball amb la 
gran orquestra Texas grup, 
seguit de la discomòbil 

Festa Major a Sant llorenç de Montgai

Sant Llorenç de Montgai celebra una Festa Major 
molt refrescant amb actes festius, lúdics, musicals, 
culturals i esportius per a totes les edats
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Programa d’Actes de Cubells

DIJOUS dia 15
18.00 Tallers infantils a la Pl. Sant Julià.
22.00 Sopar de germanor, a continuació actuació  
 de màgia “Aliskim & Luna”.

DIVENDRES dia 16
18.00 Exposició de ceràmica “Englantines (fins 
 a  les 21 h) a càrrec de Elena Roset.
23.30 Correfocs amb “Les bèsties feréstegues”
 de Balaguer i actuació de “Buhos” i “Munt 
 band”.

DISSABTE dia 17
12.00 Exposició de ceràmica “Englantines (fins
 a  les 14 h) a càrrec de Elena Roset.
18.00 Animació infantil La gran festa amb “La sal  
 dels mars”.
18.00 Exposició de ceràmica “Englantines.
20.00 Concert espectacle “Espai Ulisses”.
21.00 Ball de tarda amb l’Orquestra de Gala.
00.30 Ball de nit i gresca pel jovent amb l’orques-
 tra De Gala.

DIUMENGE dia 18
11.30 Ofrena floral a la Mare de Déu del Castell.
12.00 Missa solemne, a continuació actuació
 dels Bastoners de Balaguer.
12.00 Exposició de ceràmica “Englantines.
18.00 Espectacle infantil amb Xip Xap i el l’espec-
tacle “Els corsaris de Cubells”.
18.00 Exposició de ceràmica “Englantines.
20.00 Ball llarg amb l’orquestra Gran Premier.

Cubells es vesteix de gala del 15 al 18 
d’agost, per celebrar la Festa Major 

 Cubells celebra la seva 
Festa major del 15 al 18 
d’agost. Els actes comen-
çaran el dijous 15, amb els 
tallers Infantils a càrrec 
de l’AMPA de l’Escola Sol 
Naixent.
 Al vespre tindrà lloc 
el sopar de germanor. A 
continuació, espectacle de 
màgia amb Aliskim&Luna.
 Els actes continuaran 
el divendres 16 amb una 
Exposició de ceràmica En-
glantines a càrrec de Elena 
Roset, al Local Social de 
Sant Miquel. Al vespre, 
arribarà el Correfocs amb 
els diables «Bèsties Ferés-

tegues» de Balaguer, i tot 
seguit nit de concerts amb 
els grups: Buhos i Munt-
band.
 El dissabte 17 d’agost 
continua l’exposició de 
ceràmica i a partir de les 6 
de la tarda, hi haurà La gran 
festa d’animació infantil  
amb La Sal dels Mars. Es 
recomana als participants 

portar el banyador i la tova-
llola. Acte seguit hi haurà el 
Concert  espectacle Espai 
Ulises, a la Pista Polies-
portiva.Mentre que el grup 
De Gala serà l’encarregat 
d’amenitzar el ball de tarda 
i de nit.
 La Festa s’acabarà el 
diumenge 18 d’agost amb 
l’Ofrena floral a la Mare 
de Déu del Castell i segui-
dament la celebració de la 
Missa Solemne a l’Església 
del Castell. A continuació 
hi haurà l’actuació dels 
Bastoners de Balaguer.
 A partir de les 6 de la 
tarda, espectacle infantil 
amb la companyia Xip-
Xap i el seu espectacle Els 
Corsaris de Cubells, a la 
Plaça Sant Julià, i la Festa 
s’acabarà amb una sessió 
llarga de ball amb l’Orques-
tra Gran Premier a la Pista 
Poliesportiva.

Bèsties Feréstegues

La població noguerenca 
viurà 4 dies de festa 
plena d’activitats per a 
tots els gustos i totes les 
edats

Orquestra Gran Premier
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Programa d’Actes de
Les Avellanes

DIVENDRES dia 9
00.30 Nit de marxa, cervesa i bon ambient amb  
 7deRock + 7dDJ.

DISSABTE dia 10
12.30 Vermut matiner d’inauguració.
18.00 Gimcana pels més menuts i xocolatada po 
 pular.
00.30 Nit Jove amb les orquestres Tràfic i AlliOli.

DIUMENGE dia 11
12.30 Vermut a la plaça i Joc del Catxo.
18.00 Joc dels Avellanencs de Toc de fusta.
21.00 Sessió llarga de ball amb el conjunt Jalaysa.

DILLUNS dia 12
 Des de primera hora, XIV edició de la Casso 
 lada Popular pels carrers del poble.
18.00 IV Edició de l’Avellanenc de Ferro.
22.00 Sopar de Germanor (Plaça Major).
23.00 Les Avellanes Got Talent, treu l’artista que  
 portes dins!

DIMARTS dia 13
18.00 Campionat de Frontó a les pistes del convent.
23.00 Nit a la fresca.

DIMECRES dia 14
18.00 Tarda esportiva de Solters-Casats, Soletres- 
 Casades.
00.30 Ball de nit amb Café Latino (barra amb begu 
 des tropicals, sorteigs i molt més).

DIJOUS dia 15
13.00 En acabar la Missa de Santa Maria, vermut  
 popular a la plaça.
17.30 Campionat de botifarra.
18.00 Jocs a la plaça per als més petits.
21.00 Sessió llarga de ball amb Zafiro 3.

DIVENDRES dia 16
12.30 Missa de Sant Roc i en acabar Vermut i joc  
 del Catxo.

Les Avellanes celebrarà la seva Festa 
Major d’estiu del 9 al 16 d’agost

 El proper divendres 9 
d’agost començarà la Festa 
Major de les Avellanes amb 
la Nit de marxa, cervesa i 
bon ambient amb 7drock 
+ 7dDJ.
 La Festa continuarà el 
dissabte amb el vermut 
matiner i a la tarda, una  
gimcana pels més menuts 
i, en acabar, xocolatada 
popular. A la nit, festa Jove 
amb les orquestres Tràfic  i  
AlliOli.
 E l  d i u m e n g e 
començarà amb el vermut 
a la plaça i joc del catxo, 
i  a la tarda,  tothom a 
jugar amb els Avellanencs 
de Toc de Fusta, seguit 
d’una sessió llarga de ball 

amb el conjunt noguerenc  
Jalaysa. 
 El dilluns tindrà lloc la 
XIV edició de la  Cassolada 
Popular i la IV edició de 
l’Avellanenc de Ferro.
 Continuarà la festa 
e l  d imarts  13  amb e l 
campionat de Frontó a les 
pistes del convent, i la Nit 
a la Fresca.
 El dimecres 14 hi haurà 
la tarda esportiva amb els 

Divendres festa amb 7deRock

Clàssics Solters-Casats, 
Solteres-Casades. A la nit, 
Aires del Carib amb amb 
Café Latino.
 El dijous 15, en acabar 
la Missa de Santa Maria 
Vermut popular a la plaça 
i a la tarda se celebrarà el  
Campionat de Botifarra i  
Jocs a la plaça per als mes 
petits. Una sessió llarga 
de ball amb el grup Zafiro 
3, que comptarà amb un 
servei d’entrepans a la 
mitja part.
 La Festa Major de Les 
Avellanes s’acabarà el 
divendres 16 amb la Missa 
de Sant Roc i en acabar 
Vermut i joc del Catxo. 
A la tarda, la Cursa de 
Festa Major Categoria 
Femenina-Mascul ina i 
Cursa BTT  infantil i el 
Sopar de germanor.
Les Avellanes celebra 8 
dies de festa major amb 
molts actes per a gent de 
totes les edats, convertint-
se en una de les festes 
majors més llargues de la 
comarca de la Noguera.

La Tràfic actuarà la nit Jove del dissabte

La Nit del dimecres 14 
d’agost, Aires del Càrib, 
comptarà amb la
participació del grup 
Café Latino
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Programa d’Actes de Santa 
Linya
DIVENDRES dia 30 d’agost
18.00 Repic de campanes.
19.00 Torneig de botifarra.
00.00 Festa del Jovent amb la balleruca de La
 Vaca Boja i Dj fins la matinada i mojitos.

DISSABTE dia 31 d’agost
12.00 Missa cantada i vermut de festa major, tot  
 escoltant sardanes.
18.00 Cucanyes.
20.30 Ball de tarda amb La Tribu de Santi Arisa.
01.00 Ball de nit amb La Tribu de Santi Arisa.
06.00 Batukada pels carrers del poble a ritme de
 la xaranga Bocs de Can Rosés.

DIUMENGE dia 1 de setembre
12.00 Missa i vermut amb l’ambient de les sardanes.
15.00 Els majorals acompanyats del Gorrallargs  
 d’Oliola faran el llevat de taula.
18.00 Partit de solters contra casats.
20.00 Ball de cloenda de festa a càrrec dels Axis.

