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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-hi moltes vegades, la fixació de la
feina o de la quotidianitat no ens ho deixa veure. Aprofitar
també les activitats que s’organitzen durant l’estiu, que
en són moltes, per tots aquells que volen gaudir sense
anar gaire lluny i sense gastar massa.
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 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,
pot ser un bon substitut, alhora de poder gaudir i conèixer
aquestes poblacions veïnes, que tan a prop tenim i que
ens proposen un ampli ventall d’activitats per a totes les
edats per gaudir d’aquestes vacances.
Marxar o quedar-se ja depèn dels gustos de cada un,
però fer vacances vol dir descansar de la feina i sobretot
poder agafar moltes forces per la tornada.
Bones vacances i bones festes majors!!
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Més de 100 tones de biomassa de les
restes vegetals de la zona de Partialles
Les restes vegetals
extretes de la zona forestal
de la partida Partialles, al
barri del Secà de Balaguer,
s’han transformat en més
de 100 tones de biomassa,
segons ha informat a
l’Ajuntament l’empresa
que ha executat les tasques
de neteja.
Després d’acabar de
fer la neteja del bosc, l’empresa s’ha encarregat de
triturar les restes vegetals,
que s’usaran com a combustible per a instal·lacions
de biomassa.
Cal recordar que, sota la
supervisió i assessorament
del cos d’Agents Rurals,
l’Ajuntament de Balaguer
va encomanar la neteja i

Restes de biomassa

aclariment d’aquesta massa forestal per tal de prevenir incendis i també facilitar
un millor creixement dels
arbres d’aquesta zona, millorant l’espai de vegetació.

L’actuació ha permès
recuperar una via forestal
que connecta el barri del
Secà amb l’antiga carretera
que anava a Castelló de
Farfanya.

Mercat de les Rebaixes al passeig de
l’Estació els propers dies 8 i 9 d’agost
Organitzat per l’Associació Balaguer Comercial
2021, el mercat arriba a la XVIII edició

Cartell de la campanya

Com és habitual per
aquestes dates, l’Associació
Balaguer Comercial 2021
organitzarà el proper 8 i 9
d’agost la XVIII edició del
Mercat de les Rebaixes amb
la participació de trentaquatre comerciants.
El mercat es celebrarà,
al Passeig de l’Estació i es
podrà trobar des de roba
infantil, juvenil,confecció
home-dona,llenceria, roba
per a la llar i també sabates,
òptica i un ampli ventall de
complements i objectes de
regal. Enguany, amplien
l’horari fent-lo dos dies, el
divendres de les 9 fins a les
21 h. i dissabte de 9 h a 14 h.

Finalitzen les obres de
millora del carrer Cuartel al
Centre Històric de Balaguer
L’ A j u n t a m e n t d e
Balaguer ha acabat
aquesta setmana les
obres de remodelació
de la primera fase
del carrer Cuartel, en
concret, s’ha actuat en el
tram situat entre la plaça
Sant Salvador i la del
carrer Cuartel. Es tracta
d’una reforma integral
que ha consistit en
l’aixecament del carrer,
la substitució de les
xarxes de clavegueram
i aigua i la restitució del
paviment. Aquest és un
dels carrers del centre
històric pendents de
millora des de l’execució
de les obres de Pla de
Barris.
A causa de la llargada
del carrer, que serveix
de circumval·lació entre
la plaça Sant Salvador i
l’extrem nord del carrer
Torrent, les obres s’han
executat per trams,
cosa que ha permès
fer front als problemes

Carrer Cuartel

S’han millorat i
modernitzat tots els
serveis d’aquesta
arteria del casc antic
de la ciutat
derivats del desnivell
del terreny i l’estretor
del carrer, com ara en la
zona més propera a la
plaça Sant Salvador, on
l’accés i maniobres de la
maquinària va ser més
complicat. En canvi, en
la part més alta del carrer,
el desnivell s’ha salvat
combinant la construcció
de rampes amb escales,
ja que els serveis tècnics
han considerat que és
la solució més òptima
per les característiques
d’aquesta via.
Aprofitant la
remodelació, també s’ha
fet la preinstal·lació per a
un futur soterrament de
l’enllumenat.

P U B L I C I T A T <<
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Cloenda del cicle del Juliol de Música i
Poesia a les Franqueses i St. Domènec
El passat diumenge
27 de juliol, va cloure el
cicle Juliol de Música i
de Poesia de Balaguer. A
Sant Domènec i al monestir
cistercenc de Santa Maria
de les Franqueses, han
ressonat les músiques i les
paraules abraçades per les
pedres mil·lenàries de dues
joies arquitectòniques de la
capital de la Noguera.
En un viatge artístic de
gran qualitat, han desfilat
sis propostes plenes
d’emoció, sensibilitat i bon
humor.
S’inaugurava el cicle
amb el magnífic cor Lieder
Càmera de Sabadell i la
suggerent Lídia Pujol, va
seguir un concert familiar

L’Aplec de Sant Llubí es
celebra un any més, el proper
diumenge 7 de setembre
El proper diumenge 7
de setembre, l’ermita
de Sant Llubí acollirà
els actes festius en
honor al sant

El Quartet Brossa, una de les actuacions del Cicle

amb els duets més famosos
per a baríton i baix. Les
Dames de Charlie per
oferir-nos un espectacle
clàssic i alhora modern,
amb una posada en escena

molt original. El Quartet
Brossa, amb les Músiques
de l’Holocaust, ens van
corprendre i meravellar en
un concert de contingut
màxim.

El proper dia 7 de setembre es celebra un any
més, una nova edició de
l’aplec de Sant Llubí a Millà
(Àger).
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.

La plaça del Museu va acollir la 5a
Trobada d’Acordions de Balaguer
Una vintena d’acordionistes de totes les edats van
desfilar per l’escenari de la Trobada el 19 de juliol

Trobada d’Acordionistes

L a 5 a Tr o b a d a
d’Acordion s C iu t at de
Balaguer va celebrar-se el
passat dissabte 19 de juliol
a la plaça Comtes d’Urgell
de la capital de la Noguera.
U n a
v i n t e n a
d’acordionistes van desfilar
per damunt de l’escenari
interpretant cançons
tradicionals en una cita
que vol promocionar aquest
instrument musical.
De fet entre els músics
que van actuar hi ha des
de persones grans fins a
nens, la qual cosa demostra
l’existència d’un relleu
generacional en aquest
tipus de música.

Sant Llubí

NEIXUTS L’ANY 1954 A BALAGUER
Trobada el 19 d’Octubre
Informació i suggeriments:
E-mail: neixuts1954@infocomarca.com
Telèfon: 973 450 259

BAL AGUER

5 generacions de dones d’una família
conviuen a la capital de la Noguera
Amb el naixement de Ylenia Fonté Ruiz el passat mes
de maig, la família uneix 5 generacions

Cinc generacions de dones a Balaguer

Amb el naixement de
Ylenia Fonté Ruiz, el passat 7
de maig del 2014, es complia
una il·lusió d’una família que
uneix fins a cinc generacions
de dones a la capital de la
Noguera.
Dolores Mata, nascuda
l’any 1932 a Avinyonet va
traslladar-se a Balaguer a
principis de la dècada dels 50,
on va tenir la seva primera filla,
Antonieta Fernández, l’any
1953. 19 anys més tard, l’any
1972, va nèixer la Isabel Buisan
que va donar a llum a l’any
1988 a Tifany Ruiz, la mare
de Ylenia. Així doncs, cinc
generacions de dones que
viuen actualment a Balaguer.

Gabriel Alsina parla sobre l’oli OVE a la
Universitat d’estiu de Carmona
Dins de la 12a edició
dels Cursos d’Estiu de la
Universitat Pablo d’Olavide
a Carmona (Sevilla), va
tenir lloc el curs, “El tast
de l’oli d’oliva verge extra.
Usos i maridatge. III Edició”,
en la que va destacar la
ponència “Història i tast
de l’oli d’oliva verge extra“,
impartida per Gabriel Alsina
i Llorens.
Durant la xarrada, es va
fer un repàs per la història
i valors dels olis d’oliva i
també es va poder fer un
tast de diferents varietats
d’oli, tots ells produïts a la
comarca de la Noguera.

