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Amb el suport de

Tornem a encetar el mes d’agost, i la major part de la
gent tenim al cap les vacances i només fem que donar-li
voltes de com podem passar de la millor manera possible aquests dies de molta calor descansant de la feina,
per tal d’intentar desconnectar i no pensar massa amb
els quotidians problemes del nostre lloc de treball.
Aquest agost també serà especial, ja que és el preludi d’una tardor que es preveu força calenta políticament. La convocatòria de les eleccions catalanes pel 27
de setembre, farà que tot just retornem de les vacances
ens veurem engolits per la festivitat de l’11 de setembre
i per aquestes eleccions plebiscitàries que ens porten
a un futur incert. Així doncs, un mes d’agost i de vacances per descansar i per agafar forces pel futur més
immediat.
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.
Però, per tal de desconnectar uns dies, i pels que no
poden anar de vacances fora, hi ha un ampli ventall de
programacions de festes majors als diferents pobles de
la comarca de la Noguera, i que de ben segur ens ajudaran a passar bones estones. 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.
Bones vacances i bona Festa major!!
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Nova edició del Mercat de les Rebaixes,
aquest divendres 7 d’agost
El mercat de Rebaixes es farà al passeig de l’Estació
des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit

Mercat de les Rebaixes al passeig

Com és habitual per
aquestes dates, L’Associació
Balaguer Comercial 2021
organitzarà el proper 7
d’agost una nova edició
del Mercat de les Rebaixes,
arribant a la XXI edició.
Enguany es comptarà
amb la participació d’una
trentena d’establiments.
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. L’horari serà de les
9:00 fins a les 21:00 h.

L’Ajuntament vol crear vies segures per
accedir als centres educatius
L’ A j u n t a m e n t d e
Balaguer anuncia com a
projecte prioritari l’habilitar
els camins escolars segurs
per a que els escolars
accedeixin amb seguretat
als centres educatius.
Un dels camins més
perillosos es el carrer dels
Erals que uneix el barri del
Firal amb el del Secà, on es
troba l’escola La Noguera.
Aquesta serà una de les
primeres actuacions de
l’Ajuntament.

Carrer dels Erals

El Centre Històric celebra la
seva revetlla i la festa de
Sant Salvador

Plaça de Sant Salvador

La Plaça de Sant
Salvador, acollirà la
revetlla i la festa de
Sant Salvador aquesta
setmana
La Plaça Sant
Salvador, serà escenari
de dos festes aquesta
setmana.
El dijous dia 6, es
farà la celebració de la
Festa de Sant Salvador.
Els actes consisteixen
en una missa en
honor al Sant a partir
de les 9 h del mati, i
després un esmorzar
popular, obert a tothom
i gratuït, organitzat per
l’Associació Dona Rural,
la Parròquia de Balaguer
i l’Associació de Veïns

del Centre Històric.
Pe r a l t r a b a n d a ,
l’endemà, el divendres
7, a les 21.30 h del vespre
es celebrarà la revetlla
del Centre Històric, que
com cada any organitza
l’Associació de Veïns del
Centre Històric.
Una nit que aposta
per la cultura popular,
amb una ballada de
gegants i ballades de
sardanes. Per acabar
d’amenitzar la festa, el
grup de folk “La sonsoni”,
serà l’encarregada de
donar el punt i final en
aquesta revetlla que
cada estiu reuneix als
veïns del centre històric,
els que hi havien viscut,
els que hi treballen i
tots els que s’hi vulguin
sumar en aquesta petita
festa major de barri.

P U B L I C I T A T <<
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Josep Borràs explica les seves vivències
polítiques en un llibre de memòries
La presentació de La petjada d’un polític, editat per
Pagès Editors va omplir la sala d’Actes

Presentació del llibre de Josep Borràs

El polític balaguerí Josep Borràs va presentar la
setmana passada, el seu
llibre de memòries “La
petjada d’un polític”, que
fa referència a les seves
vivències polítiques des
dels anys 70 fins a l’actualitat, fent un repàs a les
quatre legislatures com a
diputat, les dues etapes
com a president del Consell
Comarcal de la Noguera i
els quatre anys d’alcalde
de Balaguer.
La presentació del llibre, a càrrec del director
del diari Segre, Joan Cal,
va omplir la sala d’Actes de
l’Ajuntament.

16 equips i 115 participants a la
1a “Gimcana Olímpica” de Balaguer
Un total de 115
participants dividits entre
16 equips van disputar el
passat dissabte 1 d’agost
la “1a Gimcana Olímpica”,
organitzada pels Joves de
Balaguer i en la que els joves
van realitzar una competició
esportiva, practicant el
bàsquet, futbol, voleibol,
circuit multiesportiu i
atletisme. No es tractava de
ser el millor en un esport, es
tractava de ser el millor en tot.
Els equips Contenidors
grocs i Contenidors de
rebuig van ser els dos
equips finalistes, mostrantse els millors en les diferents
modalitats practicades.

Els dos equips finalistes

L’organització fa un bon
balanç d’aquesta primera
gimcana olímpica, amb un
bon nombre de participants

i també nombrós públic que
es va atansar per veure les
activitats disputades i animar
als concursants.

Torre Ticó organitza tallers de
percussió i d’observació
d’estels el proper 8 d’agost

Torre Ticó

Durant el matí i la
tarda es farà un taller
de percussió a càrrec
d’Àngel Pereira i a la
nit observació d’estels
Torre Ticó organitza
pel cap de setmana del
8 i 9 d’agost dos tallers:
un de percussió i un
d’observació d’estels.
El dissabte 8 d’agost
durant el matí i tarda
e s f a r à e l Ta l l e r d e
percussió, amb Àngel
Pereira. El taller està
obert a qualsevol persona
que tingui ganes de tocar
instruments de percussió
i d’experimentar amb el
ritme, el cos i la música.
Aprendran tècniques
senzilles que permetran
tocar el djembé, el cajón
i la darbukka. No és
necessari saber música.
El mateix dissabte a

la nit es farà l’activitat
Camins del Cel, amb
E n r i c Fe r r e r e s . U n
Ta l l e r d ’ a s t r o n o m i a
observacional on
aprendran camins
fets d’estels i a
reconèixer diferents
constel·lacions. També
podran veure la pluja
d’estels més famosa
de l’any, els Perseids, o
les populars Llàgrimes
de Sant Llorenç. Per
poder gaudir d’un cel
ben net es desplaçaran
al monestir cistercenc
de Santa Maria de
les Franqueses, a dos
quilòmetres de la Torre.
El taller de percussió
es farà d’11 a 14 h i de
18 a 20 h i a partir de les
22,30 h el taller Camins
del Cel a Santa Maria de
les Franqueses. El curs
inclou el dinar i el sopar
de dissabte. Hi ha la
possibilitat d’allotjar-se,
Les places són limitades.

B A L A G U E R <<

Els comerciants del c/ Major sortegen un
viatge a Eivissa entre els seus clients
El sorteig es farà el proper dia 18 de setembre entre
totes les butlletes recollides durant l’estiu

Carrer Major

L’Associació de comerciants del Carrer Major de
Balaguer ha engegat una
nova campanya comercial
entre els seus clients.
Sota el lema «Vols anar
de vacances?, l’Associació
de comerciants del carrer
Major, sortejaran un viatge a
Eivissa per a dues persones.
Els clients rebran una
butlleta per cada 20 euros de compra en tots els
establiments associats. La
campanya durarà des de
principis del mes d’agost
fins ¡ el 18 de setembre. El
sorteig es farà el dia 18 de
setembre a les 12 del migdia
del carrer Major.