Programa d’Actes de Tartareu
DIVENDRES dia 23
21.00 Repic de campanes.
22.00 Sopar de germanor.
00.30 Ball de nit amb el músic Miquel de Castelló.

DISSABTE dia 24
13.00 XX Guerra d’aigua.
18.00 Concurs de botifarra i jocs per als més petits.
19.00 Xocolatada.
20.00 Ball de tarda amb Acuario.
00.00 Ball de nit amb Acuario.
02.30 Festa pel jovent amb “Nuncarguense”.

DIUMENGE dia 25
11.45 Missa de festa major.
12.30 Concert de música tradicional catalana
 a càrrec de “Cançons Trobades” Slow Food  
 Terres de Lleida.
14.00 Vermut.
17.30 Show infantil de Ludovico i  Castanyola.
20.00 Ball de tarda amb l’orquestra Jalayssa.
22.00 Sopar i bingo.
00.00 Ball de fi de festa major.

Santa Linya de festa major els dies 30, 
31 d’agost i 1 de setembre

 Divendres 30 d’agost 
comença la Festa Major de 
Santa Linya amb el tradicional 
repic de campanes i, a 
continuació, el competitiu 
torneig de botifarra. A la nit, 
la gran festa del jovent, amb 
el grup Vaca Boja i DJ’s fins a 
altes hores de la matinada.
 Dissabte 31 al migdia, amb 
la Missa cantada i el vermut 
de festa major amb audició de 
sardanes, i a la tarda, cucanyes 
per als més petits i les sessions 
de ball de tarda i nit amb La 
Tribu de Santi Arisa.
 Diumenge 1 de setembre 
i després del partit de futbol 
entre solters i casats hi haurà 
el ball fi de festa amb el grup 
Axis.

Santi Arisa i la Tribu

Tartareu celebra la seva Festa major el 
darrer cap de setmana del mes d’agost
 Tartareu celebra la seva 
Festa Major d’estiu els dies 
23, 24 i 25 d’agost. 
 Els actes començaran 
el divendres al vespre amb 
el repic de campanes, el 
sopar de germanor i el ball 
de nit amb el Músic Miquel 
de Castelló.
 El dissabte al migdia 
arribarà amb la XX Guerra 
d ’a igua ,  i  a  la  ta rda 
continuaran els actes amb el 
concurs de botifarra, berenar 
amb xocolata, i ball de tarda 
i nit amb Acuario i molta 
marxa fins a la matinada 
amb Nuncarguense.
 Els actes s’acabaran el 
diumenge amb la Missa 
Major, el concert de música 

Tres dies de festa major amb actes que gaudiran els 
assistents de totes les edats

Show de Ludovico i Castanyola

tradicional catalana, el 
vermut i animació infantil 
amb Ludovico i Castanyola 
amb l’espectacle, “Al rescat 

de la màgia”.  El grup Jalaysa 
tancarà la festa amb una 
llarga sessió de ball i un 
bingo i sopar entre mig.
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Programa d’Actes d’Algerri

DIVENDRES dia 23
17.00 Festa de l’escuma de colors a la plaça Major.
20.00 Ball de tarda amb l’orquestra Flash 4.
00.00 Nit Jove - Cubatada 2013.

DISSABTE dia 24
11.30 Repic de campanes.
12.00 Missa major amb ofrena floral en honor a  
 Sant Bartomeu.
17.30 VIII Cursa de Carricotxes pels carrers del  
 municipi.
19.00 Inauguració de l’Exposició de les fotogra- 
 fies: II Concurs de fotografia d’Algerri.
20.00 Ball de tarda amb l’orquestra Mediterranea.
23.00 Correfocs amb la colla El Bitxo de Terrassa.
00.00 Ball de nit amb l’orquestra Mediterranea i
 al finalitzar Disco Mòbil.

DIUMENGE dia 25
11.30 Parc Aquàtic (fins a les 14.00 h).
11.30 Repic de campanes.
12.00 Missa solemne amenitzada per al Rondalla 
 d’Algerri, Coral Castelló i Algerri.
13.00 Ballada de sardanes.
16.30 Parc aquàtic (fins a les 19.00 h).
19.00 Exposició de les fotografies: II Concurs de  
 fotografia d’Algerri.
19.30 Sessió contínua de ball amb el grup Liberty.

Festa major d’Algerri, del divendres 
23 fins al diumenge 25 d’agost

 Algerri es vesteix de 
Festa des del divendres 23 
d’agost, que començarà 
amb la Festa de l’escuma 
de Colors a la Plaça Major. 
A la nit,  arriba la Nit Jove 
- Cubatada 2013.
 Els actes continuaran 
el dissabte 24 amb el Repic 
de campanes a càrrec del 
Sr. Cassimir Baró, seguit 
de la Missa major amb 
ofrena floral en honor a 

vespre hi haurà el correfocs 
amb la colla El Bitxo de 
Terrassa. 
 Els actes de la Festa ma-
jor s’acabaran el diumenge 
25 amb la instal·lació d’un 
parc aquàtic a les Piscines 
Municipals 
 Al migdia, la Missa 
solemne amenitzada per 
la Rondalla d’Algerri, Coral 
Castelló i Algerri, seguit de 
la ballada de sardanes.
 E l  g r u p  m u s i c a l 
Liberty serà l’encarregat 
d’amenitzar el ball fi de 
festa  amb una sessió 
continua des de les 19,30 
hores.

Sant Bartomeu. Sortint de 
missa hi haurà la ballada 
de Sardanes. A la tarda, 
arribarà la VIII Cursa de 
Carricotxes pels carrers 
del municipi, i la inaugu-
ració de l’Exposició de les 
fotografies: II Concurs de 
fotografia d’Algerri.
 L’Orquestra Mediter-
ranea serà l’encarregada 
d’amenitzar les sessions 
de ball de tarda i de nit. Al 

El Grup Liberty a la Festa Major d’Algerri

Algerri es vestirà de festa el darrer cap de setmana 
d’agost, amb una programació plena d’actes lúdics, 
musicals i esportius per a petits i grans
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L’Ajuntament
d’Algerri

i la Comissió de
Festes,

us conviden a
gaudir d’una gran

Festa Major

La població d’Algerri va celebrar la
primera edició de la Fira del Cereal

 Algerri va acollir amb èxit 
la primera edició de la Fira 
del Cereal, el passat cap de 
setmana del 20 i 21 de juliol, 
amb l’objectiu d’aproximar a 
la societat els coneixements 
entorn a l’alimentació salu-
dable i l’agricultura ecològi-
ca i sostenible.
 Des d’una prespectiva 
multidisciplinar es va oferir 
un espai firal on el visitant va 

I Fira del Cereal d’Algerri

Durant tot el cap de setmana del 20 i 21 de juliol, 
centenars de visitants van acostar-se a Algerri per 
gaudir dels diferents espais de la Fira

poder conèixer nous valors 
basats en la sostenibilitat i 
la solidaritat.
 La Fira del Cereal d’Al-
gerri estava distribuida en 
diferents espais distribuïts 
pels diferents carrers i pla-
ces. Un espai pels tallers, un 
pel recinte firal i mercat, el 
meeting point i l’espai soli-
dari.
 Aquests diferents espais, 

els organitzadors hi van anar 
proposant diferents activitats 
al llarg de la tarda del dissab-
te i durant el diumenge al 
matí, i van ser centenars els 
visitants que van acostar-se 
a Algerri durant el cap de 
setmana per gaudir de les 
propostes i dels productes 
exposats a la Fira.
 Entre aquestes activitats 
cal destacar un taller de pa 
ecològic, un taller de cerve-
sa,  el sopar solidari per la 
Llengua i Cultura Catalanes, 
el concert de música tradi-
cional Catalana “Slow Food 
Cançons Trobades”, i la sega 
tradicional de cereal.

 Durant el mes de juliol 
s’està portant a terme l’ar-
ranjament de camins dels 
municipis de la Baronia de 
Rialb, Vilanova de Meià 
i Vilanova de l’Aguda, 
que són d’una especial 
importància estratègica 
en l’extinció d’incendis 
forestals, ja sigui perquè 
porten a punts d’aigua o 
perquè comuniquen de 
forma ràpida o directa 
amb masses forestals 
de difícil accés. En total, 
s’arranjaran 36,3 km de 
camins.
 La iniciativa sorgida 
des del Consell Comarcal 
del la Noguera, neix amb 
l’objectiu d’anar millo-

El Consell Comarcal porta a 
terme l’arranjament de 36 
km de camins rurals

Camins arranjats pel Consell Comarcal

rant per torns (alternant 
els diversos municipis 
de la comarca) els ca-
mins amb una major 
importància en l’extin-
ció d’incendis forestals. 
Els camins es decidei-
xen conjuntament des 
dels Serveis Tècnics del 
Consell Comarcal, els 
alcaldes dels municipis i 
el cos de bombers de la 
Generalitat de Catalunya.