Una ponència a càrrec de Gabriel Alsina de la marca
“Castelló” en representació als olis de la Noguera

Ponència de Gabriel Alsina a Carmona
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L’Oficina Jove de la Noguera
presenta la campanya “Per
festes vigila el què pesques”

Campanya “Per festes vigila el què pesques”

“Per festes vigila el
què pesques”
campanya pel consum
responsable de
l’alcohol pels joves
El projecte «Per festes
vigila el què pesques» és
una activitat organitzada
per l’Oficina Jove de la
Noguera que té com a
objectiu potenciar el
consum responsable
d’alcohol entre els joves.
Aquest projecte
s’està fent arribar a
tots els municipis de
la comarca mitjançant
fullets informatius i

unes butlletes que
cada municipi haurà de
repartir entre tots aquells
joves que participin a les
festes de la comarca i no
consumeixin alcohol.
Les butlletes s’hauran
de dipositar degudament
omplertes en una bústia
que estarà ubicada a
l’Oficina Jove de la
Noguera. Entre totes
elles, es farà un sorteig
d’un viatge per a quatre
persones en una ciutat
europea.
Aquest sorteig se
celebrarà el dia 11
d’octubre de 2014, a
Bellmunt d’Urgell,
dins dels actes de la
Comarkalada.
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Les Avellanes celebrarà la seva Festa
major d’estiu del 14 al 17 d’agost

Programa d’Actes de
Les Avellanes
DIJOUS dia 14
00.30 Festa jove amb el grup de versions 7drock
+ DJ.
02.30 Nit eròtica, amb regals, sorteigs,
stripptease i moltes més sorpreses.

DIVENDRES dia 15
12.00
13.00
16.30
18.00

Missa de Santa Maria.
Vermut a l’ombra i joc del catxo.
Campionat de Butifarra.
Espectacle d’humor gestual de la mà de
JAM amb l’espectacle el Mêtre.
Tot seguit xocolatada popular.
21.30 Sessió llarga de ball amb Zafiro 3.
Per acabar Dj Kingstome.

DISSABTE dia 16
The Covers Band, dissabte a la nit

El proper dijous 14 començarà la Festa Major de
les Avellanes amb molt bon
ambient amb el grup de
versions 7drock + DJ. En
acabar torna la Nit Eròtica
amb sortejos, streaptease i
moltes sorpreses més que
faran pujar encara més la
temperatura.
Continuarà el divendres
amb el vermut a l’ombra

després de la Missa i Joc del
Catxo i a la tarda, el Campionat de Butifarra i l’actuació
de l’humorista Jam amb el
seu espectacle “El Mêtre” i,
en acabar, xocolatada popular.
A la nit, sessió llarga de
ball amb Zafiro 3. A la mitja
part del ball hi haurà servei
d’entrepans i per acabar de
passar la nit del divendres,

El grup Zafiro 3 amenitzarà el ball de divendres

hi haurà l’actuació del Dj
Kingstome fins a altes hores
de la matinada.
El dissabte 16 continuarà
la festa amb la XV Cassolada
Popular després de la Missa
de Sant Roc, que continuarà
amb un bany d’escuma i un
grup d’animació.
A la nit, més música amb
la Nit de marxa, cervesa i
bon ambient amb els grups
The Covers Band i el grup
Allioli.
La festa s’acabarà el
diumenge 17, amb un gran
cercavila amb els Capgrossos
de Les Avellanes, i vermut
amenitzat per la Colla
bastonera del Casal Ateneu
Pere III de Balaguer. A la
tarda, es farà una gimcana
per als més menuts a la
plaça Major, mentre que a
partir de les 7 de la tarda, es
farà el partit de futbol a la
pista poliesportiva. La festa
acabarà amb un sopar de
germanor.

En acabar la missa de Sant Roc, hi haurà la
XV Cassolada popular.
18.30 Festa de l’escuma amb animació.
00.30 Nit de marxa, cervesa i bon ambient
amb The Covers Band i Allioli.

DIUMENGE dia 17
13.00 Cercavila amb els Capgrossos de les
Avellanes i vermut amenitzat per la
Colla Bastonera del Casal Ateneu Pere III
de Balaguer.
17.30 Gimcana per la mainada a la plaça major.
19.00 Partit de futbol a la pista poliesportiva.
22.00 Sopar de germanor i fi de festa.

FESTA MAJOR

Del 22 al 24 d’agost, Tartareu
celebrarà la seva Festa major d’estiu

Ball de tarda i nit dissabte amb el grup Acuario

Divendres començaran
amb el repic de campanes,
sopar de germanor i el ball de
nit amb el grup Duo An&Ar.
El dissabte al migdia arribarà
amb la XXI Guerra d’aigua, i
a la tarda continuaran amb el
concurs de botifarra, berenar
amb xocolata, i ball de tarda i
nit amb Aquario i molta marxa
fins a la matinada amb Munt
Band. El grup Jalaysa amb una
llarga sessió de ball, un bingo
i un sopar de germanor, seran
els actes de fi de festa major.

Arriba la Festa Major de Santa Linya del
27 d’agost a l’1 de setembre
Santa Linya es vesteix
de Festa a partir del proper
27 d’agost amb una sessió
d’Aquagym a partir de les 6
de la tarda. El dijous tindrà
lloc el Sopar popular a la
plaça del poble amb la
tercera Botifarrada popular
que acabarà amb una petita
projecció a la mateixa plaça
major.
El divendres 29 arribarà
la Festa pròpiament dita
amb el repic de campanes,
el torneig de botifarra i la
gran festa de jovent amb
la Disco Mòbil Galaxy
fent festa grossa amb els
refrescants mojitos.
Continuarà la festa
el dissabte amb la Missa
cantada, cucanyes i bany
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Programa d’Actes Tartareu
DIVENDRES dia 22

20.00 Repic de campanes i inauguració de
l’exposició fotogràfica “Terme de Tartareu
2014” i cercavila amb el drac Tartaro.
22.00 Sopar de germanor, música en directe
a càrrec de Black Mirror i tot seguit
espectacle amb el Mag David.
00.30 Ball de nit a càrrec del grup Duo AN&AR.

DISSABTE dia 23
13.00
18.00
19.00
20.00
00.00
02.30

XXI Guerra d’aigua.
Concurs de botifarra i jocs per als més petits.
Berenar amb xocolata.
Sessió de ball de tarda amb Acuario.
Ball de nit amb Acuario.
Marxa amb el grup Munt Band.

DIUMENGE dia 24
11.30
12.00
14.00
17.30
20.00
22.00
00.00

Missa de Festa Major.
Música popular.
Vermut de festa major.
Animació infantil amb Track a Track.
Ball de tarda a càrrec de Jalaysa.
Sopar germanor i a continuació Gran Bingo.
Ball de fi de festa major.

Programa d’Actes Santa Linya
DIMECRES dia 27

18.00 Sessió d’aquagym, acompanyat d’un
berenar de coca de sucre amb xocolata (2€).

DIJOUS dia 28

22.00 Sopar popular a la plaça Major.
3a Botifarrada Popular.
00.00 Petita projecció a la fresca a la plaça major.
Duet Aria diumenge ball fi de festa

d’escuma per als petits i ball
infantil i sessió de ball amb
Quartet Cocktail, seguit a
la matinada del grup de
versions Munt Band.
El diumenge llevat de

taula amb els grallers Gorrallargs d’Oliola, futbol i ball
amb el Duet Aria.
El dilluns es posarà punt
i final a la festa amb el popular Dia del Gos.

DIVENDRES dia 29

18.00 Tradicional repic de campanes i a
continuació, torneig de botifarra.
00.30 Festa del jovent amb la Disco mòbil Galaxy
II i festa de mojitos.

DISSABTE dia 30

12.00 Missa cantada i a continuació vermut a la
plaça major escoltant sardanes.
18.00 Cucanyes per la mainada i festa de l’escuma.
19.30 Ball de tarda amb Quartet Cocktail.
00.00 Sessió de ball amb Quartet Cocktail.
03.00 Grup de versions Munt Band.
06.00 Disco Mòbil a càrrec dels Munt Band.

DIUMENGE dia 31

12.00 Missa, seguit de vermut i sardanes a la plaça.
15.00 Llevat de taula, amb les majorals
acompanyades dels grallers Gorrallargs
d’Oliola.
18.00 Partit de futbol solters contra casats.
20.00 Ball de cloenda amb el Duet Aria.
22.00 A la mitja part servei d’entrepans i bingo.
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Sant Llorenç de Montgai celebra la seva
Festa Major del 8 a l’11 d’agost
Actes lúdics, musicals
i culturals centraran
aquests dies de festa de
la localitat noguerenca
de Sant Llorenç
Sant Llorenç celebra la
seva Festa Major a partir del
divendres 8 d’agost, amb el
repic de campanes d’inici
de festes i una excursió a
peu al refugi La Garriga.
A la tarda, hi haurà el IX
torneig de tennis taula, i el
sopar de germanor, seguit
del ball amb la magnífica
de l’orquesta Mediterranea,
una actuació de l’Escola de
Dansa Montse Miret, amb
l’espectacle “Material girl
Madonna, anys 80”. Després
festa jove amb el grup Mund

Programa d’Actes St. Llorenç
DIVENDRES dia 8
08.00
09.00
17.00
21.30
00.15

Gran repic de campanes, inici festes.
Excursió a peu al Refugi “La Garriga”.
IX Torneig de Tennis Taula.
Sopar de germanor.
Ball amb la Mediterranea i actuació de la
Companyia de dansa Montse Miret.
03.00 Festa Jove amb el grup Munt Band + disco.