L’Associació de Veïns del Centre Històric
celebra la festivitat de Sant Jaume
El dissabte 25 de juliol,
l’Associació de Veïns del
Centre Històric de Balaguer
va posar el punt i final als
actes de celebració de la
festivitat de Sant Jaume.
Durant l’última setmana
de juliol, es va organitzar el
taller de fanalets dirigit als
més menuts i el divendres
24, vigília de Sant Jaume van
fer la processó dels fanalets
amb la presència de molts
nens i nenes de Balaguer.
La Festa dels Fanalets, va
consistir en un berenar amb
coca de Sant Jaume i una
processó fins a l’església de
Sant Josep, acompanyats
pel gegant El Sereno.

Taller de Fanalets

El dissabte al vespre,
després d’una missa a la
capella de Sant Jaume es
van tancar els actes amb

una cantada d’havaneres a
la plaça de Sant Salvador, a
càrrec de Boira, Grup d’havaneres de Ponent.

Creu Roja de Lleida reparteix
180 tones d’aliments entre
12.000 persones necessitades

Repartiment d’aliments de Creu Roja

A nivell de tot
Catalunya s’han
repartir més de dos
milions de quilos
d’aliments
Durant el mes de juliol
la Creu Roja de Lleida
ha repartit 179.600 Kg
d’aliments, valorats en
157.000 euros, en el marc
de la primera fase de
distribució del Programa
Operatiu FEAD de la UE,
que s’ha dut a terme
entre els mesos de juny i
juliol del 2015. Es calcula
que a la demarcació de
Lleida entre 12.000 i
13.000 persones s’han
beneficiat d’aquest
programa.
Entre els productes
repartits, consten làctics,
cereals, farina, pasta,
arròs, llegums, llaunes
de conserva, oli d’oliva

i aliments infantils,
com ara farinetes i
llet de continuació.
Es tracta d’aliments
altament nutritius que
contribueixen a satisfer
les necessitats tant de
persones adultes com
d’infants i nadons.
Lleida, com a
entitat gestora, la Creu
Roja s’encarrega de
l’emmagatzematge,
logística i distribució
dels aliments entre les
entitats adherides al
programa que, alhora, fan
el repartiment als usuaris
finals.
A la demarcació
de Lleida el nombre
d’entitats adherides
són un total de 36,
una més que al 2014, i
estan representades per
Ajuntaments, Consells
Comarcals, i centres
de suport a persones
desafavorides, entre
d’altres.
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FESTES MAJORS

Gerb està de Festa Major, en honor a
Sant Salvador, des del 5 al 9 d’agost
Actes per a tots els
gustos i totes les edats
durant els cinc dies de
programació festiva a la
població de Gerb
Aquest dimecres 5
d’agost ha començat una
nova edició de la Festa
Major de Gerb que es perllongarà fins el proper diumenge 9 d’agost.
Els actes van iniciar-se
amb el Concurs de Truites,
organitzat per l’Associació
de Dones de Gerb i una projecció de cinema a la fresca.
El dijous, la Missa en
Honor al Patró, Sant Salvador i al vespre sopar i sessió
de ball amenitzada pel trio
Al&ma.
La festa continua el divendres amb la instal·lació
d’un parc aquàtic, matí i
tarda, a les piscines i a la

Programa d’Actes de Gerb
DIMECRES dia 5
20.30 Concurs de truites, organitzat per
l’Associació de Dones de Gerb.
21.30 Cinema a la fresca.

DIJOUS dia 6
12.00 Missa en honor al Patró Sant Salvador.
21.30 Sopar de germanor i a continuació ball de
festa amb el trio AL&MA.

DIVENDRES dia 7
12.00
16.00
00.30
02.00
04.30

Parc aquàtic (fins a les 14 h).
Parc aquàtic (fins a les 19 h).
Batucada a càrrec del Bandelpal.
Festa amb el grup de versions Tremendos.
Sessió amb Dj. Blanca Ross.

DISSABTE dia 8
La Dj. Blanca Ross actuarà divendres a la nit

nit, després de la Batucada
a càrrec de Bandelpal, hi
haurà l’actuació del grup
de versions Tremendos,
seguit de l’actuació de la
DJ Blanca Ross.
El dissabte, començaran
amb una gimcana i una festa de l’escuma per la tarda.
Serà l’orquestra Acuario
encarregada del ball de
tarda i els grups Septimo A

i Catrock qui amenitzaran la
nit.
El diumenge 9 d’agost
es finalitzarà la festa amb
una sessió llarga de ball
amb l’Orquestra Mediterrànea, el festival Scala en
hifi organitzat pels Joves
de Gerb i el Castell de Focs
fi de festa, per acabar amb
la festa major en honor al
patró Sant Salvador.

16.30
19.00
23.30
02.00
04.15

Gimcana.
Festa de l’escuma.
Ball de nit amb l’orquestra Acuario.
Grup de versions amb Septimo A.
Grup de versions Catrock.

DIUMENGE dia 9
20.00 Ball llarg amb l’orquestra Mediterranea.
21.00 Escala en hi-fi, a càrrec dels Joves de Gerb.
Fi de festa amb castell de focs.
Tots els actes són gratuïts menys el sopar de germanor.

L’Ajuntament de GERB,
convida a tothom a gaudir
dels actes de la
FESTA MAJOR
de Sant Salvador
els dies 6, 7, 8 i 9 d’agost

FESTES MAJORS

Sant Llorenç de Montgai celebra la
seva festa Major del 7 al 10 d’agost
La nova ubicació al nou
pavelló ha estat ben
acollit per la totalitat
d’expositors del certamen firal de Balaguer
El cap de setmana del 7
al 10 d’agost, Sant Llorenç
de Montgai celebra la seva
Festa Major.
Els actes començaran
amb el tradicional repic de
campanes d’inici de festa
i seguidament els qui vulguin faran una excursió a
l’ermita de Montalegre. A
la tarda es celebrarà el X
Torneig de Tennis Taula i al
vespre es farà el sopar de
germanor seguit d’una ses-

Munt Band dissabte a la nit
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Programa d’Actes St Llorenç
DIVENDRES dia 7

08.00 Gran repic de campanes, inici de festa.
Seguidament excursió a Montalegre.
17.00 Torneig de tennis taula.
21.30 Sopar de germanor.
00.15 Ball amb l’orquestra Mediterranea.
03.00 Festa Jove amb el grup Munt Band i Disco.

DISSABTE dia 8
09.00
11.30
17.00
17.00
19.30
00.00
03.00

Gran ressaca popular.
Espectacle infantil amb el pallasso Oreo.
Concurs de pesca adult.
Inflables i maquillatge infantil (fins a les 20 h).
Concurs de tapes.
Ball de nit amb l’orquestra Texas Grup.
Disco mòbil Polo amb Dj. Oriol Garcia.

DIUMENGE dia 9
Orquestra Mediterranea divendres a la nit

sió de ball amb l’Orquestra
Mediterranea que acabarà
amb la Festa Jove amb el
grup Munt Band i Disco.
El dissabte continuarà
amb un espectacle infantil
amb el pallasso Oreo, el

concurs de pesca adult, i
inflables i maquillatge per
als més petits. El concurs
de tapes abans del ball de
nit que estarà amenitzat per
Texas Grup i seguidament
l’actuació de la disco mòbil
Polo amb DJ Oriol Garcia.
El diumenge actuacions
infantils durant tot el dia
amb jocs, la guerra d’aigua
i el concurs de pesca infantil. Al vespre, sessió de ball
amb el duet Cocktail, el sopar anticrisi i Nit de Casino.
Els actes s’acabaran el
dilluns 10 d’agost, amb la
Missa Popular a partir de
les 12 del migdia i tot seguit
les cucanyes infantils. Al
vespre, es farà entrega del
pernil al millor balcó decorat i nit de cinema.

11.30
16.00
17.00
20.00
21.30
23.00

Jocs infantils.
Guerra d’aigua.
Concurs de pesca infantil.
Ball de tarda amb el duet Cocktail.
Sopar anticrisis.
Nit de casino.