L’objectiu és millorar 
els camins importants i 
necessaris per
l’extinció d’incendis 
forestals de la Noguera
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Programa d’Actes d’Algerri

DIMECRES dia 14
23.00 Cinema a la fresca.
 Inauguració de l’exposició de pintures
 a  càrrec de l’artista local Esther Bernat
 Coca, oberta durant tots els dies de Festa  
 Major.

DIJOUS dia 15
12.00 Missa major cantada pel cor parroquial
 i ofrena floral dels nens i nenes en honor a
 la patrona. Balada de sardanes a càrrec
 de la “Cobla Juvenil de Solsona”.
20.30 Sessió llarga de ball a càrrec de l’orquestra  
 “Montse & Joe Transfer.

DIVENDRES dia 16
11.00 Parc Aquàtic.
17.00 Parc aquàtic i festa de l’escuma.
23.00 Correfocs “Els carranquers de Cervera”,
 Batucada Bombolles i a continuació
 festa del Jovent amb 7deRock i Disco Mòbil.

DISSABTE dia 17
20.30 Sessió de ball de tarda i nit a càrrec del
 Grup 43.
22.30 Sopar de germanor.

DIUMENGE dia 18
10.00 Esmorzar popular.
11.00 Pinyolada.
17.30 Tirada de bitlles.
20.30 Sessió llarga de ball amb el trio “Versió
 Original”.

Carranquers de Cervera

Montse & Joe Transfer

Castelló de Farfanya celebra la Festa 
Major dedicada a Santa Maria

 Els actes festius s’inici-
aran el dimecres 14 d’agost 
amb una sessió de cinema a 
la Fresca a la Plaça Major,  i la 
inauguració de l’exposició de 
pintures a càrrec de l’artista 
local Esther Bernat Coca, 
que romandrà oberta tota la 
Festa Major, al «Centro».
 El dijous 15 començarà 
amb la Missa Major cantada 
pel cor parroquial i ofrena 
floral dels nens i nenes en 
honor a la patrona, seguida 
d’una ballada de sardanes a 
càrrec de la Cobla Juvenil de 
Solsona.
 La pista poliesportiva 
serà l’escenari de la sessió 

llarga de ball amb l’orquestra 
Montse & Joe Transfer. A la 
mitja part es vendran entre-
pans.
 La festa continuarà el 
divendres amb la instal·lació 
d’un parc infantil al costat 
de la Plaça Rubinat. A la 
tarda, a més, hi haurà el bany  
d’escuma i al vespre arribarà 
el correfocs amb els Carran-

quers de Cervera, seguit de 
l’actuació del grup batukada 
Bombolles i a la matinada 
Festa Jove amb el grup de 
versions 7DRock i discomò-
bil a la pista poliesportiva.
 El dissabte 17 continua 
la festa amb la sessió de ball 
tarda i nit a càrrec del Grup 
43. Entre mig hi haurà el So-
par de Germanor organitzat 
pel Club de Futbol Sala de 
Castelló.
 El diumenge 18 s’acaba-
rà la festa amb l’Esmorzar 
popular; la Pinyolada, la 
Tirada de bitlles, i posarà el 
punt i final a la festa major 
una sessió llarga de ball amb 
el trio Versió Original.
 Durant aquest estiu, el 
Bar Centro de Castelló, va 
organitzar una mostra de 
Patchwork i la 1a festa Co-
untry Line Dance amb una 
nombrosa assistència de 
públic.

La Festa s’iniciarà el 
dimecres 14 d’agost al 
vespre, amb una sessió 
de cinema a la fresca i 
una exposició de pintura
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L’Aplec de Sant Llubí es celebra un any 
més, el primer diumenge de setembre

 El proper dia 1 de setem-
bre es celebra un any més, 
una nova edició de l’aplec 
de Sant Llubí.
 A la trobada hi estan 
convidats tots aquells que 
vulguin passar un matí 
de diumenge entretingut 
envoltats del bonic entorn 
del Montsec. Durant tot el 
matí es donarà coca i vi a 
tots els assistents. També hi 
haurà el joc dels tarrons (el 
catxo), el sorteig d’un pernil 
i servei de begudes. A les 
dotze i vint es realitzarà una 
missa en honor al sant. Tots 
els que vulguin quedar a 
dinar, s’habilita una zona per 
fer foc i taules per menjar.Aplec de Sant Llubí

Més de 200 persones van participar 
al concurs de paelles de Montgai
 Montgai va celebrar 
diumenge passat la tercera 
edició del Concurs de Pa-
elles, que va comptar amb 
la participació d’unes 200 
persones. 
 A les 12 del migdia les 6 
colles inscrites al concurs 
van començar a elaborar les 
seves paelles al centre de la 
localitat i a les 3 de la tarda 
a tenir lloc la deliberació per 
part del jurat. 
 El primer premi del con-
curs de paelles d’enguany 
va ser per la colla de les 
bitlles. 
 La festa va finalitzar al 
vespre amb una batukada a 
càrrec del grup Tabalers, els 

El proper diumenge 1 de setembre, l’ermita de Sant 
Llubí acollirà els actes festius en honor al sant.

Concurs de paelles a Montgai

 El proper diumenge 
4 d’agost, es celebra la 
Festa Major als Masos de 
Millà.
 Els actes festius co-
mençaran a les 9 del matí, 
amb un esmorzar popu-
lar, gratuÏit per a tothom.
 A partir de les 11 es 
farà el repic de campana 
i seguidament la Missa 
cantada a l’església de 
Sant Romà.
 A l’acabar es farà el 
tradicional oferiment als 
assistents dels panets i 

Els Masos de Millà celebren 
la seva Festa Major el proper 
diumenge 4 d’agost

Masos de Millà

vi beneïts.
 Durant la festa hi 
haurà venda de torrons 
i el joc del catxo, i es 
repartirà coca de sucre 
per tothom. Al final del 
matí es farà el sorteig 
d’una toia.
 Després de Missa es 
farà el tradicional ver-
mut popular a la plaça 
de l’Església.
 Durant tot el matí 
hi haurà ball amenitzat 
amb música tradicional 
d’acordió.

Diables l’Espetec d’Agra-
munt i la festa dels anys 80 
a les piscines.
 Montgai és una de les 

poblacions amb més activi-
tat festiva i cultural durant 
l’estiu de les comarques de 
Lleida.
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 El cementiri vell de 
Balaguer va ser l’escenari 
d’un homenatge a les 
víctimes del cap de pont 
de Balaguer. Tot i que 
no se’n té un recompte 
fidedigne, es calcula que 
entre abril i desembre 
del 1938 van morir unes 
mil persones en aquesta 
àrea
que afecta els municipis 
de Balaguer, Camarasa, 
L a  S e n t i u  d e  S i ó , 
Bel lcai re  d ’Urgel l  i 
Vallfogona de Balaguer.
 E l s  a l c a l d e s 
d’aquestes localitats, 

Homenatge a les víctimes de 
la Guerra Civil dels alcaldes 
del Cap de Pont de Balaguer

Homenatge a les víctimes del Cap de Pont

Els alcaldes van
estar acompanyats del 
director del Memorial 
Democràtic Jordi 
Palou-Loverdos

a c o m p a n y a t s  p e l 
director del Memorial 
D e m o c r à t i c  d e  l a 
Generalitat, Jordi Palou-
Loverdos, va fer una 
ofrena floral a la fosa 
comú del cementiri, 
c o n v e r t i d a  e n  u n 
record de les morts que 
hi hagué en ambdós 
bàndols. A l’acte també 
hi van assistir algunes 
de les persones que van 
viure el conflicte, com 
ara Llorenç Charles, de 
la Sentiu de Sió, que 
durant l’ofensiva del cap 
de pont tenia 12 anys i 
recorda que els matins 
els passaven amagats 
al celler perquè des de 
primera hora fins que 
es feia fosc hi havia 
combats als mig del 
poble, explicava el dia 
de l’homenatge.