DISSABTE dia 9
09.00
12.00
17.00
17.30
19.30
00.00

Festa Jove a Sant Llorenç amb el grup Munt Band

Band + Disco.
La festa continuarà el
dissabte amb el Concurs de
Butifarra, la popular Guerra
d’aigua i per la tarda, el
concurs de pesca adult. A
partir de dos quarts de 6 de
la tarda, hi haurà uns tastets
de la Prehistòria a l’Espai

Ball divendres amb la Mediterranea

Orígens i dos hores més
tard, el concurs de postres.
Al vespre, ball amb la gran
orquestra Texas grup, seguit
de la disco mòbil Polo amb
Oriol Garcia Dj.
El diumenge 10 d’agost
la festa continua amb la
celebració de la Missa del
patró Sant Llorenç, cucanyes
infantils, 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. A
partir de les 11 de la nit Nit de
Casino.
El dilluns 11 d’agost, a
partir de les 10 del vespre,
es lliurarà el premi al millor
balcó decorat, i s’acabarà la
festa amb la nit de cinema,
amb la projecció d’una
pel·lícula.

Gran ressaca popular.
Concurs de butifarra i guerra d’aigua.
Concurs de pesca adult.
Tastets de la prehistòria.
Concurs de postres.
Ball de nit amb Texas Grup i seguidament
Disco mòbil Polo amb Dj. Oriol Garcia.

DIUMENGE dia 10
12.00
13.00
17.00
20.00
21.30
23.00

Missa solemne del patró de Sant Llorenç.
Cucanyes infantils.
Concurs de pesca infantil.
Ball de tarda amb el trio Axis.
Sopar anticrisis (entrepà+refresc=5€).
Nit de casino.

DILLUNS dia 11

22.00 Entrega premi al millor balcó decorat i cinema.

FESTA MAJOR

Cubells es vesteix de gala del 20 al 24
d’agost, per celebrar la Festa Major
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Programa d’Actes de Cubells
DIMECRES dia 20

19.00 Taller de ceràmica Rakú.
20.30 I Concurs de truites.

DIJOUS dia 21

18.30 Espectacle en commemoració al
Tricentenari “Avi, què és la Diada?”. Grup
Cia. Teatr3.
21.50 Pregó a càrrec del Conseller d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat, l’il·lustríssim
Felip Puig.
22.00 Sopar de germanor i espectacle.

DIVENDRES dia 22

18.00 Tallers per a nens/es a càrrec de l’AMPA
de l’Escola Sol Naixent.
23.30 30 Nit de Foc i Rock & Roll. Correfocs amb
els diables Bèsties Feréstegues de Balaguer.
Tot seguit concerts amb Tràfic+Buhos.

DISSABTE dia 23

La Tràfic el divendres a la nit de Foc i Rock&Roll

Cubells celebra la seva
Festa major del 20 al 24
d’agost. Els actes començaran el dimecres 20, amb els
tallers de ceràmica Rakú.
Tot seguit hi haurà el concurs de Truites amb premis
a la més bona i a la més
original.
Continuarà la festa el
dijous amb l’espectacle en

commemoració del Tricentenari “Avi, què és la Diada?” amb el Grup Cia Teatr3.
Al vespre pregó de Festa
major a càrrec del Conseller,
Felip Puig. Tot seguit hi
haurà el sopar de germanor
i espectacle.
El divendres 22 a la tarda, tallers participatius per
a nens i nenes i al vespre

L’Orquestra Combo 912 el dissabte

Nit de Foc i Rock & Roll
amb el Correfocs amb els
diables Bèsties Feréstegues
de Balaguer, i tot seguit nit
de concerts amb els grups:
Buhos i Tràfic.
El dissabte 23 continua la festa amb animació
infantil del grup Xip Xap i
l’espectacle Festa Sabonera. Acte seguit hi haurà el
Concert amb l’Orquestra
Combo 912, qui amenitzarà
el ball de tarda i de nit.
La Festa s’acabarà el
diumenge 24 amb l’Ofrena
floral a la Mare de Déu
del Castell i seguidament
la celebració de la Missa
Solemne a l’Església del
Castell. A continuació hi
haurà l’actuació de l’Esbart
Dansaire Castell Formós de
Balaguer i la Festa s’acabarà amb una sessió llarga de
ball amb l’Orquestra Gran
Premier.

18.00 Gresca i escuma amb la companyia Xip Xap
i l’espectacle Festa Sabonera.
20.00 Concert amb l’orquestra Combo 912 i a
continuació ball de tarda amb la mateixa.
00.30 Ball de nit i gresca pel jovent amb Combo 912.

DIUMENGE dia 24

11.30 Ofrena floral a la Mare de Déu del Castell.
12.00 Missa solemne, a continuació actuació de
l’Esbart Dansaire Castell Formós.
20.00 Ball llarg amb l’orquestra Gran Premier.
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Festa major d’Algerri, del divendres
22 fins al diumenge 24 d’agost
Algerri gaudirà de la
festa major del 22 al 24
d’agost, amb una
programació plena
d’actes per tothom
Algerri es vesteix de Festa des del divendres 22, que
començarà amb la instal·
lació d’un parc aquàtic a
les piscines. A la nit, arriba
la Nit Jove - Cubatada 2014
amb el grup de versions
Munt Band.
Els actes continuaran el
dissabte 23 amb la IX Cursa
de Carricotxes pels carrers
del Municipi a primera hora
de la tarda, mentre que a les
7 de la tarda, s’inaugurarà

Cursa de carricotxes d’Algerri

Programa d’Actes d’Algerri
DIVENDRES dia 22
11.30 Parc aquàtic fins a les 14 h a les piscines
municipals.
16.30 Parc aquàtic fins a les 19h a les piscines
municipals.
00.00 Nit Jove - Cubatada 2014, amb el grup
Munt Band.

DISSABTE dia 23
17.30 IX Cursa de carricotxes pels carrers del
municipi.
19.00 Inauguració exposició de fotografies:
III Concurs de fotografia d’Algerri (Avinguda
Ramon Roca Puig).
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.

La colla el Bitxo de Terrassa

l’exposició de les fotografies “III Concurs de fotografies d’Algerri”” a l’Avinguda
Ramon Roca Puig.
Les sessions de ball de
tarda i nit les amenitzarà

l’Orquestra Mediterranea. A
partir de les 11 de la nit gran
Correfoc amb El Bitxo de
Terrassa. La festa s’acabarà
amb una Disco Mòbil.
El diumenge començarà
amb el Repic de campanes
a càrrec del Sr. Cassimir
Baró, seguit de la Missa
major amb ofrena floral
en honor a Sant Bartomeu
amenitzada per la Rondalla
d’Algerri i la Coral d’Algerri
i Castelló i després ballada
dels Capgrossos i ballada
de sardanes. A la tarda, es
farà la Festa de l’Escuma
de colors a la Plaça Major.
El grup musical Acuario
amenitzarà el ball fi de festa
amb una sessió continua
fent el fi de festa.

DIUMENGE dia 24
11.00 Repic de campanes a càrrec del Sr.
Casimir Baró.
11.30 Missa major amb ofrena floral en honor
a Sant Bartomeu, amenitzada per la
Rondalla d’Algerri i la Coral d’Algerri i
Castelló. Seguit per la campanya de
l’Associació Contra el Càncer.
13.00 Ballada dels Capgrossos d’Algerri,
acompanyats per la Rondalla d’Algerri.
Seguit per la ballada de sardanes (música
per megafonia).
17.00 Festa de l’escuma de colors.
19.00 Exposició de les fotografies:
III Concurs de fotografia d’Algerri. (Avinguda
Ramon Roca Puig)
20.00 Sessió contínua de ball amb el grup Acuario.

COMARCA

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

Fira del Cereal d’Algerri

Durant tot el cap de setmana del 19 i 20 de juliol,
centenars de visitants van acostar-se per poder
gaudir de diferents exposicions, tallers i xarrades
Algerri va acollir amb
èxit la segona edició de la
Fira del Cereal, el passat
cap de setmana del 19 i
20 de juliol, amb l’objectiu
d’aproximar a la societat
els coneixements entorn
a l’alimentació saludable
i l’agricultura ecològica i
sostenible.
La fira que va tenir un
gran èxit de visitants durant
els dos dies, va oferir al pú-

blic una gran varietat d’activitats. El dissabte a la tarda,
hi va haver l’inauguració
oficial, amb la presentació
dels Capgrossos d’Algerri,
acompanyats de la música
de la Rondalla. Tallers per
a nens i nenes, xerrades
acompanyades de tastets,
i un sopar popular cuinat
amb productes de proximitat van tancar les activitats
de dissabte. Durant els dos

dies hi va haver un mercat
de productes artesans i de
proximitat i una exposició
fotogràfica i també d’oficis
antics i de patchwork.
Diumenge hi va haver
una trobada de puntaires,
un espectacle amb ambientació de l’època de les
feines del segar i el batre.
Per la tarda, xerrades i tallers van cloure les activitats d’una fira que des de
l’organització han estat
molt satisfets per la gran
participació de la gent, esperant poder repetir-la i
també ampliar-la de cara a
la tercera edició.