DILLUNS dia 10

12.00 Missa popular.
13.00 Cucanyes infantils.
22.00 Entrega d’un pernil al millor balcó decorat i
nit de cinema.
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FESTES MAJORS

Festa Major de les Avellanes des del
dijous 14 al dilluns 17 d’agost

Zafiro divendres a la nit

DIVENDRES dia 14
17.00 Gimcana pels més menuts.
21.30 Sopar de germanor i ball amb Zafiro 3.
Seguit de discomòbil amb Dj. Robin.

Concursos, esports,
actes socials i sessions
de ball centren les
activitats festives de la
Festa de Les Avellanes
Les Avellanes celebrarà
la seva Festa Major d’estiu
del 14 al 17 d’agost.
Els actes festius començaran el divendres 14
amb una gimcana per als
més menuts. Al vespre es
celebrarà el sopar de germanor i una sessió de ball
amenitzada per Zafiro-3 i tot
seguit una disco mòbil amb
el DJ Robin.
El dissabte 15 començarà amb un vermut matiner a

Programa d’Actes
Les Avellanes

DISSABTE dia 15
12.30
13.00
17.00
17.00
19.00
00.30

Parc infantil inflable (fins a les 14.30 h).
Vermut matiner.
Parc infantil inflable (fins a les 20 h).
Torneig de botifarra a la plaça major.
Xocolatada popular.
Nit jove amb els grups Allioli i Contraband.

DIUMENGE dia 16
Grup de versions Contraband

l’ombra, i la instal·lació d’un
parc inflable infantil durant
tot el dia.
A partir de les 5 de la
tarda començarà el Concurs
de Botifarra, seguit de la

xocolatada popular i a la nit,
Festa jove amb les orquestres Allioli i Contraband.
El diumenge 16 d’agost
continuaran els actes festius amb la Missa de Sant
Roc, el vermut a la plaça
i el joc de catxo. La tarda
esportiva del diumenge
començarà a les 18 hores,
amb els dos partits clàssics
de solters contra casats i
solteres contra casades. A
partir de les 9 del vespre
començarà una sessió llarga de ball amb el conjunt
noguerenc Jalaysa.
La festa acabarà el dilluns amb la XVI edició de la
Cassolada Popular i la Festa
de l’Escuma. A la nit es farà
el “Avellanes Got Talent”.

12.30 Missa de Sant Roc, vermut a la plaça i joc
del catxo.
18.00 Partits de solters vs casats i solteres vs
casades.
21.00 Sessió llarga de ball amb Jalaysa.

DILLUNS dia 17
Des de primera hora del matí i per tots els carrers
del poble, es celebrarà la XVI edició de la Cassolada
popular.
18.30 Festa de l’escuma.
23.00 Les Avellanes Got Talent treu l’artista que
portes dins.

FESTES MAJORS

Tartareu celebrarà la seva Festa major
d’estiu des del 21 al 23 d’agost
Començarà el divendres
amb el repic de campanes, el
concurs de rodolins i el sopar
de germanor, i sessió de ball
amb el grup Coral.
El dissabte Guerra d’aigua,
i el concurs de botifarra. Acte
seguit la xocolatada i les
sessions de ball da tarda i nit
correran a càrrec de Acuario.
El grup La banda Puig posarà
la marxa fins a altes hores de
la matinada.
La festa s’acabarà el
diumenge amb la missa major,
animació infantil i el ball de
tarda i nit amb Jalaysa, Bingo.

Jalaysa diumenge a Tartareu

La població de Santa Linya estarà de
Festa Major del 26 al 30 d’agost
El dimecres 26
començarà amb un
berenar i el concurs de
coques. El dijous es farà
sessió d’aquazumba, la
IV Botifarrada popular i
una projecció a la fresca.
Divendres, després del repic
de campanes gran festa del
jovent amb Disco Mòbil
Galaxy II i la Festa Girotonix.
El dissabte, missa
cantada, sardanes i vermut,
cucanyes a la tarda. Serà el
Quartet Alma amb ball de
tarda i nit. El grup 7 dRock
a la nit Jove.
Diumenge, missa,

vermut i sardanes, llevat
de taula amb els grallers
d’Oliola, un partit entre

solters i casats i el ball amb
el duet Zarabanda fi de
festa.
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Programa d’Actes Tartareu
DIVENDRES dia 21
20.00 Repic de campanes, inauguració concurs
de rodolins i cercavila amb el dtrac Tartaro.
22.00 Sopar de germanor.
00.30 Ball de nit a càrrec del grup Coral.

DISSABTE dia 22
13.00
18.00
19.00
20.00
02.30

XXII Guerra d’aigua.
Concurs de botifarra i jocs per als més petits.
Xocolatada popular.
Ball de tarda amb el grup Acuario.
Marxa amb el grup La Banda Puig.

DIUMENGE dia 23
11.30 Missa de festa major.
12.00 Música popular amb el servei de bar i vermut
de festa major a la plaça.
17.30 Animació infantil amb l’Illa dels pirates.
20.00 Ball de tarda a càrrec de Jalaysa.
22.00 Sopar amb entrepà de pernil i sangria, a
continuació Gran Bingo.
00.00 Ball de festa major amb el mateix grup fins
a la matinada.

Programa d’Actes Santa Linya
DIMECRES dia 26
19.00 Berenar popular i concurs de coques.

DIJOUS dia 27
18.00 Sessió d’aquazumba.
22.00 Sopar popular i 4a Botifarrada popular.
00.00 Petita projecció a la fresca a la plaça major.

DIVENDRES dia 28
18.00 Inici de festa major amb el repic de
campanes i a continuació torneig de botifarra.
00.30 Festa del jovent amb Disco mòbil Galaxy II.

DISSABTE dia 29
Duet Zarabanda

12.00 Missa cantada i vermut a la plaça, escoltant
sardanes.
18.00 Cucanyes i festa de l’escuma.
19.30 Ball de tarda amb el Quartet Alma.
00.00 Sessió de ball de nit amb el Quartet Alma.
03.00 Nit jove amb el grup de versions 7drock.
06.00 Disco mòbil a càrrec dels 7drock.

DIUMENGE dia 30
12.00 Missa a l’església, vermut i sardanes.
15.00 Llevat de taula, amb majorals i els grallers
Gorrallargs d’Oliola.
18.00 Competitiu partit de futbol de solters vs
casats.
20.00 Ball de cloenda amb el Duet Zarabanda.
22.00 A la mitja part, servei d’entrepans i bingo.
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Del 13 al 16 d’agost, la localitat d’Àger
celebrarà la seva Festa major d’estiu
Àger estarà de festa major del 13 al 16 d’agost. Els
actes festius començaran
amb el Pregó de Festa al
migdia i un festival Escala
en Hifi a la tarda. Classes de
zumba al vespre a la plaça, i
el grup The Garatgers Band
amenitzarà la vetllada, seguit
de Dj. Gian Solo.
El divendres continuarà
amb el concurs d’estirar la
corda al fang, contacontes
a la col·legiata i el sopar
de germanor amb cantada
d’havaneres i rom cremat
amb el grup Arrels de la
Terra Ferma. A continuació
Àgerock 2015 amb Amaika i

Programa d’Actes d’Àger
DIJOUS dia 13
12.15
17.30
20.30
00.00

Pregó inici de festa major.
Escala en Hi-fi.
Classes de zumba a la plaça major.
Marxa amb el grup local The Garager’s
Band. A continuació, Dj. Gian Solo.

DIVENDRES dia 14
16.00
19.00
21.30
23.00

Estirar la corda al fang.
Contacontes infantils a la Col·legiata.
Sopar de germanor a la plaça.
Havaneres i rom cremat amb Arrels de la
Terra Ferma. A continuació Àgerock ‘15 amb
Amaika, Dry Gin i Dj. Judy Puyal.