L’edifici del Túmul de Seró, present a 
la Biennal d’Arquitectura de Venècia

 El pavelló català de la 
Biennal d’Arquitectura de 
Venècia 2014 mostrarà el 
projecte “Del fragment i del 
tot”, de l’arquitecte tarragoní 
Josep Torrents. La proposta 
parteix de la Casa Bofarull 
de Josep Maria Jujol, de 
l’any 1913, i enllaça amb 
dues de contemporànies, 
l’Espai Públic la Lira, de 
Ripoll, de RCR Arquitectes 
i Joan Puigcorbé, i l’Espai 
Transmissor del Túmul de 
Seró, de Toni Gironés.
 L’elecció del projecte 
de Torrents per la Biennal 
consolida encara més el 
reconeixement del valor 

arquitectònic de l’edifici 
de l’Espai Transmissor 
del Túmul de Seró, que 
va guanyar el premi FAD 
d’arquitectura i aquests 
dies, fins al 18 d’agost, 
protagonitza una exposició 
a la ciutat suïssa de Basilea. 
 El seu arquitecte, Toni 
Gironés, insisteix en l’interès 
que ha despertat l’obra des 

Interior del Centre d’Interpretació

de bon principi en el món 
de l’arquitectura i recorda 
que, quan encara no s’ha 
obert oficialment al públic, 
ja ha rebut «entre 150 i 200» 
visites de diferents experts. 
Una de les últimes ha estat 
aquest mateix mes de juliol, 
en concret una visita del 
catedràtic d’arquitectura 
barceloní Pedro Azahara. 
El catedràtic va afirmar 
que l’edifici és «un dels 
millors i més bells museus 
d’Espanya». 
 L’ A j u n t a m e n t  e s t à 
acabant d’enllestir els últims 
detalls a l’interior i l’entorn 
de l’Espai Transmissor 
del Túmul de Seró amb la 
intenció d’obrir-lo al públic 
aquest estiu. El regidor de 
cultura, Josep Maria Mayora, 
s’ha mostrat molt satisfet 
amb la rellevància que pren 
la vessant arquitectònica de 
l’equipament 

Exterior del Túmul de Seró

L’edifici ha despertat 
l’interès d’arquitectes i 
experts en arquitectura 
d’arreu del país, abans 
d’estar obert al públic
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El Museu de la Noguera acull
l’exposició “Catalunya bombardejada”

 El Museu de la Noguera 
acull l’exposició “ Catalunya 
bombardejada”. La mostra 
ens proposa dos espais ex-
positius diferenciats. El pri-
mer “Catalunya bombarde-
jada”, aborda els bombarde-
jos sobre tot Catalunya, amb 
especial atenció a les ciutats 
referents de la massacre, 

com són Barcelona, Lleida, 
Granollers, Tarragona, Reus 

Catalunya bombardejada

i Figueres. Incideix en la 
resistència ciutadana mate-
rialitzada en la construcció 
de centenars de refugis an-
tiaeris per fer front als atacs 
indiscriminats de l’aviació 
feixista, principalment itali-
ana i alemanya, que oferia 
suport a l’exèrcit feixista. 
Un segon espai dedicat als 
Bombardeigs a les centrals 
hidroelèctriques (1937-1938). 
En esclatar la guerra, un dels 
primers objectius que els 
militars revoltats van dur a 
terme sobre Catalunya va 
ser l’intent de paralitzar les 
centrals hidroelèctriques.

Un moment de la inauguració de la mostra

La mostra es podrà 
visitar fins el proper 
diumenge 1 de setembre 
a la Sala d’exposicions 
temporals del Museu

 Els balaguerins Hot 
Numbers van donar el 
tret de sortida al cicle de 
concerts ‘Amb la gespa 
al cul’. Unes dues-centes 
persones van presenciar 
al Parc de la Transsegre 

l’actuació d’aquest grup 
d’ska-rock, que va fer un 
repàs a la seva llarga tra-
jectòria.
 Amb la gespa al cul 
vol ser una oportunitat 
pels grups de la ciutat per 
donar-se a conèixer, tot 
aprofitant un espai idoni 
per fer concerts a les nits 
d’estiu, com és el Parc de 
la Transsegre. Aquesta és 
la segona edició del cicle, 
que ha programat concerts 
cada dijous a les 22.30 
hores fins el 29 d’agost.

Hot Numbers inaugurà el cicle 
“Amb la gespa al cul” 2013 al 
parc de la Transsegre

Cada dijous a les 22 
hores, un concert de 
grups locals fins el 29 
d’agost al parc de la 
Transsegre

Hot Numbers
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Una ballada de sardanes i una Missa 
tanca els actes festius de Sant Jaume

 L’Associació de Veïns 
del Centre Històric va clou-
re el 25 de juliol una set-
mana d’activitats amb la 
celebració de la festa de 
Sant Jaume. Una ballada 
de sardanes i una missa en 
honor del sant, a la plaça 
que duu el seu nom, van po-
sar servir ahir per celebrar 
la festivitat de Sant Jaume. 
D’altra banda, l’entitat va 
fer el 30 de juliol, una taula 
rodona titulada ‘Recuperem 
l’històric tram pel Segre del 
Camí de Sant Jaume’, en la 
qual hi va intervindre Fran-
cesc Alcàzar, Carles Gascon 
i Àngel Villarte  i  moderat 
per Jaume Marvà.Ballada de sardanes

300 persones van assistir a la IV
Trobada d’Acordions de Balaguer
 La IV Trobada d’Acor-
dions ‘Ciutat de Balaguer’ 
va congregar  unes tres-
centes persones a la plaça 
dels Comtes d’Urgell de 
Balaguer per escoltar els 
17 acordionistes que van 
participar en la trobada. La 
trobada, organitzada per 
l’Associació Arcordionik, 
vol reivindicar i difondre 
l’ús d’aquest instrument 
musical entre els més jo-
ves. Per aquest motiu orga-
nitzen cada dissabte petits 
concerts al carrer d’Avall.

D’altra banda, el passat dimarts 30 de juliol es va 
fer una taula rodona sobre el Camí de Sant Jaume

IV Trobada d’Acordionistes de Balaguer

 L’Associació Corre-
bars Balaguer va lliurar 
els premis als bars i res-
taurants de la capital 
de la Noguera que van 
participar en el Tercer 
Concurs de Tapes. El 
jurat de l’entitat va guar-
donar al restaurant Cal 
Xirricló de Balaguer amb 
la tapa d’or per la creació 
«Minirahola de xai de la 
Noguera a l’estil Thai», 
el segon premi ha estat 
pel Bar La Noguera, amb 
la seva «Musaca de la 

Noguera» i finalment, la 
tapa de bronze ha estat 
pel recentment inaugurat 
restaurant Amagat, que 
va presentar a concurs 
la «Caponata amb llonga-
nissa confitada i purés». 
 D’altra banda, el Cafè 
Balaguer ha obtingut el 
premi popular que ha 
estat apadrinat aquest 
a n y  p e r  l ’ e m p r e s a 
c e r v e s e r a  E s t r e l l a 
Damm.  L a  c r e a c i ó 
«Recordant al Vishna» 
del Café Balaguer ha 
estat la més ben valorada 
pels consumidors de 
tapes que s’ha acostat 
als bars a tastar les 
tapes que oferien els 21 
establiments que s’han 
apuntat  en aquesta 
passada edició del 2013.

“Recordant al Vishna” de 
Café Balaguer, la millor tapa 
popular del concurs de tapes

Lliurament dels premis

La tapa de Cal Xirricló 
va rebre el premi de 
la tapa d’or segons el 
Jurat del Concurs de 
Tapes
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Maite Carranza aborda, la 
mutilació genital femenina, 
una pràctica encara habitual 
a molts països africans. La 
novel·la esdevé un xoc de 
cultures i un apropament 
a una realitat marcada per 
la tradició i els rituals, a 
través de la protagonista 
principal, la Lola, una 
pediatra separada de fa poc, 
que sap que als seus trenta-
nou anys li queden poques 
oportunitats per a ser mare. 
L’Aminata, en canvi, una 
jove gambiana, ha decidit 
que no vol tenir més fills. 
La feina és incerta, acaba 
de descobrir la intenció 
del marit d’afegir una 
segona esposa a la família 
i la filla gran s’ha tornat 
rebel: s’ha enamorat d’un 
noi blanc, s’avergonyeix de 
l’analfabetisme de la mare 
i, sobretot, no li perdona la 
seva ablació.

La casa del silenci
Autor: Blanca Busquets
Gènere: Novel·la

 A q u e s t a  é s  l a 
història de diverses 
dones i d’alguns homes. 
D e  d o n e s  v a l e n t e s 
i  s e n s i b l e s , d o n e s 
apassionades, dones que 
estimen els homes però 
que sobretot estimen la 
música. Aquesta és la 
història d’un violí que 
passa de mà en mà, 
d’un director d’orquestra 
exiliat que viu entre notes 
musicals i entre faldilles, 
de mares absents, de 
desamors i de venjances, 
de guerres que separen, 
de minyones que mengen 
xocolata desfeta. En 
d e f i n i t i v a ,  B l a n c a 
Busquets presenta una 
novel·la on la música 
és protagonista i més 
concretament la música 
de Bach i d’un violí, un 
Stainer del segle XVIII.
recuperar-los.