L’Ajuntament
d’Algerri,
us convida a
gaudir d’una gran
Festa Major, els
dies 22, 23 i 24
d’agost
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S’instal·la a Butsènit d’Urgell
la primera família amb un fill
en edat escolar
Gràcies a la iniciativa
de l’ajuntament de
Montgai, la família RuizLópez és la primera que
s’ha instal·lat a viure al
nucli de Butsènit en un
dels habitatges amb el
lloguer gratuït durant, en
el marc del programa que
va començar el passat
mes de març per garantir
el futur dels centres
educatius del municipi,
evitar el deteriorament
dels habitatges buits i
rejovenir la població.
La família procedeix
de l’Hospitalet de
Llobregat i han vingut
per marxar de la ciutat
i viure en un nucli urbà,

L’escola de Butsènit
d’Urgell compta amb
13 alumnes de cara al
curs que ha de
començar el setembre
més tranquil i amb més
qualitat de vida. Ara toca
buscar feina per la zona
i arreglar-se la llar a les
seves necessitats.
Hi ha hagut una gran
demanda de sol·licituds
per ocupar aquestes
vivendes i així augmentar
el nombre d’alumnes
a les escoles rurals del
municipi.

Instal·lació de la nova família a Butsènit
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Festa major d’Àger des del dimecres 13
fins al diumenge 17 d’agost

Programa d’Actes d’Àger

Àger celebra la seva Festa
Major d’estiu del 13 al 17
d’agost, tot i què uns dies
abans ja celebren alguns actes previs a la festa major. El
diumenge dia 10 un concert
d’orgue amb David Malet a
la Parròquia de St. Vicenç. El
dimarts 12, una conferència
a càrrec de Judith Mellado al
local social. L’inici oficial de
les festes, es farà el dimecres
13 amb el concurs de dibuix,
el sopar de germanor, una
cantada d’havaneres i una
actuació de DJ’s Gian Solo.
El dijous 14, es faran les
cucanyes i animació infantil
amb xocolatada, i a la Nit

DIMARTS dia 12

DIUMENGE dia 10

18.00 Concert d’Orgue a la Parròquia de Sant
Vicenç amb David Malet.
18.00 Conferència “Dones extraordinàries,
Dones Compromeses” a càrrec de Judith
Mellado Ganau al Local Social.

DIMECRES dia 13

17.15 Traca d’inici de festa major.
17.30 Concurs de Dibuix Infantil/Juvenil a les
Piscines Municipals i Pintada de murals.
22.00 Sopar de Germanor a la Plaça Major.
00.00 Cantada d’Havaneres i Rom cremat
amb Arrels de la Terraferma. Seguit de
música pels més joves amb Dj Gian Solo.
El grup Amaika el dijous a l’Àgerock

Àgerock amb els grups The
Garagers Band, Amaika i
Sindicato del Riff.
El 15 d’agost, es farà la

L’orquestra Galatea el divendres dia 15

Missa i vermut de Festa Major, el llevat de taula i la guerra d’aigua i un contacontes
a la Col·legiata. L’orquestra
Galatea amenitzarà els balls
de tarda i nit.
El dissabte hi haurà un
torneig de futbol i a la nit el
Correfocs amb els Diables de
Balaguer acompanyats per la
Fanaca de Cambrils i el ball
amb Karaoke band i Dry Gin.
Diumenge, missa, escala
en hi-fi, el cos de la Cordera,
seguit d’una sessió de ball
de tarda i nit amb el Duet
Esquitx, el tradicional Ball
de disfresses i a la mitja part
llonganissada popular i Bingo.

DIJOUS dia 14

17.00 Cucanyes, animació infantil i xocolatada.
00.00 Àgerock: The Garagers Band, Amaika,
Sindicato del Riff. Mitja part cursa de sacs.

DIVENDRES dia 15

12.00 Tradicional Missa de Festa Major.
12.45 Vermut popular a la plaça Major amb
Tissana Acústic i Cantaire d’Àger.
14.15 Tradicional Llevat de taula.
17.00 Guerra d’aigua a la placeta dels Jubilats.
19.00 Contacontes infantil a la Col·legiata.
20.15 Ball de tarda amb Orquestra Galatea.
00.00 Ball de nit amb Galatea. Seguit, gresca pel
jovent de la mà de Dj Radio Control.

DISSABTE dia 16

18.00 Torneig de futbol.
00.30 Correfocs amb els diables Bèsties
Feréstegues de Balaguer, acompanyats per
La Fanaca de Cambrils.
01.00 Ball de nit amb Karaoke Band + Dry Gin.

DIUMENGE dia 17
12.00
17.00
19.30
20.00

Tradicional Missa de diumenge.
Escala en Hi-Fi al Local Social.
Tradicional Cos de la Cordera.
Ball de tarda i nit amb Duet Esquitx. Ball
de disfresses. Mitja part llonganissada i
Gran Bingo. Per acabar la festa, traca final.
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Àger acull la IV Jornada d’Estudis
Històrics sobre la romanització del Montsec
A més de les ponències
va acabar amb una taula
rodona i una intervenció
dedicada al sarcòfag
d’Ager
El passat dimecres, 9
de juliol es va celebrar, a
la Sala d’Actes de l’ajuntament de la Vall d’Àger la IV
Jornada d’Estudis Històrics
i Patrimonials de la vall
d’Àger i l’Alta Noguera, sota
el títol La romanització al
voltant del Montsec.
Les intervencions dels
ponents posaren el coneixement que actualment
es té sobre aquest tema,
evidenciant un buit en el
propi Montsec, malgrat
que cada vegada més es
detecten i es coneixen més
jaciments ibers i romans al
seu voltant.
Enguany, la Jornada
comptà amb la participació

Programa d’Actes de Butsènit
DIJOUS dia 14

21.30 Sopar de festa major.
22.30 Escala en hi-fi.
00.00 Disco Mòbil Galaxy.

DIVENDRES dia 15
12.00
12.00
15.00
16.00
20.00
00.00

Missa solemne.
Parc aquàtic i terrestre (fins a les 14.30 h).
Parc aquàtic i terrestre (fins a les 19 h).
Concurs de botifarra.
Ball de tarda amb el Duet Alma.
Ball de nit amb el mateix grup.

DISSABTE dia 16

17.00 Festa de l’escuma amb Gil i els Rataplan.
19.30 Xocolatada popular.
00.00 Nit de Dj’s.
Sarcòfag d’Àger

d’especialistes en diversos
camps, inclosa la toponímia, de la Universitat Autònoma de Barcelona, la
Universitat de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el
Museu de Lleida, Diocesà
i Comarcal, el Museu de
la Noguera i la Universitat
de Padova. El matí finalitzà
amb una Taula Rodona
moderada per la Dra. Isabel
Rodà de Llanza. Per la tarda,

DIUMENGE dia 17
la inter venció dedicada
exclusivament al sarcòfag
d’Àger, elaborat a Roma
amb tota seguretat i datat
del segle III dC, es va fer a
l’església de Sant Vicenç,
on va ser traslladat des de
la Col·legiata de Sant Pere.
La IV Jornada d’estudis
històrics ha rebut el
suport de l’Institut Ramon
Muntaner i de l’ajuntament
d’Àger.

18.00 Tradicional partit de futbol de festa major
Torà- Butsènit.
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Castelló de Farfanya celebra la Festa
major dedicada a Santa Maria

DIJOUS dia 14

23.00 Nit del jovent, amb Correfocs els Carranquers
de Cervera.
00.30 Actuació de Autoput + DJ+ Disco mòbil.

La Festa s’iniciarà el
dijous 14 d’agost al
vespre, amb la Nit del
Jovent amb Correfocs i
concerts

Del 14 al 17 d’agost, la
població noguerenca de
Castelló de Farfanya celebra
la seva Festa Major.
Els actes festius s’iniciaran el dijous 14 d’agost amb
la celebració de la Nit del
Jovent amb els Correfocs
amb els Carranquers de
Cervera amb sortida des
de les Escoles i l’actuació
del grup Autoput a la pista
poliesportiva. A continuació
Dj i Disco mòbil.
La Festa continuarà el
divendres 15 amb la celebració de la Missa Major
cantada pel cor parroquial

Programa d’Actes de Castelló
de Farfanya

DIVENDRES dia 15

11.00 Parc infantil.
12.00 Missa major cantada pel cor parroquial i
ofrena floral dels nens i nenes en honor a
la patrona.
13.00 Ballada de sardanes a càrrec de la Cobla
Juvenil de Solsona.
17.00 Parc infantil i festa de l’escuma.
20.30 Ball de tarda amb l’orquestra Cocktail.
00.00 Ball de nit amb la mateixa orquestra.
A continuació festa jove amb Dj. Luka Caro.
Cobla Juvenil de Solsona

i ofrena floral dels nens i
nenes en honor a la patrona.
Tot seguit la ballada de sardanes a càrrec de la Cobla
Juvenil de Solsona.
Per la tarda, s’instal·larà
un parc infantil i la festa de
l’escuma per als més petits,
mentre que l’Orquestra
Cocktail serà l’encarregada
d’amenitzar les sessions de

Divendres 15 festa amb Dj. Luka Caro

DISSABTE dia 16
ball de tarda i nit.
La Festa Jove correrà a
càrrec de Dj Luka Caro a la
sala polivalent.
El dissabte 16 continuarà la festa amb un espectacle infantil amb el
grup El Sidral amb l’obra
Jugajoglars. L’orquestra
Crystal serà qui amenitzarà
les sessions de ball del dissabte. Entre sessions, el bar
Centro organitza un gran
Cassolí a la Plaça Major.
El diumenge al matí un
esmorzar popular, seguit
de la Pinyolada. A la tarda,
campionat de Bitlles al
camí de les piscines i la
festa finalitzarà amb una
gran sessió de ball amb
l’orquestra Mediterranea.
Durant tots els dies de
festa major, es podrà visitar
una exposició de pintures
de l’artista local Esther
Bernat Coca al Centro.