DISSABTE dia 15
El grup Amaika actuarà a l’Àgerrock divendres

Dry Gin i tancarà el DJ Judy
Pujal.
El dissabte més festa

Ball de tarda i nit dissabte amb l’orquestra Galatea

amb la Missa, el vermut amb
Tissana Acústic i Cantaires
d’Àger. El llevat de taula
per les cases de la vila, jocs
infantils per la tarda.
L’orquestra Galatea serà
qui amenitzarà la sessió
de ball de tarda i nit. Una
actuació dels diables de Balaguer Bèsties Feréstegues
acompanyats de la Fanca de
Cambrils.
El diumenge s’acabarà la
festa missa, el concurs de dibuix, torneig de futbol, el cos
de la cordera, i el concurs de
disfresses amb el Duo An-Ar.
Una gran traca posarà punt i
final a la festa major d’Àger.

12.00 Tradicional Missa de festa major.
12.45 Acústic Vermut a la plaça amb Tissana
Acústic i Cantaires d’Àger.
14.15 Llevat de Taula per les cases de la vila.
17.00 Jocs pels infants “Vilajocs” a la plaça.
20.00 Ball de tarda amb l’orquestra Galatea.
00.00 Ball de nit amb amb Galatea.
01.45 Correfoc amb les Bèsties Feréstegues de
Balaguer, i la Fanca de Cambrils.
Per acabar, molta marxa amb Munt Band.

DIUMENGE dia 16

12.00 Tradicional missa de diumenge.
16.30 Concurs de dibuix infantil/juvenil a les
piscines. Seguit, circuit de patinets.
17.30 Torneig de futbol amb Rurals vs Arreplegats.
A continuació partit de Garces vs Guillemotes.
19.30 Tradicional Cos de la Cordera.
20.00 Ball de disfresses amb el Duo An-Ar.
Llonganissada popular i bingo. Ball de nit
amb el duo An-Ar i traca final de festa major.
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Presenten el meteor Bòlid, nova
mascota del Parc Astronòmic del Montsec

El Cicle de Música sota les
estrelles, amb el proper
concert el 5 de setembre

Té com a objectiu
atreure els nens i nenes
a la instal·lació lúdica i
científica que es troba al
Montsec

Presentació de Bòlid

Fa uns dies va presentarse Bòlid, la nova mascota del
Parc Astronòmic Montsec
(PAM) que té com a objectiu
atreure els nens i nenes a
aquesta instal·lació lúdica
i científica. Bòlid és un
petit meteor que ha estat
concebut per acompanyar
els joves visitants durant la
seva visita a les instal·lacions
del PAM i a més ser un

reclam per cridar l’atenció
dels pares i mares sobre la
importància de formar els
nens en ciència i naturalesa,
com un factor clau en el seu
desenvolupament.
Durant l’acte de
presentació de la nova
mascota, es va projectar en
el Planetari l’Ull del Montsec,
la nova pel·lícula en 3D
“Polaris”, per a públic infantil.

Totes les instal·lacions del
Parc Astronòmic, el planetari,
l’ull del Montsec, el Parc
de Telescopis i el recent
estrenat Observatori-Aula,
estan pensats per ensenyar i
emocionar amb l’astronomia.
Amb uns 2.500 visitants a
l’any, oferint un gran ventall
d’activitats educatives i
d’ofertes familiars, les quals
fan augmentar el turisme
de la zona, gaudint d’altres
ofertes lúdiques així com
també l’oferta d’allotjaments
propers.
El PAM ha sol·licitat a
la Generalitat, el certificat
d ’ E q u i p a m e n t Tu r í s t i c
Familiar que segurament li
serà concedit aquest any.

Cicle “Música sota les estrelles”

El passat dissabte
1 d’agost el Centre
d’Observació de
l’Univers, va acollir el
tercer concert del VI
Cicle de Música sota les
estrelles amb el concert
a càrrec del cantautor
Roger Mas.
El proper dissabte 5

de setembre, serà el grup
de joves musics LleiArt
Ensemble, residents a
l’Auditori Enric Granados
de Lleida, encarregats de
portar la música sota el
cel estrellsat portant a
escena el seu espectacle
“Montsech: de pedres i
altres viatges Esterrians”.
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Castelló de Farfanya celebrarà la seva
Festa major del 14 al 16 d’agost

Programa d’Actes de
Castelló de Farfanya
DIVENDRES dia 14

Grups musicals, Dj’s,
correfocs, i actes
culturals i lúdics centren
la programació de la
Festa Major
Del 14 al 16 d’agost, la
població noguerenca de
Castelló de Farfanya celebra
la seva Festa Major.
Els actes festius s’iniciaran el divendres 14 d’agost
amb la celebració musical
amb el grup Duo Axis a la
Plaça Major, seguit dels
Correfocs i l’actuació del
grup Contraband a la pista
poliesportiva. A continuació
Dj i Discomòbil amb Campi
qui pugui.
La Festa continuarà el
dissabte 15 amb la celebració de la Missa Major
cantada pel cor parroquial

21.00
23.00
00.00
03.30

Grup duo Axis a la plaça major.
Correfocs.
Nit de versions amb Contraband.
Disco mòbil “Campi qui pugui”.

DISSABTE dia 15

DJ Luka Caro dissabte nit

i ofrena floral dels nens i
nenes en honor a la patrona, seguit d’una ballada de
sardanes a la Plaça Major.
Els més petits podran gaudir
d’inflables pel mati i festa de
l’escuma per la tarda.
Per la tarda, continuarà
la festa amb un sessió continua de ball amenitzat pel

Ball diumenge amb Slalom Express

grup “L’orgue dels gats” i
sopar popular amb cassolí.
Durant la tarda també
se celebrarà el concurs de
botifarra al bar “lo Centro”.
La Festa Jove correrà a
càrrec de Dj Luka Caro i tres
Dj més.
La festa s’acabarà el
diumenge. Al matí amb un
esmorzar popular, seguit
de la Pinyolada. A les 12 del
migdia es farà la presentació del llibre “La Indiana” a
l’església Sant Miquel. A la
tarda, campionat de Bitlles
al camí de les piscines, un
espectacle infantil amb el
grup El Sidral, i la Festa
finalitzarà amb una gran
sessió de ball amb l’orquestra Slalom Express, que farà
sessió de ball continua.
Durant tot el mes es
podrà participar del IX Concurs Fotogràfics “Castelló i
la seva gent”.

11.30 Inflables (fins a les 14 h).
12.00 Missa major. A continuació sardanes a la
plaça major.
17.00 Festa de l’escuma (fins a les 19.30 h).
20.00 Sessió continua de ball “L’Orgue dels gats”.
22.30 Sopar de “casssolí” a la plaça major.
01.00 Festa amb Dj. Luka Caro i tres dj’s més.
Dissabte es farà el concurs de botifarra, consultar
hora al Bar Centro.

DIUMENGE dia 16
10.00 Esmorzar popular a la plaça Rubinat.
11.00 Pinyolada.
12.00 Presentació del llibre “La indiana” a
l’església Sant Miquel.
17.30 Tirada de bitlles al camí de les piscines.
18.00 Espectacle infantil amb el Sidral.
20.00 Sessió continua de ball amb “Slalom
express”.
Durant tot el mes d’agost hi ha el IX Concurs Fotogràfic “Castelló i la seva gent”.
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Cubells celebrarà la seva Festa major
d’estiu del 19 al 23 d’agost
La festa de Cubells una
de les festes més
participada de les festes
majors de la comarca de
la Noguera
Cubells celebra la seva
Festa major del 19 al 23
d’agost. Els actes començaran el dimecres 19, amb els
tallers de ceràmica Rakú a
la Plaça de Sant Julià. 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 el taller infantil
d’elaboració de pizzes. Al
vespre hi haurà el sopar de
germanor i espectacle amb
una cantada d’havaneres
amb el grup “Cavall Bernat”
El divendres 21 al vespre Nit de Foc i Rock & Roll
amb el Correfocs amb els

Programa d’Actes Cubells
DIMECRES dia 19
17.30 Gimcana infantil a la Pl. Sant Julià.
19.00 Taller de ceràmica Rakú, al local del castell.
20.30 II Concurs de truites de Cubells.