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

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

El fruit del baobab
Autor: Maite Carranza
Gènere: Novel·la

 El relat, amb frases 
breus i subtils, proposa 
una profunda reflexió 
s o b r e  l a  h i s t ò r i a 
de  la  humani ta t :  e l 
desenvolupament d’una 
societat que comença 
buscant el coneixement, 
el progrés tècnic i científic, 
el benestar i la comoditat, 
però que durant aquesta 
recerca perverteix els seus 
principis, genera violència 
i dominació dels més forts 
contra els febles.
 Bandada  des taca 
p e l  s i m b o l i s m e  d e 
l e s  i l · l u s t r a c i o n s , 
p ro tagoni t zades  per 
t o t a  c l a s s e  d ’ a u s 
h u m a n i t z a d e s , 
representades amb un 
extraordinari detallisme, 
en blanc i negre. L’obra 
va guanyar el V Premi 
Internacional Compostela 
per a àlbums Il·lustrats.

Bandada
Autor: Maria Júlia Díaz
Gènere: Infants (+5)

El racó del poeta
Miquel Trilla
---------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

Ben d’hora, ben d’hora, ben d’hora,
com diu el Guardiola...
per més d’hora que ens llevem, llegirem
com fa la solfa, d’alguna cançó ronyosa,
“si la butxaca no sona”.
No trobo de què parlar. De vegades a l’estiu, 
se’n van volant quinze dies i a l’escriure 
perquè toca, estires del dia a dia,
algun tema recurrent i improvises tal com ve,
poc o molt alguna cosa, de vegades sense alè.
Segur que em disculparan. 
Ara mateix, al dir “cosa”, m’ha vingut 
a la memòria, com un tret, en Joan Brossa
 i el seu anunciat auster: “Tinc la riquesa -va dir-
de mai no voler ser ric”. 
Ja hi som! La pela sempre pel mig!  
I si fos que fossin “verdes”?
O potser ho va dir de veres?
Conto llest aquell de l’Einstein, un pèl més 
moralitzant: “És més fàcil  -ens va dir- 
esberlar del tot un àtom, que no pas un prejudici”.
Oh desfici, d’ànims bel·ligerants!
Vet aquí! Avui m’ha sortit així. Em quedo 
amb el geni  físic. Diria que és més real.

L E C T U R A
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El Balaguer 2013-2014 comença a
caminar de la mà del tècnic Joan Roca

 El Balaguer va iniciar 
la pretemporada el passat 
dimecres 24 de juliol, de la 
mà del nou entrenador Joan 
Roca, amb tant sols 16 juga-
dors, que s’espera que durant 
els propers dies s’acabi de 
confeccionar la plantilla per 
a que al setembre comencin 

 La plantilla, fins al mo-
ment, està formada pels por-
ters Alfred Peguero i Oriol 
Simón; els defenses Joan 
Martinez, Yeray Darias, Victor 
Darias, Jordi Jordana i Raul 
Carrasco; els migcampistes 
Isaac Solanes, Andreu Martí-
nez, Pau Solanes, Jordi Cucó, 
Xavier Botigué i Jordi Clivillé, 
i els davanters, Iban Parra, 
marc Gardenyes i Ferran 
Rius. També s’han incorporat 
alguns joves jugadors que 
poden alternar el juvenil amb 
el primer equip.
 D i s s a b t e  d i a  2 
s’enfrontaran a l’EFAC 
Almacelles a Golmés, i el 
proper dijous dia 8, jugaran 
a Agramunt, mentre que 
el dissabte 10 d’agost 
s’enfrontaran a l’Alpicat, 
un dels rivals de Primera 
Catalana.

una nova temporada a Pri-
mera Catalana amb l’objectiu 
d’intentar recuperar la Tercera 
Divisió.
 Una Plantilla amb juga-
dors locals, la majoria d’ells 
fets al futbol base del Bala-
guer, i d’altres jugadors molt 
joves que reforçaran l’equip.

Joan Roca en la primera trobada de pretemporada

 El Balaguer va jugar 
el seu primer partit de 
pretemporada, el passat 
dissabte 27 de juliol, a 
Ivars d’Urgell.  
 Van aconseguir una 
victòria per 1-3, en un 
partit en que el Balaguer 
va crear moltes ocasions 
a la primera part, però els 

gols no van arribar fins a la 
segona part, dos del juvenil 
Joan Moreno i un gol en els 
darrers minuts d’Ivan Parra 
que servia per sentenciar i 
posar el 1-3 final. El gol de 
l’Ivars va arribar després 
d’una errada defensiva i 
un gol en pròpia porta del 
balaguerí Pol Camí.

Victòria pels balaguerins per 
1-3 davant l’Ivars d’Urgell

Isaac lluita una pilota
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El CFS Balaguer Cristec es converteix en 
el màxim exponent del futbol sala lleidatà

 El Club Futbol Sala 
Balaguer està treballant 
en la preparació i coor-
dinació d’una nova tem-
porada esportiva,  que 
estarà marcada per la crisi 
econòmica de molts clubs 
que han desaparegut o 
que han hagut de renunci-
ar a les seves categories. 
Aquest fet ha comportat 
la desaparició de l’equip 
sènior del Sícoris, fent 
que el Club Futbol Sala 
Balaguer Cristec sigui 
el primer equip lleidatà 
i que militarà per 14ena 
temporada consecutiva 
en Categoria Nacional. 
Així el primer equip del 
Balaguer-Cristec esdevé 
l’equip referent del Futbol 

Sala lleidatà, amb més de 
25 anys d’història.
 El primer equip comen-
çarà la seva pretemporada 
el proper 19 d’agost, a 
les ordres, una tempora-
da més, de l’entrenador 
Jaume Canal, i l’inici de 
la competició està previst 
per finals de setembre.
 El club de la capital 
de la Noguera presentarà 

un total de vuit equips en 
competició oficial. A més 
del primer equip, el club 
Futbol Sala Balaguer pre-
senta l’equip sènior B; el 
sènior femení, el juvenil, 
el cadet, l’infantil, l’aleví i 
el benjamí, que comença-
ran els seus entrenaments 
de la nova temporada el 
proper 2 de setembre, i 
l’inici de les seves com-
peticions està previst per 
mitjans del proper mes 
d’octubre.
 Així doncs des del club 
es fa una crida a tots els 
nois i noies que estiguin 
interessats en formar part 
d’algun d’aquests equips 
del Club Futbol Sala Ba-
laguer poden demanar 
informació o inscriure’s 
al correu electrònic: cfs-
balaguer@gmail.com o 
anar el dia 2 de setembre 
a partir de les 17,30 hores 
al pavelló poliesportiu de 
Balaguer.”

Primer equip CFS Balaguer

 El passat dimarts es 
va celebrar la 9a i última 
ronda del 18è Open Inter-
nacional d’Escacs Ciutat 
de Balaguer. 
 Les ràpides taules 
entre el GM peruà Jorge 
Cori i el GM rus Vladimir 
Burmakin van donar el 
campionat a Jorge Cori, 
amb només 18 anys, i el 
subcampionat a Vladimir 
Burmakin amb 7.5 punts 
i 7 punts respectivament.
 Al segon tauler, les 
taules entre el GM Ni Hua 
i el MI Daniel Naroditsky 
els deixaren amb 6.5 
punts, empatats amb els 
GM Levan Aroshidze, GM 
Evgeni Janev, IM Renier 
Castellanos, IM Joan 
Mellado i GM Xavi Vila 
al tercer lloc després de 
les victòries d’aquests 
últims. 
 El desempat dóna el 
tercer lloc al GM Ni Hua.
 P e l  q u e  f a  a l s 
lleidatans, la victòria del 

GM Josep Oms, les taules 
entre el FM Joan Trepat 
i IM Guillem Baches i 
les taules d’Alejandro 
B a r b e r o  c o n t r a  u n 
fort jugador peruà van 
estar els resultats més 
destacats d’aquesta 
darrera jornada de l’Open 
Internacional d’Escacs 
Ciutat de Balaguer.
 Els millors classificats 
lleidatans van ser, amb 5.5 
punts de 9: El Mestre FIDE 
Joan Trepat, el Mestre 
FIDE Alejandro Barbero, 
el GM Josep Oms i el IM 
Guillem Baches. En la 
classificació general han 
quedat entre els millors 
20 jugadors.