18.00 Espectacle infantil amb el Sidral
“Jugajoglars”.
20.30 Ball de tarda amb amb l’orquestra Crystal.
A continuació cassolí a la plaça Major.
00.00 Sessió de ball de nit amb Crystal.

DIUMENGE dia 17
10.00
11.00
17.30
20.30

Esmorzar popular.
Pinyolada.
Tarda de bitlles.
Sessió llarga de ball a càrrec de l’orquestra
Mediterrània.

Durant tota la festa major, hi haurà Exposició de
pintures de l’artista local Esther Bernat i Coca, al
“Centro”, d’11,30 a 14 h i de 18 a 20,30 h.
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L’Associació del Centre Històric organitza
un taller d’elaboració de fanalets
Desenes de nens i nenes van participar a la
tradicional festa dels fanalets el dijous dia 24

Taller de fanalets

Nens i nenes de Balaguer
van elaborar la setmana de
Sant Jaume els fanalets
que van lluir en la processó
en honor a Sant Jaume.
La cercavila, encapçalada
pel gegant Sereno, que
duu un fanal a la mà, i els
Ministrils de Lleida, va sortir
de la placeta de Sant Jaume
i va anar fins a l’església
del Miracle, on es va fer
una missa i es beneïren els
fanalets.
Com és habitual, els fanalets s’han confeccionat amb
material reciclat, en aquest
cas llaunes de llet infantil i
pots de tabac, decorats amb
cartons i papers de colors.

El Museu de la Noguera acull l’exposició
“Cavalls i poder en el món ibèric”
“Cavalls i poder en el
món ibèric” és el nom de
la nova exposició temporal
del Museu de la Noguera,
que es podrà visitar fins el
31 d’agost. Es tracta d’una
mostra centrada en el paper
que va tenir el cavall en la societat ibèrica (s. VI ac- I ac),
un animal que no només era
signe de jerarquia, riquesa i
poder, sinó que també tenia
atributs simbòlics, vinculats
a un misteriós culte per
assegurar la reproducció i
protecció dels seus ramats.

Exposició “Cavalls i poder en el món ibèric”

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Potser, si ho versifico,
es suavitzi una miqueta,
i no es vegi tan patètic, tan trist, tan reprovable,
com si ho dic sense cap filtre. Avui però,
no sé si escriuré gaire
d’allò que el poble mira,
tan estrany, tan insòlit, lamentable i increïble.
Val més
que m’ho mediti, que controli, que no cridi.
Aquell tòtem patriòtic, aquell mite,
símbol dels símbols bons,
icona de perfeccions, a qui jo també com tants,
retia idolatria,
aquell màgic honorable, exel·lint en els seus dons,
ens ha contat que mentia. Ves per on!
Si hi ha res que m’exasperi,
és que em manin des de fora,
amb parla que no és la meva,
quina llengua he de parlar.
Però dir-me en català, que no havia trobat l’hora
de fer les coses com cal...?
Això és un desori impropi d’aquella “feina ben feta”
on ens vàrem apuntar, i el poble no oblida mai.
M’ha trasbalsat.

18 >>

C U LT U R A

Dos alumnes del Vedruna superen el 9
en les probes de la selectivitat
Un total de 16 alumnes ho han aconseguit a les
comarques lleidatanes, 3 dels quals a la Noguera

Gemma Benseny i Jordi Fortuny

La Gemma Benseny i
Bonet i en Jordi Fortuny
i Profitós, alumnes de
l’Escola Vedruna Balaguer,
han estat guardonats
amb una distinció per la
qualificació obtinguda en
les Proves d’Accés a la
Universitat 2014.
Aquesta distinció
s’atorga als/les alumnes
que en els exàmens de
selectivitat van obtenir una
nota superior a nou en la
fase general de les proves
de selectivitat.
En la província de Lleida
s’han distingit 16 alumnes
i la comarca de la Noguera
ha obtingut 3 distincions.

22 joves participants excaven al Castell
Formós amb el Cota Zero
Vint-i-dos aprenents
d’arqueòlegs d’entre 12
i 25 anys, han participat
enguany en el taller Cota
Zero, organitzat pel Museu
de la Noguera per tal de
promoure aquesta professió
i el coneixement del passat
de la ciutat mitjançant l’excavació d’un dels principals
enclavaments històrics, el
Castell Formós, residència
dels Comtes d’Urgell construïda damunt d’un palau
àrab.

Cota zero

Espai Orígens amplia la seva
oferta d’activitats fins el
proper 14 de setembre

Espai Orígens

Coincidint amb
l’arribada de l’agost,
l’Espai Orígens
incrementa la seva oferta
fins al pont de la festivitat
de la Diada de Catalunya.
Activitats nocturnes
consolidades com la visita
al jaciment de la Roca
dels Bous els divendres 8
i 15 d’agost, a les nou del
vespre, permeten gaudir
d’una manera diferent
d’aquest espai singular,
alhora que els visitants
estan acompanyats pel cel
Starlight del Montsec.
Aquesta temporada
s’ha volgut fer una aposta
per l’oferta d’activitats de
nit. La novetat de l’estiu
és el sopar prehistòric en
família, que tindrà lloc el
proper 16 d’agost a les
21h, a les instal·lacions

Activitats com la visita
a la Roca dels Bous o
els sopars prehistòrics
i nous espais
d’experimentació
del Parc Arqueològic
Didàctic. L’equipament
també acollirà diverses
programacions dels
‘Tastets’ de prehistòria; el
9 i 16 d’agost.
Pe r p a r t i c i p a r a
aquestes activitats cal
inscriure’s prèviament a
info@espaiorigens.com o
bé trucar al telèfon 973 420
068. A més, el centre també
ha posat en marxa un nou
espai per a què els visitants
puguin experimentar amb
la prehistòria.
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El Balaguer il·lusiona en el seu debut
de pretemporada davant l’Ivars
FUTBOL>> L’equip que
entrena Joan Roca va
aconseguir una clara
victòria per 1-6, i
sobretot fent un bon joc
Després d’iniciar la pretemporada el passat dilluns
28 de juliol, el primer equip
del Club Futbol Balaguer
passava amb nota alta el
primer test de la pretemporada davant l’Ivars d’Urgell,
com ja va essent tradicional
en les darreres temporades.
Els balaguerins, tot i
encaixar un gol al minut
35 de la primera part, que
avançava en el marcador als
locals, van acabar guanyant
per un contundent 1-6, amb
un domini absolut del joc
durant els 90 minuts, que
va il·lusionar els afeccionats balaguerins que van

Noves incorporacions

Plantilla del C.F. Balaguer

acostar-se al camp de l’Ivars
d’Urgell.
Un Iban Parra que es
troba en un gran estat de
forma, va ser el protagonista del partit amb 4 gols,
mentre que Dani Rodríguez
i Miquel Del Águila, dos
dels debutants d’aquesta
temporada, van arrodonir
el resultat, amb dos gols de

bella factura.
Joan Roca es mostrà
satisfet dels seu equip després d’aquest primer partit,
tot i que encara queden
moltes coses a millorar i
seguir treballant per a que
els nous jugadors vagin
adaptant-se al sistema que
l’entrenador vol imposar a
la plantilla.
Una plantilla que segurament és la més balaguerina de la història, amb 18
dels 21 jugadors de Balaguer.
El Balaguer ha incorporat com a jugadors a Albert
Jiménez i Sergi Curià, procedents del Tremp, Carlos
Martínez, Joan Figuerola
i Xavi Bonet del Cervera,
Dani Rodríguez del Mollerussa, i Miquel del Águila i
Ignasi Solanes que pugen
de la categoria del juvenil
del Balaguer.