DIJOUS dia 20
18.00 Taller infantil d’elaboració de pizzes.
22.00 Sopar de germanor. A continuació grup
d’havaneres “Cavall Bernat”.

DIVENDRES dia 21
23.30 31a Nit de foc i rock&roll, amb els correfocs
de les Bèsties Feréstegues de Balaguer,
seguit dels concerts de 7drock, Itacaband,
Tapeo Sound System.

DISSABTE dia 22
7drock a la nit jove del dissabte a Cubells

diables Bèsties Feréstegues
de Balaguer, i tot seguit nit
de concerts amb els grups:
7 DRock, Itacaband i Tapeo
Sound Band.
El dissabte 22 cercavila
i escuma pels carrers, amb
animació infantil del grup
Xip Xap. Acte seguit hi
haurà el Concert amb l’Orquestra Gran Premier, a la

Itacaband també actuarà dissabte a la nit

Pista Poliesportiva, mentre
que el mateix grup serà
l’encarregat d’amenitzar el
ball de tarda i de nit.
La Festa s’acabarà el
diumenge 23 d’agost 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’Orfeó Renaixença de Mollerussa.
La Festa Major de Cubells s’acabarà amb una
sessió llarga de ball amb
l’Orquestra Quartz a la Pista
Poliesportiva.
Durant els dies de festa
major, hi haurà una exposició de Josep Lledó sobre
“El Procés actual per la independència de Catalunya”,
que organitza l’Associació
Sociocultural Gent de Cubells.

18.00 Cercavila pels carrers del poble i escuma
amb la companya Xip Xap.
20.00 Concert amb l’orquestra Gran Premier.
21.00 Ball de tarda amb l’orquestra Gran Premier.
00.30 Ball de nit i gresca pel jovent amb l’orquestra
Gran Premier.

DIUMENGE dia 23
11.30 Ofrena floral a la Mare de Déu del Castell.
12.00 Missa solemne. A continuació actuació de
l’Orfeó Renaixença de Mollerussa.
20.00 Sessió llarga de ball amb l’orquestra Quartz.
Tots els dies de festa major, es podrà veure l’exposició a càrrec de Josep Lledó sobre “El procés actual
per la independència de Catalunya”, organitzat per
l’Associació Sociocultural Gent de Cubells.
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La Festa Major de Sant Bartomeu
d’Algerri del 21 al 23 d’agost

Programa d’Actes d’Algerri

Durant tota la festa hi
haurà l’exposició de les
fotografies del IV
Concurs fotogràfic
d’Algerri

DISSABTE dia 22

Algerri es vesteix de
Festa des del divendres 21
d’agost, que començarà
amb la Nit Jove - Cubatada
2015.
Els actes continuaran el
dissabte 22 amb la X Cursa
de Carricotxes pels carrers
del Municipi a primera hora
de la tarda, mentre que a
les 7 de la tarda, s’inaugurarà l’exposició de les
fotografies “IV Concurs de
fotografies d’Algerri”.
Les sessions de ball de

DIVENDRES dia 21
23.45 Nit Jove - Cubatada 2015.

17.30 X Cursa de Carricotxes pels carrers del
municipi.
19.00 Inauguració exposició fotogràfica:
IV 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 23
Correfocs la Colla el Bitxo de Terrassa

tarda i nit les amenitzarà
l’Orquestra Mediterrànea. 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

Havaneres Mar i Vent dilluns a la nit

amb el Repic de campanes
a càrrec del Sr. Cassimir
Baró, seguit de la Missa
major amenitzada per la
Coral Interparroquial. Tot
seguit hi haurà la ballada
dels Capgrossos d’Algerri
i una ballada de sardanes.
A la tarda, es farà la Festa
de l’Escuma de colors a la
Plaça Major i es podrà continuar gaudint de l’exposició
del IV Concurs de Fotografia
d’Algerri. El grup musical
Liberty amenitzarà el ball
fi de festa amb una sessió
continua. Dilluns, un repic
de campanes i una missa
per Sant Bartomeu i parc
aquàtic a les piscines tot
el dia. Al vespre cantada
d’havaneres amb el grup
Mar i Vent.

L’Ajuntament
d’Algerri,
us convida a
gaudir d’una gran
Festa Major, els
dies 21, 22, 23
i 24 d’agost

11.00 Repic de campanes a càrrec del Sr. Casimir
Baró.
11.30 Missa Major amenitzada per la Coral
Interparroquial, seguit per la campanya de
l’Associació contra el Càncer.
13.00 Ballada dels Capgrossos d’Algerri, seguit
de ballada de sardanes.
17.00 Festa de l’escuma de colors.
19.00 Inauguració exposició fotogràfica:
IV Concurs de fotografia d’Algerri.
20.00 Sessió contínua de ball amb el grup Liberty.

DILLUNS dia 24
11.00 Repic de campanes a càrrec del Sr. Casimir
Baró.
11.00 Missa Major amb ofrena floral en honor a
Sant Bartomeu, cantada per la Coral
Interparroquial.
11.30 Parc Aquàtic a les piscines (fins a les 14 h).
16.30 Parc Aquàtic a les piscines (fins a les 19 h).
22.00 Cantada d’havaneres amb el grup Mar i Vent.

COMARCA

Algerri celebra amb èxit la tercera
edició de la Fira del Cereal i l’Artesania
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Nova edició de l’Aplec de Sant
Llubí al Montsec

Enguany la Fira ja arriba
a la seva tercera edició,
amb una bona acollida
per part dels vilatans i
visitants
El 18 i 19 de juliol
la població d’Algerri
transformà els seus carrers
i places per celebrar la 3a
Fira del Cereal i l’Artesania.
Seguint amb els propòsits de
les dues edicions anteriors,
el cereal i la valorització del
treball artesà prengueren
forma en diversos espais
ben organitzats entorn un
dens i acurat programa.
Així doncs, la fira obria
el dissabte a la tarda amb la
seva inauguració enguany

Ermita de Sant Llubí
Recreacions a la fira del Cereal

apadrinada per l’actor
Toni Albà i acompanyada
pels balls dels capgrossos
d’Algerri, alhora que el
mercat artesà pujava les
persianes als visitants i la
zona infantil acollia els més

2a Trobada de puntaires a Algerri

menuts.
E l
d i u m e n g e
puntualment s’iniciaren
diverses activitats
estretament lligades amb la
valorització tant del treball
agrícola com de l’artesania.
Així doncs, correlativament
els visitants podien assistir
a la sega i el batre, observar
el curós treball creatiu dels
artistes del concurs de
pintura ràpida, o contemplar
el detallista treball de les
puntaires assistents a la 2a
trobada de puntaires.
A pesar de les
inclemències meteorològiques, la fira i les
activitats programades es
pogueren realitzar amb
normalitat.

El proper dia 6 de
setembre es celebrarà 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.
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Una cinquantena de nens i nenes
participen al Casal d’Estiu de Gerb
Durant el mes de juliol han practicat tot tipus
d’esports i han fet diferents excursions per l’entorn

Participants al casal d’estiu de Gerb

Gerb ha realitzat un casal
d’estiu durant el mes de juliol
i al que hi han participat uns
cinquanta nens i nenes entre
3 i 12 anys en tres categories
diferents.
Els participants han fet
excursions pels diferents
punts turístics del poble
de Gerb com les trinxeres,
el partidor, el mirador de
fues... i han practicat tot
tipus d’esports com el tir
amb arc, el beisbol, el rugbi,
gimcanes i moltes altres
activitats, potenciant el
companyerisme i el treball
en equip. També han visitat
el poble de Sant Llorenç de
Montgai.