El peruà Jorge Cori guanya el 
18è Open Internacional
d’Escacs Ciutat de Balaguer

Open Internacional d’Escacs a Balaguer

El rus Vladimir
Burmakin va ser
segon i el xinès Ni 
Hua, va quedar tercer 
classificat

Amb la desaparició de 
l’equip sènior del Club 
Sícoris, el CFS Balaguer 
Cristec és l’equip en la 
categoria més alta dels 
clubs de Lleida

CFS Balaguer Juvenil
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Els Bombers van realitzar un exercici 
de rescat aquàtic al pantà de Camarasa

 Els Bombers de la Gene-
ralitat han realitzat aquesta 
setmana un exercici de 
rescat aquàtic a Camarasa 
(Noguera) per conscienciar 
a la població dels riscos 
que representa la pràctica 
d’esports i activitats de 
lleure en aigües interiors, i 
alhora recordar els consells 
de seguretat bàsics.
 Han fet seguiment de 
l’exercici la directora ter-
ritorial d’Interior a Llei-
da, Anna Miranda, i el cap 
de la Regió d’Emergències 
de Lleida, Jordi Solà, entre 
d’altres autoritats. L’exerci-
ci de salvament aquàtic ha 

simulat el rescat de dues 
persones que s’estaven 
banyant al pantà. Concre-
tament, els dos banyistes 
nedaven en direcció a una 
boia i, en arribar-hi, un dels 
banyistes ha alertat que 
trobava a faltar el company. 
Un cop realitzada l’extra-
cció i el salvament del ba-
nyista que ha donat l’avís, 

els Bombers també li han 
fet la primera assistència 
sanitària. Posteriorment, 
l’equip de rescat ha iniciat 
la recerca del banyista de-
saparegut.
 En les tasques de re-
cerca i rescat hi han parti-
cipat efectius de la unitat 
subaquàtica i de la uni-
tat de muntanya del Grup 
d’Actuacions Especials 
(GRAE) dels Bombers de 
la Generalitat, que han 
emprat una barca de rescat 
subaquàtic. També hi ha in-
tervingut altres unitats dels 
Bombers: un helicòpter, el 
personal sanitari del Grup 
d’Emergències Mèdiques 
(GEM) i efectius de la Regió 
d’Emergències de Lleida.   
 Des de l’1 de gener i 
fins al 30 de juny d’aquest 
any els Bombers han dut 
a terme 19 actuacions de 
salvaments.

Pràctica de rescat subaquàtic

Conscienciar a la
població dels riscos que 
representa la pràctica 
esportiva a l’aigua, era 
l’objectiu principal

 E l  s e r v e i  d e 
Bibliopiscines ha arribat 
aquest estiu, per primera 
vegada, a les piscines 
públiques dels nuclis 
del municipi d’Artesa, en 
concret al nucli agregat 
d’Alentorn i a l’EMD de 
Baldomar, que són els 
dos pobles que tenen 
aquestes instal·lacions 
a banda d’Artesa. El 
Biblioparc consisteix en 
l’oferta de revistes tant 
per a adults com per a 
infants al mateix recinte 
de les piscines, per 
incrementar les opcions 
d’oci i per contribuir al 
foment de la lectura en 
un ambient distès.
 E l  m a t e r i a l  e l 
proporciona la Biblioteca 
M u n i c i p a l  J o a n 

Maluquer i Viladot i està 
format pel que es coneix 
com a «caixes viatgeres», 
és a dir, lots de revistes 
que es traslladen fins a 
les piscines i que es van 
canviant cada 15 dies al 
llarg de tota la temporada. 
Per la seva banda, els 
responsables de les 
piscines s’encarreguen, 
mentre aquestes són 
obertes, que els usuaris 
facin un ús correcte i 
adequat del material.

Les Bibliopiscines arriben a 
Alentorn i Baldomà del
municipi d’Artesa de Segre

Bibliopiscines

El material el
proporciona la
Biblioteca Municipal 
Joan Maluquer i
Viladot

Pràctica de rescat dels Bombers
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 L’Associació cultu-
ral grup d’Art 4 de Ba-
laguer es congratula de 
que un altre col·lectiu 
participi en la difusió de 
la música i el nom dels 
germans Pla. En aquest 
cas, el 1er Festival de 
Música del mateix nom.
 Des de l’associa-
ció venim realitzant un 

Germans Pla
Associació Cultural Grup d’Art 4
------------------------------------------------------------------------------------------------

concurs de cant líric a nivell 
internacional que porta el 
mateix nom “Germans Pla. 
Ciutat de Balaguer”. Aquest 
2013 en celebrem els 14 
anys. Al llarg dels quals, 
hem estat treballant per a 
difondre aquests tres mú-
sics il·lustres del segle XVIII 
oriünds de Balaguer, donat 
que el pare n’era fill.

 Un cop passada la Festa 
Eclipse  Disco Bar, volem des 
d’aquestes ratlles, agrair-vos, 
en nom meu i de tota l’orga-
nització, la vostra il·lusió, ac-
ceptació i, sobretot, la vostra 
participació a la Festa dels 
80.  A continuació us repro-
duïm el missatge que vaig 
llegir al començament de la 
Festa...
 Bona nit,L’ECLIPSE no 
va ser el primer pub de Ba-
laguer, ni el més guapo, ni 
el més modern... això si, per 
molts de nosaltres va ser el 
primer pub i, sobretot, aquell 
local on vam passar més ho-
res...
 Fa un any, sopant amb el 
Toni li vaig parlar de la Festa 
de l’Eclipse, música dels 80, a 
l’aire lliure  i sense pretensi-
ons...El que llavors no sabia 
és que ell m’utilitzaria d’ho-
me de palla, perdó, de cap de 
turc per a muntar la FestaE-
clipse. El Xavier que també 
ficava música, punxava, com 
dèiem llavors, es va posar la 
samarreta al cap, i el disseny 
dels anagrames i el cartell al 
cap dels dits.
 L’Alfonso de seguida va 
dir que ell ficaria discos a 
l’ombra, o algo així, perquè 
és clar, devia voler dir a l’om-
bra d’una nit d’estiu. El Sala 
va preparar el Facebook i el 
Twitter i per cap d’any vam 
engegar la Festa EclipseDis-
co Bar.
 El Miquel Aige, entusi-
asta com sempre, va dir que 
calia fer la Festa i no reparar 
en mitjans... això sí, sense 
pressupost per gastar ni un 

Festa Eclipse Disco-Bar. FEDB
Josep Víctor
----------------------------------------------------------------------------------------------------

duro.. com toca avui dia.
Volem també agrair el suport 
de la Nuri que va ser la prime-
ra que va “apoiar” la FestaE-
clipse, ens va animar i ens va 
posar el cap sota els barrets. 
Els pubs del passeig han llo-
gat els amplificadors i el 1900 
ha parat les taules pel sopar...
 Gràcies a tots, al Miquel 
en nom de l’Ajuntament, al 
Josep Maria del 1900, als 
300 i pico del Facebook, als 
80 incondicionals del Twitter, 
als 2.700 visitants de cada 
setmana. Al Durany i a l’Es-
tudi74 per deixar-nos retratar. 
Al Salvador Marsal que va ser 
el de la continuïtat... i, com 
no, al Josep Maria Foix que 
va ser el que se’l va inventar.
 Ara, amb la Transsegre 
riu avall, no sé què ha d’aca-
bar sent aquesta Festa, pot-
ser una trobada d’antics DJ’s 
de Balaguer, potser la Festa 
dels locals mítics de Bala-
guer com el Wight’s, l’Ubbe, 
el Tirgyps, la Cubatera...En fi, 
amb permís del temps, ens 
ha costat Déu i ajut arribar 
fins aquí....
 I, com sempre deia el Jo-
sep Maria de l’Eclipse: “Hala,  
a divertir-se!!!!!.
 I, per acabar, també un 
sincer agraïment als com-
panys de Ràdio Balaguer i 
de Comunicació de l’Ajunta-
ment per la difusió que han 
fet de la FEDB i per damunt 
de tot i per sempre més mol-
tes gràcies a tots els que heu 
participat, gaudit i, amb la 
vostra presència heu fet pos-
sible la Festa EclipseDisco 
Bar.