El Villart Logístic debuta a
Europa davant el TMK Tagmet
rus, el proper 24 d’octubre
En la seva estrena a
la competició europea
de l a ET TU C u p, e l
Balaguer Villart Logístic
s’ha trobat amb algunes
sorpreses. Per començar,
l’equip de la Noguera
començarà la competició
ja en la tercera ronda,
atès que, pel rànquing
internacional de les
seves jugadores, passen
directament les dues
primeres rondes de grups
i es van directament a
vuitens de final, situantse així d’entrada entre
els 16 millors equips
d’Europa.
D’altra banda, aquesta
tercera ronda es juga a
partit únic amb l’equip
que toca per sorteig, i
al Balaguer li ha tocat
enfrontar-se amb l’equip

Club Tennis Taula Balaguer

TENNIS TAULA>>
Les balaguerines es
troben entre els setze
millors equips
d’Europa femení
rus del TMK TAGMET,
un equip de Taganrog,
una ciutat del Óblast
de Rostov, al sudest de
Rússia, prop del mar.
Com que e l TM K
Tagmet figura en el
rànquing europeu en
cinquena posició (amb
5.738 punts), mentre
que el Balaguer Villart
Logístic està en setena
(amb 5.438), l’encontre es
celebrarà a la ciutat russa
de Taganrog entre el 24 i
el 26 d’octubre.
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Artesa de Segre organitza la primera
cursa de muntanya “Lo Meló”, el dia 23
ATLETISME>>

El
Cudos d’Artesa de Segre i
l’Ajuntament del municipi
organitzen la primera cursa
de muntanya Lo Meló el dia
23 d’agost, coincidint amb la
coneguda Fira del Meló.
La cita és dissabte a les
19 h i el recorregut de la
cursa són 12 kms per camins
i corriols al voltant de la
muntanya del Castellot, un
dels símbols de la població.
Durant el trajecte es gaudeix
de vistes esplèndides de la
serralada del Montsec i de
l’entorn d’Artesa de Segre.

NATACIÓ>> Cal
destacar els resultats
de Pere Barbosa en
els 400 m estils i en
els 200 m esquena

Cursa del Meló a Artesa de Segre

Els bons resultats obtinguts col·loquen
Antoni Carreño al 62è lloc de l’ATP

Antoni Carreño

5 nedadors balaguerins al
campionat de Catalunya de
natació junior a Mataró

El tennista balaguerí
Antoni Carreño ocupa el 62è
lloc a l’ATP, després d’haver
aconseguit el sotscampionat
de dobles en el campionat
d’Espanya, arribar a les
semifinals del campionat de
Teià, sotcampió al torneig
de Santa Coloma de Farners
i va arribar a quarts de final
al Torneig del Club de Polo
de Barcelona de primera
categoria. Properament
jugarà a Valdoreix, Marbella,
Gandia i La Manga.

Durant els dies 22, 23 i
24 de Juliol es va celebrar
el català de natació
júnior open d’estiu a les
instal·lacions CN Mataró
amb 5 representants del
Club Esportiu Natació
Balaguer (2 nois i 3
noies).
Destaquem els
millors result at s en
categoria masculina

Nedadors del CEN Balaguer

júnior en Pere Barbosa
12a posició de Catalunya
en els 400 metres
estils,14a en els 200
metres esquena i 18a en
els 400 metres lliures, en
Nil Profitós 28a en els 50
metres braça, 30a en els
100 metres braça i 35a en
els 200 metres lliures.
En categoria
femenina júnior tenim
la Núria Ortiz 17a en
els 50 metres esquena
i 35a en els 100 metres
papallona, en categoria
absoluta tenim l’Emma
García 42a en els 800
metres lliures i l’Anna
Auberni 35a en els 200
metres papallona.
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1 medalla d’or, 2 d’argent i 2 de bronze als
campionats de Catalunya de natació aleví

L’Escola d’Atletisme i
Triatló celebra la bona
acollida que ha tingut

NATACIÓ>>

Grans
resultats al campionat català
de natació aleví d’estiu que
es va celebrar Reus. La
Ramatoulaye Balde quedà
campiona de Catalunya en
els 100 braça i medalla de
bronze en els 200 estils, la
Sara Puigarnau amb dos
medalles d’argent en els 100
i 200 braça i dos diplomes de
7a classificada en els 200 i 400
estils i finalment l’Aurembiaix
Pifarré medalla d’argent en
els 200 lliures i diploma de 5a
en els 100 lliures.

Tots els membres del
grup atlètic van donar
per acabada la
temporada amb un
dinar de germanor

Nedadors balaguerins

Balaguer ofereix un seguit d’activitats
per aquest estiu per a fer esport
ESPORTS>> Els dilluns, dimarts, dijous i divendres
durant els mesos de juliol i agost

Piscines del Secà

Durant els mesos de
juliol i agost, Balaguer
ofereix la possibilitat de fer
moltes activitats esportives,
per incentivar la pràctica de
l’esport.
Els dilluns es fan
caminades populars per
la ciutat, amb recorreguts
urbans. Els dimarts i els
dijous les piscines del Secà i
del Poliesportiu estan obertes
fins a la matinada, amb la
possibilitat de bany i també
amb sessions d’aquagym,
aquazumba i aquabox. Al
mes de juliol es va fer en
divendres un 3x3 de bàsquet
i a l’agost es farà una sortida
amb bici nocturna.

L’Escola d’Atletisme
i Triatló de Balaguer
dona per acabada la
temporada, valorantla molt positivament
sobretot per l’acceptació
que ha tingut aquesta
iniciativa a la ciutat de
Balaguer i també la
participació i els grans
resultats obtinguts
pels atletes arreu de la

província de Lleida.
L’ ú l t i m a s e t m a n a
d’entrenament van fer
una lliga entre tots els
atletes del grup on tots
ells van poder competir
dins les diferents
disciplines de l’atletisme.
També ban tenir la visita
d’una gran ex-atleta de
la ciutat, Glòria Pallé,
la qual els va donar
consells i explicar moltes
experiències viscudes.
Tots els atletes van parlar
i li van preguntar totes les
preguntes que els hi van
sorgir. Per acabar van
fer un dinar, on hi van
assistir tots els membres
del grup.

Escola d’Atletisme i Triatló de Balaguer
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Un propòsit impossible

C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------L’igualitarisme, al meu
judici, és una utopia més, encara que passin molts anys
dedicant-se diners i ensenyances pràctiques que dit de pas,
a res portaran.
Ara per ara, s’ha de dir, hi
ha molta picaresca en tot això
que s’ha donat per batejar perill “d’exclusió social”; si per
casualitat us assabenteu dels
que frueixen d’aquest règim
d’ajudes socials, de segur poden sentir com puja l’emprenyada de torn. Però sense cap
dubte hi ha gent que es mereix
aquesta i cinquanta ajudes
més que hi pogués haver. Un
no entén per què un “camell”
quan surt de la presó tingui
una ajuda per reintegrar-se, si
ja n’està! la clientela l’espera!.
Del subsidi de l’atur, no cal dir
res. Els celebèrrims cursets
per reciclar a possibles treballadors, han donat peu a una
estafa generalitzada tan a Andalusia com aquí a Catalunya,
i els que manaven en tenien
tot el coneixement del cas,
però com hi havia diners per
a tots, callaven i feien clientelisme al mateix temps. Quin
temps tan feliç aquell! només
cal afegir que els Sindicats hi
prenien part, i els seus “alliberats” augmentaven com els
bolets en una tardor plujósa.
Restaurants amb factures inflades i sense cap problema
de cobrament. Estaments i
funcions creades sense cap
necessitat i més funcionaris
per fer-les funcionar ben poc,
i no cal dir amb nòmines ben
imaginatives, això sí, seguint
sempre la reglamentació vigent que l’administració de
torn havia fet a mida pels seus.
El dia que es pugui saber
els sous de qualsevol de les
palanganes que exerceix un
càrrec, no hi haurà barber que
ens pugui tallar els cabells, si
no és a “la parisién”. Oficialment tot era per a servir al ciutadà que s’anava escanyant en
impostos nous, que de res han
servit per continuar endeutats,
recordeu el centimet de la ga-

solina, i la taxa farmacèutica. I
a més declarats il·legals, en fi,
tot una menja difícil de pair pel
poble pagador.
Aquesta suposada lluita
per una societat més igualitària no deixa d’ésser un engany. La descomposició de la
socialdemocràcia va essent un
fet malgrat ser una gran idea.
França, Itàlia i Espanya d’una
forma. Anglaterra i Alemanya
d’una altra manera. Tots busquen el centre, i d’aquí, surten
els extrems. Tots van darrera
del seu tros de pastís. Com
s’acabarà?, no tinc la gosadia
de dir-ho. El que sí és cert, és
que no m’he cregut mai que
el comunisme sigui enterrat.
Poder sí que sembla que estigui mort, però arribarà un dia
que pot ressuscitar. Serà una
necessitat el que el farà renéixer. Començant per escopir a
la cara d’aquest que no tenen
prou valor per dir-se comunistes. No caurà en els errors dels
soviètics, i s’apartarà del tot
d’aquesta utòpica igualtat, en
general pregonada pels partits d’esquerra. Xina ens ha
ensenyat com es pot millorar
la sort del poble, primer amb
temps. Segon controlant el
capital. Tercer amb treball, i
quart amb desigualtats reconegudes i acceptades. I són
comunistes. Però no oblidem
que la seva justícia és ràpida i
quasi brutal, però la seva duresa serveix molt com advertència. Aquí estem pendents si
jutge i fiscal es posen d’acord.
Aquí veiem a Blesas, i tots els
“capitostes” de les caixes que
van enfonsar encara pel carrer. Una vergonya. Ja hi estem
quasi acostumats per una gallina es pot anar al “trullo”, per
cent milions d’euros no passa
mai res. Però amb vergonya i
tot el que vulgueu de negatiu,
en cap país del món, es viu
com vivim nosaltres.
Ara, desprès d’haver escrit
tot el que heu llegit no entenc
perquè ho he fet. Potser és que
sento el flaire de les vacances.
------------------------------------------------