Activitats refrescants i esportives
durant el mes d’agost a Vallfogona
Vallfogona continua les
activitats d’estiu amb un mes
d’agost ple d’activitats entre
les que destaquen el curs
d’anglès, els diferents tornejos
esportius, l’espectacle
de Gimnàstica Rítmica, la
Jornada d’Escalextric del
proper diumenge 9 d’agost, la
caminada sota les llàgrimes
de Sant Llorenç, el torneig
de Botifarra, i el torneig de
ràpides d’escacs entre molts
altres que es poden consultar
al web de l’ajuntament.

Vallfogona de Balaguer

L’Ajuntament de Cubells
ofereix casa i feina a famílies
amb fills d’edat preescolar

Cubells

L’Ajuntament vol
evitar el tancament
de l’Aula d’Educació
Infantil de l’Escola de
Cubells
Una vuitena de
famílies han presentat
aquesta setmana la
sol·licitud per accedir a
les ajudes en l’habitatge
i l’escola que ofereix
l’ajuntament de Cubells
a canvi de matricular
els fills al par vulari
municipal i evitar així el
seu tancament.
L’ A j u n t a m e n t d e
Cubells ha iniciat les
entrevistes a les famílies
amb fills en edat
preescolar, interessades
en traslladar-se a viure al

municipi. Un total de vuit
famílies ja han presentat
la seva sol·licitud
interessant-se per les
ajudes en l’habitatge i
l’escola que l’ajuntament
ofereix a canvi de que
aquestes matriculin els
seus fills al parvulari
municipal.
Recordem que
l’ajuntament va iniciar fa
uns dies, una campanya
per a potenciar que
famílies amb fills en
edat preescolar es
traslladin a viure a la vila
i evitar la pèrdua de l’aula
d’Educació Infantil.
A finals de juliol, ja es
van realitzar entrevistes
que continuaran en els
propers dies, fins a trobar
les famílies que reuneixin
totes les condicions per a
l’escola i el municipi.

COMARCA

Castelló de Farfanya organitza visites
guiades pels indrets de la població
Castelló de Farfanya
engega unes visites guiades
pel patrimoni del poble.
Les visites es faran
els dissabtes a les 20 i
els diumenges a les 11.
Es fa un recorregut pel
poble, es visita l’església
de Sant Miquel, els porxos
de l’antic mercat, la casa de
l’inquisició, la casa d’Alba
amb la presó, la Font i
El Castell amb l’església
Santa Maria.
Els passats dies 25 i 26
de juliol i 1 i 2 d’agost es
van inaugurar les visites. Es
van fer les visites gratuïtes
pels nascuts al poble i pels
empadronats.
A partir del segon cap
de setmana d’agost les
visites estaran obertes a
tot el públic (amb una

tarifa de 4€ per persona i
gratuïtes pels menors de
12 anys). Els grups seran
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Continuen les caminades
nocturnes a les Avellanes

de 10 a 15 persones. Els
interessats s’han d’inscriure
prèviament a l’ajuntament.

Caminades per Les Avellanes

El Patronat Cultural
de Sant Roc, de Les
Avellanes, engega de
nou les caminades
nocturnes, per visitar
els diferents pobles del
municipi.
Cada dimarts es surt
de la Plaça Major de Les
Visites guiades per Castelló

Avellanes, a les 21 hores
del vespre, on tothom qui
hi vulgui anar pot, sense
inscripció prèvia.
Les sortides ja estan
consolidades amb una
gran participació on la
gent jove n’és cada cop
més protagonista.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
El dia que vaig fer vuit
anys
Autor: Antoni Pladevall
Gènere: Novel·la

L’avi del protagonista, un home de pagès de
la plana de Vic, va pesar
el nét a la bàscula que
servia per mesurar els
sacs de patates i de gra.
Aquell és el primer record nítid de la vida del
vailet. A partir d’aquí,
l’autor trena una col·
lecció de trenta estampes que tracen el retrat
d’un nen dividit emocionalment entre la fascinació i la vergonya, entre la
il·lusió i la por. En aquest
llibre hi ha la novel·la de
la gent que no surt mai
als llibres d’història i les
petites coses que conformen un temps i un país.
I la nostàlgia pels dies
interminables de l’estiu, els jocs a pagès, els
records de l’escola i els
mestres. Un relat minuciós i emocionant perquè
els més joves sàpiguen
d’on venim.

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

En Guylain Vignolles
no és atractiu ni lleig,
ni gras ni prim. La seva
vida rutinària i buïda d’al·
licients, amb una feina
que consisteix a destruir
allò que més estima: és
l’encarregat de supervisar “la Cosa”, l’abominable màquina que tritura
els llibres que ja ningú
vol llegir. Quan s’acaba
la jornada laboral, en
Guylain rescata de les entranyes del monstre les
poques pàgines que han
sobreviscut a la carnisseria. I cada matí, al tren
de les 6.27h, es dedica a
llegir-les en veu alta per
a alegria dels passatgers
habituals.
Un dia descobreix
per casualitat una peça
de literatura atípica que
li canviarà la vida... Un
bonic testimoni de la universalitat de l’amor al llibre.

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

El lector del tren de les 6.27h
Autor: Jean-Paul
Didierlaurent
Gènere: Novel·la

Diari d’H
Autor: Hypatia Pétriz
Gènere: Juvenil (+13)

Un mes abans de fer
els 14 anys, H. rep un diari de regal. Decideix fer-lo
servir i anota cada dia tot
el que viu, pensa i sent,
en el que serà el mes
més intens de la seva
(curta) vida: li agrada el
seu millor amic, però a
ell li agrada una altra;
les seves ex-amigues no
li parlen; aconsegueix
l’oportunitat de formar
un grup musical per un
concurs; és cortejada
per un admirador secret
a Facebook; i el seu pare
divorciat insisteix que la
seva nova nòvia i H. es
facin grans amigues.
Una novel·la realista
escrita per una jove autora de només 14 anys
apassionada de la música i la lectura i de l’art en
totes les seves formes.
Relat d’un diari personal,
escrit per una adolescent.

El racó del poeta

Miquel Trilla

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

Indesinenter
Brusa blanca

Quan la mirada parla fixament
sense dir cap paraula,
i el gest és un sospir que esdevé dòcil,
present a flor de pell sense adonar-se’n,
això ja és la bellesa.
Quan la tendresa abriga tot l’amor,
sense que es notin
ni el tou feliç dels dits que entre ells es troben,
ni els pètals d’un esclat esdevingut
de flors i de perfums indestriables,
això ja és la bellesa.
Quan s’acompassa el pas entre tots dos,
bevent del vas del jo de cadascú,
i es filtra el goig silent com un diàleg,
on tot ha convergit al mateix punt,
això ja és la bellesa.
Quan brollen a l’ensems fonts amagades
del seu món interior i adornen l’aire
cristalls d’amor encés en els seus ulls,
això ja és la bellesa.
Quan tot des de molt lluny es fa present
i algun gest diferent és el reflex
del llur vertigen dolç que se’ls enduu,
això ja és la bellesa.
Potser és amor -qui sap- allò que és bell,
potser només és bell si ambdós són u.