 No, no m’he equivo-
cat. No volia dir esports 
“de” risc, sinó esports “en” 
risc, que són gairebé tots 
actualment en aquest país 
si algú no fa alguna cosa 
per posar-hi remei. O si es 
vol completar la frase, “es-
ports en risc d’extinció”. 
Una extinció que tindria 
una repercussió no només 
per als esportistes o les 
entitats sinó per al país. I 
no em vull referir ara als 
valors socials i culturals de 
l’esport. Atès que en una 
època de crisi sembla que 
allò que compta és només 
“la pela”, permetint-me no-
més quatre dades.
 Nombrosos estudis, a 
ca-sa nostra com als paï-
sos del nostre entorn, han 
establert el pes econòmic 
que representa el sector 
esportiu. A Catalunya 
aporta el 2,1% del seu PIB, 
pel damunt de sectors in-
dustrials importants com 
la fabricació de productes 
informàtics (1,1%) o la de 
vehicles de motor (1,9%). 
El sector de l’esport com-
porta una ocupació del 
2,7%, uns 91.000 llocs de 
treball a Catalunya, ocu-
pats principalment en en-
titats privades sense ànim 
de lucre. A més, aporta un 
VAB (Valor Afegit Brut) de 

Esports en risc
Joan Biscarri
------------------------------------------------------------------------------------------------

l’1,1%, uns 1.876 milions d’eu-
ros, en la generació del qual hi 
jugarien un paper determinant 
els milers de voluntaris que 
s’hi dediquen sense cap remu-
neració. Es pot consultar a tall 
d’exemple l’informe de la Se-
cretaria General de l’Esport “El 
pes econòmic de l’esport a Ca-
talunya”, l’estudi encarregat 
per la Diputació de Barcelona 
“Esport i Feina. Projecte d’es-
tratègies per a la generació 
d’activitat econòmica i ocupa-
ció a partir de l’activitat física i 
l’esport”, o el recent “Pla Estra-
tègic de l’Esport 2012-2022 de 
l’Ajuntament de Barcelona”, 
que analitza les capacitats de 
l’esport com a motor econò-
mic de la ciutat. Sempre amb 
la constatació que aquest ha 
estat un dels sectors més re-
sistents en l’actual situació de 
recessió econòmica. Sempre... 
fins ara.
 Ja no es tracta només de 
la caiguda dels ajuts a l’esport, 
tant del sector públic com del 
privat, malgrat és sabut que 
l’efecte multiplicador del vo-
luntariat expandeix l’impacte 
econòmic d’aquests ajuts.  La 
Unió de Federacions Espor-
tives de Catalunya (UFEC) ja 
ha alertat sobre el possible 
efecte devastador que pot 
tenir l’anunciada campanya 
d’inspecions de la Seguridad 
Social als clubs i les federa-

cions. Afegim-hi ara el desfici 
dels interventors de les admi-
nistracions públiques, locals, 
nacionals i estatals, per trobar 
qualsevol problema formal 
que els permeti acabar dene-
gant una subvenció ja conce-
dida a una entitat esportiva. 
Una meticulositat que no ha 
contribuït fins ara a evitar cap 
dels grans fraus i corrupteles 
que s’han conegut els darrers 
anys, cosa que potser si que 
hauria d’atraure la seva gene-
rosa dedicació. I la situació ad-
quireix ja tints dramàtics quan 
algun interventor en concret, 
com passa en el cas de l’Ajun-
tament de Balaguer, combina 
la seva falera persecutòria 
amb l’incompliment de les 
seves obligacions, amb el con-
tundent argument que té mol-
ta feina, i que té d’altres temes 
que són més importants que 
atendre una miserable entitat 
esportiva.
 Atenent a aquesta doctri-
na, el dia que l’administració 
ens doni un termini per pre-
sentar la declaració de renda, 
o per pagar l’impost de circu-
lació, els podem dir que ara 
tenim molta feina, i que quan 
ens vagi bé, si de cas, ja pas-
sarem. O no era això el principi 
de reciprocitat d’obligacions 
entre administració i ciuta-
dans?. El dia que un dels sec-
tors productius més potens de 
Catalunya, com és l’esportiu, 
se’n vagi en orris definitiva-
ment, ja sabrem a qui anar a 
donar-li les gràcies.

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

 El dia 12 d’octubre tam-
bé tindrem el goig de gau-
dir de més música dels Pla 
dins dels premis Comtes 
d’Urgell en els que inter-
vindrà l’Orquestra Barroca 
Catalana, que recentment 
ha gravat un disc anomenat 
“Música religiosa A Solo” 
de dos dels germans amb la 
veu solista del baix Pau Bor-
das, gestió conjunta pel que 
fa referència a  la música 
amb l’Ajuntament de Bala-
guer.
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 Fins al 28 de juliol 
s’ha pogut veure a la 
sala d’exposicions de 
l’Ajuntament de Balaguer 
la mostra ‘Transsegre i 
derivats’ de Santapau i 
Martini. Es tracta d’una 
mostra  de p intures 
d’acrílic sobre tela i 
cartró que ofereix una 
perspectiva diferent de la 
popular festa balaguerina.
 E l s  p e r s o n a t g e s 
d’aquesta col· lecció 
apareixen d’esquena 
i de mig cos en avall, 
la qual cosa convida a 
l’espectador a anar més 

La Sala d’Exposicions de 
l’Ajuntament ha acollit una 
mostra de Santapau i Martini

Exposició de Santapau i Martini

Una mostra amb el 
títol “Transsegre i 
derivats” de pintura 
acrílica sobre tela i 
cartró

enllà, i imaginar allò que 
s’amaga darrera de cada 
escena. La positura dels 
cossos, la posició dels 
personatges i la seva 
distribució en el quadre 
expliquen molt més 
del que pot semblar a 
primera vista, elements 
que han estat captats 
per l’autor amb total 
precisió.
 D’aquesta mostra 
en ressalta un quadre, 
titulat ‘David i Venus’, 
on a diferència de la 
resta els personatges 
apareixen de mig cos en 
amunt.
 E n t r e  a l t r e s , 
Santapau i  Martini 
veu del pintor Edward 
Hopper i del dibuix i la 
il·lustració, fonts que 
queden plasmades en 
aquesta exposició.

1600 persones reviuen la música dels 
anys 80 amb la Festa Eclipse Disco Bar

 Balaguer va celebrar el 
passat dissabte dia 20, una 
de les festes més emotives 
i multitudinàries dels dar-
rers anys, la Festa Eclipse 
Disco-Bar, en la qual diver-
ses generacions de «joves» 
de Balaguer i comarca 
van reviure una autèntica 
sessió d’aquest mític pub.
 La  Banda Ec l ipse , 
formada per a l’ocasió 
per destacats músics de 
ponent com el balaguerí 
Benjamí Fel ip,  ja  van 
marcar  l ’a l t  nivel l  de 
qualitat de la Festa amb 
un concert inicial per anar 
ambientant la trobada, 

mentre s’anava produint 
el retrobament dels molts 
amics que començaven 
a omplir la part alta del 
Passeig;  la frase més 
sentida era «no has canviat 
gens, estàs igual».
 A l’espectacular barra 
a l’aire lliure, de més de 
40 metres, preparada de 
manera conjunta pels 

1600 persones van omplir el passeig de l’Estació

locals Umm, Borée, Gooar, 
Blow, Zeppelin i Tirgyps, es 
va començar a atendre els 
assistents que s’hi anaven 
congregant des de les 8 del 
vespre, arribant quasi al 
col·lapse en els moments 
àlgids de la festa.
 El Photocall de la FEDB 
va esdevenir tot un èxit, 
bullia d’activitat amb una 
contínua desfilada dels 
assistents que no van voler 
deixar escapar l’ocasió de 
sentir-se com a Hollywood 
i van anar retratant-se per 
colles, tant actuals com 
del passat.
 Més de 400 persones  
van gaudir  del  sopar 
ambientat amb la música 
i els ritmes més tranquils 
d’aquells anys, preparada 
pels DJ’s de l’Eclipse, i 
més de 1.600 persones van 
participar de la Festa fins a 
altes hores de la matinada.

Un moment de la festa

La Festa Eclipse Disco 
Bar va estar precedida 
d’un sopar al Passeig 
de l’Estació amb més de 
400 persones
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Balaguer organitza la primera Fira del 
Pernil del 6 al 8 de setembre 

 Des del Bar-Restaurant 
Racó Ibèric de Balaguer, 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Balaguer, 
s’organitza la primera Fira 
del Pernil de Balaguer, del 
6 al 8 de setembre de 2013.
 La Fira del Pernil es 
situarà al pàrquing de 
Mercadona, en el tram que 
va des de l’Estació del tren 
fins a la primera entrada 
del pàrquing, en un recinte 
en el que hi haurà tres parts 
diferenciades: una zona 
de demostració i venda 
amb carpes d’expositors 
de pernil ibèric, embotits, 
formatges i vins, amb la 
presència de les bodegues 
de la comarca; una zona de 
degustació amb barra de 
bar, i terrassa amb taules 
i cadires i una tercera 
zona  amb un escenari per 

Bar-Restaurant Racó Ibèric, organitzador de la Fira

La Fira està organitzada pel bar restaurant El Racó
Ibèric amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Balaguer, al carrer Noguera Pallaresa

les diferents actuacions i 
demostracions de grups 
musicals i de dansa i del 
gimnàs Fitness Balaguer.
 Els expositors podran 
comptar amb un estand 
de 3x3 metres, on oferiran 
una degustació del seu 
producte, a canvi d’un 
dels tiquets que vendrà 
l’organització de la Fira.
 A més, els expositors 
podran fer venda directa 

dels seus productes, durant 
els tres dies de la Fira.
 L’organització vendrà 
uns tiquets a 5 euros 
que donaran dret a cinc 
tastos, ja siguin de pernil, 
embotits, formatges o 
vins, que podran demanar 
a qualsevol estand dels 
expositors,
 La Fira s’inaugurarà el 
divendres 6 de setembre i 
es clourà el diumenge 8.