2a Fira del Cereal i l’Artesania
d’Algerri

Comissió de la Fira del Cereal i l’Artesania d’Algerri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Espais d’encontre entre
humans per intercanviar
coneixences,
productes,
idees, estils, llengües han
existit des de temps immemorials. Els mercats i les
fires són creació de la ment
humana, amb el propòsit
de socialitzar entre els propis i els altres. A l’actualitat
les fires i mercats segueixen perseguint aquests
propòsits però la complexitat social ha generat noves
necessitats i demandes.
Aquests
esdeveniments
són a més a més espais de
reivindicació d’idees i d’explicació de propostes innovadores tot cercant fer-se
un lloc en la globalització.
Vet aquí que fires petites i
joves, com la Fira del Cereal i l’Artesania d’Algerri,
abracen i exemplifiquen
models que inviten a la reflexió entorn la relació entre els individus i el medi
natural. Aquesta afirmació com s’ha visualitzat?
Doncs apostant per un dels
productes que la humanitat
conreà des del context que
necessità produir aliment,
el cereal. Base de l’alimen-

tació en bona part del món,
el cereal mereix no només un
reconeixement a la seva essència, sinó que és necessària una atenta reflexió sobre
el seu conreu i el seu ús. Cal
recordar que fou, és i serà
una de les bases alimentàries de la humanitat, per tant,
cal animar a la reflexió sobre
les pràctiques especulatives
en els preus de mercat i les
modificacions
genètiques
per augmentar-ne la productivitat en unes condicions determinades (no pas per a què
la humanitat hi tingui accés).
Així doncs, tallers, conferències i la recreació històrica
del segar i el batre foren l’homenatge de la segona edició
de la fira al cereal.
En l’actual crisi econòmica i social calia reivindicar
una metodologia de treball
en progressiu abandó i desprestigi, l’artesania. L’artesà, adjectiu que defineix un
decàleg d’oficis variats però
darrera seu s’identifiquen
característiques morals prou
fermes: l’esforç, la constància, la perfecció, la justícia,
la honestedat, entre d’altres.
Per això, calia posar en va-

Gràcies a tots

Bada-Pas. Iniciatives culturals
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Benvolguts amics i
amigues de Balaguer i comarca, un any més, i ja en
són tres, l’església de Sant
Domènec i el Monestir
cistercenc de Santa Maria
de les Franqueses de Balaguer, s’han omplert de
música i poesia durant tots
els diumenges del mes de
juliol, mitjançat el cicle Juliol de Música i Poesia de

Balaguer. Han estat sis concerts on el públic ha gaudit
d’una oferta diversa de bona
música, bones veus i belles
paraules.
Des de BADA – PAS,
Iniciatives Culturals, responsables de l’organització
d’aquest concerts, volem
agrair, de tot cor, la fidel assistència d’un públic atent
que ha sabut compartit

lor l’artesania del cosir tot
celebrant la 1a Trobada de
Puntaires, la recreació del
segar i el batre, l’exposició
de patchwork, i en l’espai del
mercat les nombroses parades que oferien productes
variats però de manufactura
artesana.
La 2a Fira del Cereal i
l’Artesania perseguia el propòsit d’obrir nous debats ben
actuals mitjançant un dens
programa i una àmplia participació ciutadana. Alhora,
les reivindicacions s’uneixen a les exposades en fires
organitzades en pobles veïns de les terres lleidatanes.
Aquest projecte persegueix
consolidar-se i per això la
Fira seguirà l’any vinent amb
propostes i activitats noves
que invitaran a la reflexió,
dinamitzaran el territori i oferiran continguts didàctics innovadors.
Una fira no és èxit si
darrera seu no hi ha un poble que hi creu. Algerri i la
seva gent han cregut i han
defensat una idea de poble i
una forma de ser com a ciutadans que es manifesta de
forma plàstica en els diversos espais firals. Gràcies per
haver-nos visitat i gràcies a
tantes persones que desinteressadament han participat
per a què la Fira fos un èxit.
Ens retrobem l’any vinent!

molts moments de gran intensitat
musical. Moltes
gràcies amics i amigues.
També volem esmentar
la magnífica col·laboració
de l’Ajuntament de Balaguer, la Diputació de Lleida,
la Generalitat de Catalunya
i sobretot, de les entitats,
comerços, empreses i particulars que ens han donat el
suport i empenta necessària
per arribar a bon port.
Esperem retrobar-nos el
proper 2015, en el quart Juliol de Música i Poesia de
Balaguer.
Gràcies a tots !
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El Centre d’Observació de l’Univers
acull el cicle Música sota les Estrelles
El cicle va començar el passat dissabte 2 d’agost
conjuntament amb una visita al planetari

Per cinquè any
consecutiu el Centre
d’Observació de l’Univers
acull el cicle Música sota
les Estrelles.
Tots els espectacles del
cicle combinen la música en
directe amb les imatges que
genera en directe el planetari
de l’Ull del Montsec. La
visita es complementa amb
l’observació del cel nocturn.
El passat 2 d’Agost s’inicià
el cicle Música sota les
Estrelles organitzat amb
la col·laboració de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs de la
Diputació de Lleida i l’Escola
de Música de Balaguer.

Música sota les Estrelles al COU

130 nois i noies han participat al Camp
Base durant el mes de juliol
Uns 130 infants han participat aquest juliol al programa Camp Base, inclòs en les
activitats de l’Estiu Esport,
dirigides a infants i joves des
dels 4 als 16 anys.
Tant els monitors com els
participants han fet un
bon balanç del programa,
consistent en la pràctica
d’esports a l’aire lliure, com
BTT, senderisme, piragüisme
o escalada. Les activitats
d’estiu continuen amb
l’In&Out i el Temps Afegit.

Participants a l’activitat

Un centenar de balaguerins
van participar al Grand Prix
el passat dissabte

Edició del Grand Prix 2014

Un centenar de
persones van prendre
part el passat dissabte
dia 2 d’agost en la
segona edició del Grand
Pr i x , q u e , m a l g r a t
les inclemències
meteorològiques, es
van poder celebrar les
dues sessions previstes:
una d’infantil pels nois
i noies de 12 a 16 anys
i una altra per adults,
a partir dels 16 anys.
L’activitat es va fer al
Parc de la Transsegre.
L’equip guanyador
de la prova infantil
va ser ‘Los Amos’ i la
d’adults, ‘Los Pollos’,
que es van imposar a les
resta d’equips, nou en la
categoria infantil i sis, en
la d’adults, després de
superar amb èxit i amb la

El Grand Prix es va fer
en les dues
modalitats, infantil
(de 12-16 anys) i
d’adults (+ 16 anys)
major velocitat diverses
proves aquàtiques i de
jocs inflables, com ara
una pista americana
aquàtica, ring de sumo,
circuit de boles o
gladiador.
Des la regidoria de
Joventut van ressaltar el
bon ambient, dinamisme
i companyonia en què es
va desenvolupar la prova,
la qual cosa esperona
l’Ajuntament a seguir
apostant per aquesta
activitat el proper estiu.
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Nico Jiménez protagonista de la II Fira
del Pernil del 5 al 7 de setembre
Els propers 5, 6 i 7 de
setembre, Balaguer acollirà
la II Fira del Pernil al
carrer Noguera Pallaresa,
organitzada pel restaurant
Racó Ibèric, i que enguany
comptarà amb la presència de
Nico Jiménez, el millor tallador
de pernil del món, que farà un
taller de tall, una demostració
de com tallar el pernil i
participarà en l’elaboració
d’un entrepà gegant d’uns 30
metres, tallant un pernil en
una soca llenca.