C U LT U R A

Més de 100 persones al concert de
Stromboli Jazz Band al Castell Formós
El concert del passat
dissabte estava
emmarcat dins del Cicle
de Música als Castells
de l’estiu 2015
El passat dissabte 1
d’agost, el Castell Formós
de Balaguer va acollir un
nou concert dins del Cicle
Música als Castells, amb
l’actuació del grup Stromboli Jazz Band.
El Cicle realitza concerts
en diferents castells de Catalunya al llarg de l’estiu.
Unes cent vint persones
van omplir el recinte del
Castell Formós i van vibrar
amb la bona música del

Stromboli Jazz Band

Actuació del cicle “Música als Castells”

grup tarragoní.
Stromboli Jazz Band
està format per músics
del Camp de Tarragona,
amb una àmplia formació
i experiència en el món del

jazz. Músics polivalents han
format part de diferents
formacions musicals. Josué
Garcia a la trompeta, Raül
Cid al trombó i baix; Ton
Solé al banjo i Ukelele,
Ismael Carles a la tuba i
Sergi Cabrera a la bateria,
ofereixen en directe un
repertori ampli i variat,
basat en els grans temes
de dixieland, afegint
estàndards d’altres
gèneres jazzístics, i també
adaptacions de músiques
p o p u l a r s . L’ o b j e c t i u
de la formació és oferir
actuacions de jazz que
puguin arribar a tots els
públics amb un producte
musical elegant, de qualitat
i bon nivell, i alhora, popular.
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El Museu de la Noguera ha
acollit durant el juliol, el cicle
“dimarts arqueològics”
El passat dimarts, a les
8 del va tancar-se el cicle
de conferències «dimarts
arqueològics» que ha
organitzat el Museu de la
Noguera, per als dimarts
del mes de juliol, sobre les
excavacions i recerques
que es duen a terme a la
Noguera.
Amb la xerrada ‘Els
cementiris medievals
d e B a l a g u e r. L e s
excavacions a Santa
Maria d’Almatà i església
de Sant Domènec de 2014
i 2015, les arqueòlogues
Marta Aguilà i Marta
Mulet, i la conservadora
del Museu de la Noguera

El cicle ha permès
conèixer de primera
mà les diferents
actuacions
arqueològiques
Eva Solanes i la directora
del Museu, Carme Alòs
van fer una pinzellada del
que han estat aquestes
excavacions que s’han
dut a terme en els darrers
mesos a Balaguer, i en
les que en ambdues
actuacions s’han trobat
part de necròpolis
medievals.

Conferència al Museu de la Noguera
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El grup LLeidArt Ensemble tanca el cicle
del IV Juliol de Música i Poesia
El passat dissabte 25 de
juliol, va tancar-se el cicle
del IV Juliol de Música i
Poesia amb l’actuació de
AQUA, Música i Aigua, amb
poemes de Josep Maria
Sala-Valldaura.
LleidArt Ensemble,
grup resident a l’Auditori
Enric Granados de Lleida,
va oferir al nombrós públic
assistent al Monestir
Cistercenc de Santa Maria
d e l e s Fr a n q u e s e s d e
Balaguer un concert amb
l’aigua com a protagonista.
A través de la música de
Schubert, Haendel, Toldrà
i Vivaldi, i amb el rerefons
de la poesia d’en Josep
M. Sala-Valldaura, amb la
veu de Jaume Carbonell,
van mostrar la importància
d’aquest element al llarg de
la història.

La Plaça del Mercadal va
acollir una festa dels 80’s

El grup va actuar a les Franqueses davant d’un
nombrós públic que va gaudir de l’espectacle Aqua,
música i aigua amb poemes de J.M. Sala-Valldaura

Festa dels 80 a la Plaça Mercadal

La Plaça del
Mercadal de Balaguer va
acollir la festa dels anys
80 que havia preparat
el Col·lectiu de Bars i
Restaurants del Centre
Històric juntament amb
l’Associació de Veïns
de la Plaça del Pou
LleidArt Ensemble

pel passat dissabte, 1
d’agost a partir de les
21h.
A més de poder
sopar a la plaça a preus
populars la festa va estar
amenitzada amb música,
drag Queens i dj’s fins a
la matinada.
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Quatre alumnes de la Noguera entre les
millors de Catalunya a les proves PAU
Han estat quatre de les 34 estudiants de Lleida que
han superat amb escreix el 9, any en que el nombre
de guardonats ha estat el més alt de la història

Foto de grup dels guardonats

El passat dimarts 28
de juliol va tenir lloc al
Palau de Congressos de
Catalunya, el lliurament de
distincions de les proves
PAU 2015 que s’atorguen
a tots els estudiants de
batxillerat de Catalunya,
que han obtingut, en la fase
general, una nota igual o
superior a 9 punts.
En total 550 alumnes,
34 dels quals són de la
demarcació de Lleida. L’Olga
Fèlix i la Maria Fernández de
l’Institut Ermengol IV de
Bellcaire d’Urgell, l’Aida
Gené de l’Institut Ciutat de
Balaguer i la Júlia Montoliu
del Vedruna Balaguer, són
les guardonades de la
comarca de la Noguera,
que van merèixer aquestes
distincions.

Les Clarisses representen la
Dormició de Santa Clara
El proper 11 d’agost, el
Santuari del Sant Crist acollirà la Representació de la
«Dormició de Santa Clara
d’Assís», una de les representacions sobre Santa
Clara més rellevants de
Catalunya, a partir de les 19
hores, que juntament amb

Dormició de Santa Clara

la representació de «La
Llegenda del Sant Crist»,
és una de les activitats més
destacades realitzades per
la comunitat de germanes
clarisses de Balaguer amb
la col·laboració de l’Escola
de Dansa Montse Miret de
Balaguer.
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El Balaguer 2015-2016 comença a
caminar de la mà de Jordi Cortés

Plantilla 2015-2016

El passat dilluns 27 de
juliol el C.F. Balaguer 20152016 va començar els entrenaments d’una nova temporada de la mà del tècnic
Jordi Cortés que retorna al

Incorporacions d’aquest any

club de la Noguera quatre
temporades després.
La columna vertebral
de l’equip serà la mateixa
que l’any passat, amb les
baixes del porter Crisos, i

dels jugadors, Dani, Iban
Parra, Figuerola, Monforte
i Ferran Rius.
Per paliar aquestes
baixes s’han incorporat a
l’equip el porter Clarisó,
Giribet, Galceran i Del Moral procedents de l’Ascó, el
rumanès Tudor, el davanter
Cheikh Saad, que militava
a la primera divisió letona i
Henard Mestres del juvenil
del Balaguer de la passada
temporada.
També faran la pretemporada amb el Balaguer
alguns juvenils que podrien
compaginar el treball amb
el primer equip i el juvenil
durant tota la propera temporada.

Victòria del Balaguer en el
primer partit de
pretemporada a Ivars (0-2)
El Balaguer 2015-2016
va estrenar-se el passat
dissabte 1 d’agost al
camp de l’Ivars d’Urgell,
com ja va essent habitual
en els darrers anys.
L’equip de Jordi Cortés no es va deixar sorprendre i ben aviat, al
minut 8, Adrià Fernández
marcava el primer gol, un
autèntic golàs en el que
el porter de l’Ivars no hi
va poder fer res.
Al minut 23, i en ple
domini dels balaguerins,
Adrià Fernández va marcar el segon gol de la nit
de xut creuat al segon
pal del porter qued va fer
inútil la seva estirada.
Amb el 0-2, Jordi
Cortés va poder provar
diferents posicions per
als seus jugadors, i co-

Adrià Fernández

El davanter Adrià
Fernández va
aconseguir marcar
dos gols de bella
factura
nèixer sobre el terreny els
nous fitxatges d’aquesta
temporada. L’Ivars no va
arribar a preocupar en
cap ocasió la porteria
d’Alfred, ni la de Clarisó
a la segona part.
El Balaguer va baixar
força la intensitat a la
segona part, i el partit
va acabar amb el 0-2 de
la primera part, malgrat
un parell d’ocasions més
del davanter Adrià i una
d’Isaac al minut 85 de
partit.
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El Villart Logístic de Tennis Taula
disputarà la ETTU Cup a Istambul
Les balaguerines disputaran la màxima competició
europea per segona temporada consecutiva, gràcies
a la gran temporada en el campionat estatal