I Fira del Pernil
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
----------------------------------
LLOGUER/venda de 
pàrquings al c/ Barce-
lona, 72 i c/ St Jaume, 
2. Raó: 676116396.
----------------------------------
VENDA o LLOGUER 
de pàrquings tancats 
al c/ Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó 
telèfons: 629310479-
629715431.
----------------------------------
ES LLOGA dúplex de 
105m2 a Vallfogona. 
Menjador, cuina, 2 
banys, 3 hab., balcó, 
terrassa (45m2), pàr-
quing, traster, electro-
domèstics i mobles. 
Possibilitat d’opció de 
compra. T: 679606061.
----------------------------------
ES LLOGA magatzem 
de 24m2 al c/ St. Pere 
Màrtir, preu 90 e/mes. 
Pàrquing al c/ Urgell 
i c/ St. Pere Màrtir. Es 
lloga apartament a 
Camarasa, amb vis-
tes al riu, totalment 
equipat, per 250 e/
mes. Raó telèfon: 
973447752-639920281.
----------------------------------
CAMBRILS, alquilo 
por semanas, bonito 
apartamento, para 6 
personas a 50 m de 
la playa, a/a. Razón: 
609369537.
----------------------------------

ES LLOGA pisos i dú-
plex a Bellcaire, d’obra 
nova. Molt econòmic. 
Raó: 973450051 (tru-
car amb horari de 9 a 
13.30h).
----------------------------------
O P O R T U N I TAT, 
venda de parcel·les 
aïllades a la mi-
llor zona de Bala-
guer, al costat del 
col·legi Mont-roig, 
516 m2. Raó telèfon: 
676996765.
----------------------------------
ES VEN pàrking tan-
cat al c/ Sanahuja, da-
vant Germanes Car-
melites. Interessats 
trucar al: 666724096.
----------------------------------
ES LLOGA o es ven 
pis nou al c/ Sant Llu-
ís, 150 m2, 4 hab., 2 
banys, 2 terrasses, 
aire condicionat, cui-
na equipada. Possi-
bilitat de pàrking al 
mateix bloc que el pis. 
Telèfon d’informació: 
686106219.
----------------------------------
MIAMI PLATJA, es 
lloga apartament 
amb vistes al mar, 2 
hab. dobles. Quinze-
na juliol i agost 600 €, 
preu setmana agost  
350€. Interessats tru-
car a:  Laia 675856512 
matins 973450800.
----------------------------------

TREBALL
----------------------------------
REPASSOS DE Quali-
tat. Els resultats dels 
nostres alumnes ens 
avalen. Personalit-
zats o en grup. Primà-
ria/ESO/Batxillerat/
Graus/PQPI/Univer-
sitat. Àmplia experi-
ència. Raó: 616197373 
Pg. Estació, 12 ent. 
A Balaguer  cemb@
gmx.com
----------------------------------
BUSCO PERRUQUE-
RA amb experiència, 
mínim 2 anys, per re-
forçar equip. Comen-
çar a partir del 2/08. 
Es valorarà experièn-
cia amb estètica. Raó: 
973447776-690352905.
----------------------------------
PROFESSORA na-
tiva dóna classes 
d’anglès, repassos i 
classes de conversa. 
Particulars i grups. 
Raó: 650422582.
----------------------------------

CONSTRUCCIONS i 
reformes Germans Vi-
dal Guardiola, 27 anys 
d’experiència. Teula-
des, banys, façanes, 
comunitats, granges, 
magatzems, cases 
antigues. Reformes 
en general. Preu eco-
nòmic. Tel. 690921832.
----------------------------------
ES DONEN classes 
personalitzades d’an-
glès, primària i ESO. 
Raó: 647185846.
----------------------------------
 

VARIS
----------------------------------
LA PINTORA Maite 
Petit les invita a vi-
sitar su exposición 
particular con más 
de 180 obras, por falta 
de espacio y así po-
der seguir pintando. 
Ventas a precios míni-
mos. Raó: 609135472 
(Balaguer). 
----------------------------------

COMPRO monedes, 
segells d’Espanya, bit-
llets antics, postals, 
fotos, llibres, publi-
cacions, còmics, cro-
mos, llibres de Festa 
Major i Fira Balaguer, 
Grocs (100 primers). 
Qualsevol cosa relaci-
onada amb Balaguer. 
Interessats trucar al 
telèfon: 676803205.
----------------------------------
ANTIGUITATS JM. 
Comprem antiguitats, 
buidem pisos vells, 
cases, trasters... Gra-
tuïtament. Raó telè-
fon: 620172472.
----------------------------------
SEGONA MÀ de Bala-
guer, venda d’electro-
domèstics, mobles, 
antiguitats, electrò-
nica, mòbils, maqui-
nària, roba, calçat... 
Ens trobareu al c/ Jo-
anot Martorell, 15 bai-
xos. Raó: 632010655-
602315780.
----------------------------------
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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

Horari de trens

REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              feiners
07.55                                “                                                diari
19.55                                “                                                diari
19.00                UAB BELLATERRA    diumenges lectius
06.10                         TÀRREGA                                 feiners
07.10                                 “                                           feiners
07.50                                 “                   de dill. a div. feiners
12.00                                 “                                           feiners
15.00                                 “                                           feiners 
19.30 “                                            feiners
07.10                          LLEIDA              de dill. a div. feiners
07.40                                 “                                           feiners
07.41                                 “                                                diari
07.45                                 “                                           feiners
07.48                                “                    de dill. a div. feiners
07.55                                “                    dima. dimec, diven.
08.00                                 “                             dill., dij., diven.
09.15                                 “                                           feiners
10.45                                 “                                     diumenge
10.50                                “                    de dill. a div. feiners
12.00                                “                    de dill. a div. feiners
13.10                                “                    de dill. a div. feiners
13.30                                “                                             lectius
14.45                                “                    de dill. a div. feiners
15.15                                “                                            lectius
15.18 “                    de dill. a div. feiners
17.51         “                                                 diari
18.00  “                                                 diari
18.05  “                                                 diari
19.10 “                     de dill. a div. feiners
19.21     “                     diumenges i festius
09.50 SEU D’URGELL                                 diari
16.35    “                                                 diari
12.00      ALBESA                                 dissabte
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
09.50 PONTS                                           diari
13.35 “                      de dill. a div. feiners
16.35 “                                                  diari

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
19.10 PONTS            de dill. a div. feiners
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU               diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                            “                  dissabte i diumenge
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT                             diari
19.47 “                                  de dill. a div.
07.00 ÀGER                                      feiners
13.37 “                                      diumenge
14.00 “                              dime., div., dis.
17.00 “                              dill., dima., dij.
17.22 “                                                 diari
20.07                 “                    dissabte i diumenge
21.21 “                                   de dill. a div.
11.05 LES                                             diari
18.05  “                                                 diari
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
15.15 “                     de dill. a div. feiners
12.45 “                                        dissabtes

SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dill. a div. feiners
07.45 de dill. a div. feiners
09.10 feiners
09.15 diari
10.00 de dill. a div. feiners
11.00  de dill. a div.  feiners
11.10 de dill. a div. feiners
12.30  de dill. a div. feiners
12.50  diumenges i festius
14.10 de dill. a div. feiners
15.00 de dill. a div. feiners
16.00 diari
16.35 diari
18.30 de dill. a div. feiners
19.00 de dill. a div. feiners
19.20 diari
20.00 de dill. a div. feiners
20.35                                                      de dill. a div. feiners 

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30 
14.16  14.46
18.10 18.39
21.05  21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39  11.00

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10  09.39
17.30 17.59
20.30 20.59
LA POBLA BALAGUER
12.56 14.16

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.

De les 8 de la tarda de l’1 d’agost a les 8 de la tarda del 8 d’agost MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 8 d’agost a les 8 de la tarda del 15 d’agost CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 15 d’agost a les 8 de la tarda del 22 d’agost ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 22 d’agost a les 8 de la tarda del 29 d’agost MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 29 d’agost a les 8 de la tarda del 5 de setembre ALDAVÓ

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                 973 455004
------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                 973 426013
------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 445200
IMPIC                                                  973 446606
URGÈNCIES                                                    112
MOSSOS D’ESQUADRA              973 457700
GUÀRDIA URBANA                       973 450000
CÀRITAS BALAGUER                    973 443320
CONSELL COMARCAL                 973 448933
BOMBERS                                        973 445080
CAP II                          973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES         902 111444
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
JUTJAT N.3                                       973 035900
SALA DE PROCURADORS         973 451177
DESPATX PARROQUIAL              973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT.             973 446457
FUNERARIA SANT JOSEP          973 445786
                629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN                      973 446259
------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                 973 586005
------------------------------------------------------------------------
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 
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