L’actuació s’emmarca
dins del Cicle
“Música als Castells”
que enguany arriba
als 25 anys

Fira del Pernil

Os de Balaguer acull l’exposició d’art
d’estiu “Malignum Castrum”
Fotografia, ceràmica, escultura, xilografia i pintura
formen part d’aquesta mostra d’estiu a Os

Exposició a Os de Balaguer

“Singfònics” actuarà el
proper dissabte 9 d’agost al
Castell Formós de Balaguer

El passat dia 25 de juliol
es va fer la inauguració
de l’exposició d’estiu i
s’obriren de nou les portes
del Malignum Castrum d’Os
de Balaguer per a poder
gaudir d’una nova exposició
que, com sempre, reuneix
diferents artistes i diferents
disciplines.
En aquesta ocasió hi
exposen; El Col·lectiu Res
non Verba (fotografia); Anna
Bòria (Ceràmica i Escultura);
Roswitha Heiser (xilografia)
i Joan Codina (pintura).
La mostra restarà oberta
fins el proper 31 d’agost,
dissabtes, diumenges i
festius d’11 a 1 i de 18 a 20 h.

Des de fa 25 anys, la
Fundació Privada Castells Culturals de Catalunya organitza juntament
amb els diferents ajuntaments que col·laboren
amb el projecte, el Cicle
«Música als Castells», un
cicle de concerts que tradicionalment recorre les
Comarques Catalanes
utilitzant com a escenaris als Castells Medievals, essent un escenari
històric i fantàstic per
qualsevol representació.

Grup Singfònics

Balaguer també
s’emmarca dins aquest
cicle oferint un escenari únic, l’incomparable marc de les runes
del Castell Formós, on
enguany hi actuarà el
dissabte dia 9 d’agost
a les 22 h, el conegut
grup vocal Singfònics,
uns joves de Terrassa
carregats d’energia i
creativitat.
Aquest grup, experimenten amb els millors
èxits del pop internacional, el rock, el soul i el
reggae. Van debutar al
mes de maig de 2011 i
han actuat en diversos
escenaris, però es van
donar a conèixer per
tot el panorama català
al concurs de TV3 «Oh
happy day».
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
----------------------------------VENTA/LLOGUER de
pàrkings tancats al
c / Ja ume B a lm es,
11 de Balaguer. Raó
telèfons: 629310479629715431.
----------------------------------ES TRASPASSA restaurant a Balaguer
amb ple funcionament
per malaltia. Informació: 628617053.
----------------------------------MIAMI PLATJA, es
lloga apartament, 2
habitacions a 100 metres de la platja, tercer
amb ascensor, vistes
al mar. Lloguer 350 €/
setmana juliol i agost,
250 €/setmana setembre. Raó: 675856512
(Laia).
----------------------------------ES LLOGA O ES VEN
nau industrial de 312
m2, al polígon Industrial Campllong de Balaguer. Molt bona zona.
Preu: 400€ de lloguer,
negociables. Informació telèfon: 662003299.
-----------------------------------

O P O R T U N I T A T,
venda de parcel·les
aïllades a la millor
zona de Balaguer,
al costat del col·legi
Mont-roig, de 516 m2.
Raó: 676996765.
----------------------------------ES BUSCA noia estudiant per compartir
pis a Barcelona. Molt
ben situat Còrsega/
Rocafort, davant els
Jardins Montserrat.
Amb porteria i parada
de bus i metro. Raó:
973447541-627690740.
----------------------------------PISO 1a linia de mar en
Cunit. 3 hab., 2 baños,
terraza, parquing, piscina comunitaria. Del
21 de junio al 12 de julio
(400 e/semana), setiembre (600e 1a quincena y 500e 2a quincena).
Telf: 661470848.
----------------------------------OUTLET DE VENTA de
pàrquings: Banqueta,
43 (4.000 e) i al c/ Barcelona, 72 de línia (6.000
e) i tancat (12.000 e).
Telèfon: 676116396.
-----------------------------------

TREBALL
----------------------------------ES NECESSITEN dos
comercials per la zona
de Balaguer i un per
Mollerussa. Preferiblement que visquin
a la zona. Interessats
trucar al: 645971761.
----------------------------------PROFESSORA nativa
dóna classes d’anglès,
repassos i classes de
conversa en llengua
anglesa. A particulars
o grups organitzats.
Raó: 650422582.
----------------------------------S’OFEREIX realitzador
amb equip de càmera
per vídeos de bodes,
comunions, bateigs i
altres esdeveniments.
Àmplia experiència en
el sector audiovisual.
Demana pressupost
sense compromís.
Contacte Dani Arregui:
686774086 o e-mail:
daniaso@gmail.com
----------------------------------CLASSES particulars o
d’anglès, de primària i
d’ESO. Raó: 647185846.
-----------------------------------

VARIS
---------------------------------COMPRO rellotges
Rolex, Omega, Cartier, Breitling, etc... Cuberteries i objectes
de plata. No importa
l’antiguitat. Pago al
comptat. Raó telèfon:
628727539.
-----------------------------------VIDU DE 59 ANYS,
li agradaria conèixer
senyora per tenir amistat. Raó: 630202139.
-----------------------------------SANT JUDES TADEU,
advocat de les coses
difícils i desesperades. Ora 9 avemaries
durant 9 dies i demana
3 desitjos: 1 de negocis i 2 d’impossibles.
Al novè dia, publica
aquest anunci i es
complirà encara que
no ho creguis.
------------------------------------

SEÑORA MAYTE, videncia y tarot. Alta
magia blanca. Horas
a convenir. Teléfono:
609135472.
----------------------------------COMPRO: Joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes,
bitllets, postals i fotos
antigues.... Contacteu
per més informació al
telèfon: 676803205.
----------------------------------------------------------------------Per anuncis en aquesta secció, us heu
d’adreçar a les nostres
oficines del carrer Sant
Lluís, 36-38 altell, per
telèfon al 973448273
o bé visitant el nostre
web: revistagroc.com
------------------------------------
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Telèfons útils
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
-------------------------------------------------------------------------

Farmàcies
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.
CAMARASA
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

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 7 d’agost
a les 8 de la tarda del 14 d’agost
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 14 d’agost
a les 8 de la tarda del 19 d’agost
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 19 d’agost
a les 8 de la tarda del 21 d’agost
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 21 d’agost
a les 8 de la tarda del 28 d’agost
MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARRIBADES
LLEIDA
08.30
10.30
14.46
18.39
19.20
21.34
LA POBLA
11.00
12.30

(1) De dilluns a divendres feiners.
(2) Diumenges.

SORTIDES
LLEIDA
07.15 (1)
09.10 (4)
10.40 (2)
17.30 (3)
20.30 (4)
LA POBLA
12.56 (3)
17.30 (2)

ARRIBADES
BALAGUER
07.44
09.39
11.09
17.59
20.59
BALAGUER
14.16
18.50

(3) De dilluns a dissabte.
(4) Diari.

973586466

------------------------------------------------------------------TRIBÓ ALCOBÉ, M.

Horari de trens
SORTIDES
BALAGUER
08.00 (1)
10.00 (2)
14.16 (3)
18.10 (3)
18.50 (2)
21.05 (4)
BALAGUER
09.39 (4)
11.09 (2)

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
dill. a dissb.
07.55
“
diari
19.55
“
disb. i diumg.
20.23
“
de dill. a div.
19.00
UAB BELLATERRA diumenges lectius
06.10
TÀRREGA
dill. a dissb.
07.10
“
dill. a dissb.
07.50
“
dill. a div.
12.00
“
dill. a dissb.
15.00
“
dill. a dissb.
19.30
“
dill. a dissb.
07.10
LLEIDA
de dill. a div.
07.40
“
diari
07.45
“
de dill. a dissb.
07.48
“
de dill. a dissb.
07.55
“
dimt., dimc. i div.
08.00
“
dill., dij. i div.
09.15
”
de dill. a dissb.
10.45
“
diumenges
10.50
“
de dill. a div.
12.00
“
de dill. a div.
13.10
“
de dill. a div.
13.30
“
de dill. a div.
14.45
“
de dill. a div.
15.15
“
de dill. a div.
15.18
“
de dill. a div.
17.30
“
diari
17.51
“
diari
19.10
“
de dill. a div.
19.21
“
diumenges
09.20
SEU D’URGELL
diari
16.50
“
diari
12.00
ALBESA
dissabte
13.35
SOLSONA
dill., dima., dij., div.
16.35
“
divendres
09.20
PONTS
diari
13.35
“
de dill. a div. feiners
16.35
“
divendres
16.50
“
diari
19.10		“
de dill. a div. feiners

SORT.
13.37
17.22
20.07
21.21
13.17
19.47
07.00
13.37
14.00
17.00
17.22
20.07
21.21
11.05
18.05
08.25
15.15
11.00
12.45
SORT.
07.00
07.45
08.45
09.10
10.00
11.00
11.10
12.30
12.50
13.00
14.10
15.00
16.00
16.15
16.35
18.30
19.00
19.20
20.00
20.35

DESTINACIÓ
ESTERRI D’ÀNEU
“

CALENDARI
diumenge
diari
“
diari
“
de dill. a div.
AGRAMUNT
feiners
“
de dill. a div.
ÀGER
feiners
“
diumenge
“
dime., div., dis.
“
dill., dima., dij.
“
diari
“
diari
“
de dill. a div.
LES
diari
“
diari
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
dissabtes
“
dissabtes
LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
divendres
diari
diari
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
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