Anna Biscarri

El Balaguer Villart Logístic s’estrenarà en la competició europea de la ETTU
Cup la temporada 2015/2016
jugant a Turquia en el grup
C la de la segona ronda
d’aquesta competició, format pels anfitrions, el potent Istanbul BBSK, el Ymka
Thessaloniki, de Grècia, i el
ASD Tennistavolo Norbello,
d’Itàlia. Aquesta fase es
jugarà a Istanbul entre el 9
i l’11 d’octubre.
Els dos equips
guanyadors de cadascun
dels quatre grups d’aquesta
fase passaran a la tercera
ronda eliminatòria, on
s’enfrontaran a algun dels
vuit equips que hi han
accedit directament.
E l B a l a g u e r Vi l l a r t
Logístic, que la temporada
passada ja es va estrenar

Club Tennis Taula Balaguer Villart logístic

a l’ETTU Cup viatjant a
Rússia per jugar contra el
TMK Tagmet, ha aconseguit
mantenir les mateixes
jugadores que la temporada
passada, i confia en fer un
bon paper en aquest segon
any a l’èlit del tennis taula
internacional.
L’equip de tennis taula
balaguerí, format per Anna
Biscarri, Yan Lan Li i Ting

Ting Wang porta diverses
temporades entre els millors
equips de l’èlit estatal, i
fruit d’aquest domini, les
dues darreres temporades
s’ha classificat per disputar
la màxima competició
europea. Un treball que
es duu a terme a cada
entrenament i partit, portant
el nom de Balaguer també
fora de l’estat espanyol.
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Balaguer acull dos cursos de la Federació
catalana de Bàsquet per a entrenadors
Una cinquantena d’alumnes de tot Catalunya han
estat fent el curs a Lapallavacara i al Poliesportiu

Cursos d’entrenadors de Bàsquet

La Federació Catalana
de Basquetbol ha organitzat,
amb la col·laboració del
col·legi Vedruna de Balaguer
i l’ajuntament de Balaguer,
dos nous cursos de formació
d’entrenadors de bàsquet al
territori.
Una cinquantena
d’alumnes de tot Catalunya
van estar una setmana a la
ciutat de Balaguer, formantse i avaluant-se per tal de
poder aprovar aquests
cursos de formació.
Aquests cursos
consisteixen en un curs de
formació (1r Nivell Federatiu)
i un altre de categoria sènior
(2n Nivell Federatiu).

L’Olímpic Club La Sentiu, estrenarà
enguany una escola de futbol sala
De cara a la propera
temporada 2015-2016,
l’Olímpic Club La Sentiu,
estrenarà escola de futbol
sala.
Aquest club, amb més
de 20 anys d’història i en
ple creixement del seu
equip sènior, vol apostar
pels més petits i fer una
escola base de futbol
sala per poder formar els
més joves en àmbits de
l’esport, la disciplina, el
companyerisme i l’amistat.

Zona poliesportiva de La Sentiu

8 atletes del pedala.cat
participaren a l’Ironman de
Vitoria amb bons resultats

Atletes del Pedala.cat

Els triatletes van fer
molt bons temps,
destacant Jordi
Puigfel en el seu
debut amb 10h 19”
El diumenge 20 de
juliol, 8 membres del C.E.
Pedala.cat de Balaguer
van disputar el Ironman
de Vitoria, la cursa amb
2.000 participants ha
esdevingut una de les
més importants d’Europa.
Els triatletes
participants van ser
Ricard Viola, Jaume
Torra, Jordi Puigfel,
Ramon May, Dario Xabier
Pérez, Julio Ramonet,
Dani Fargues i Pere Pérez.
La cursa s’iniciava
amb els 3.800 m de
l a n a t a c i ó a l Pa n t à

d’Ullibarri Gamoboa en
un entorn immillorable
on els triatletes havien
de fer dues voltes a
un circuit de 1.900m,
posteriorment s’agafava
la bicicleta per tal de fer
el 180km per les planes
Alaveses en un circuit
trencacames molt dur
degut al vent, finalment
s’arribava a Vitoria per tal
de córrer la marató fent 4
voltes a un circuit de 10,5
km, acabant al centre
històric de la vila amb un
gran ambient degut a la
nombrosa presència de
públic.
Com sempre els
triatletes del Pedala.Cat
van fer un molt bons
resultats destacant en el
seu debut a la distància
en Jordi Puigfel amb
10h19’.
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Bon paper dels nedadors balaguerins
al català de natació junior Open d’estiu
Pere Barbosa va fer un meritori 8è lloc i per tant
finalista en els 200 esquena i 400 estils

Nedadors balaguerins

Durant els dies 22, 23 i
24 es va celebrar el català de
natació júnior Open d’estiu
a les instal·lacions del CN
Mataró amb 5 representants
del CEN Balaguer (1 noi i 4
noies).
Com a resultats més
destacats en categoria
masculina junior tenim en
Pere Barbosa aconseguint
la 8a posició i per tant
finalista en els 200 esquena
i 400 estils, i la 10a posició
en els 50 esquena.
En categoria femenina
j ú n i o r, l ’ E m m a G a r c í a
aconseguint la 23a posició
catalana en els 400 lliures i
la 29a en els 200 lliures.

El dissabte 29 d’agost es celebrarà la
8a Triatló Balaguer i Triatló Inferno
El dissabte 29 d’agost
Balaguer serà un cop més
escenari de 8a edició de
la Triatló Internacional
de Balaguer i també la
Triatló Inferno, una prova
esportiva que reuneix tres
esports diferents com són la
natació, la BTT i l’atletisme,
recorrent part de la comarca
de la Noguera.
Aquesta prova està
organitzada pel Club
Esportiu Pedala.Cat de
Balaguer.

Prova de natació al Pantà de Sant Llorenç
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L’Atleta Pol Fernández
guanya la Cursa solidària
Ciutat de Bell-lloch

Pol Fernández

Bons resultats dels
joves atletes
balaguerins a la prova
atlètica de Castellar
del Vallès
El passat dia 4 de juliol,
el Pol Fernàndez guanyà
la 7a cursa solidària de
la ciutat de Bell-lloch als
10 quilometres amb un
temps de 34’ i 24’’ per
davant del gran atleta
i actual guanyador de
la Lliga Ponent l’Alex
Tàssies. Va ser una
cursa amb un circuït nou
bastant dur i amb molta
calor, el que feia encara
més meritòria la victòria.
D’altra banda, el
passat 13 de juny es va
celebrar una prova atlètica

a Castellar del Vallès amb
excel·lents resultats dels
joves atletes de l’Escola
d’Atletisme de Balaguer.
L’Eric Gràcia va ser
semifinalista en els 600
metres llisos i quart,
empatat amb el tercer,
en salt de llargada, en
categoria benjamí
masculí.
En categoria infantil
masculina, Manel Gea
va fer un meritori 13r lloc
en llançament de pes.,
mentre que en infantil
femenina, Miriam Pérez
va aconseguir ser dotzena
en els mil metres llisos.
Per últim, les germanes
Aida i Andrea Alemany
van fer un quart i un sisè
lloc, respectivament, als
1000 metres obstacles
en categoria infantil
femenina.
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Balaguer reunirà mes de 200 cotxes en
el Tunning Show Demo Drift

Tiurana inaugura el projecte
D’Artagnan, voluntariat jove
de la comarca de la Noguera
El projecte es
realitzarà en altres
municipis i poblacions
de la comarca de la
Noguera
El passat divendres
17 de juliol començà a
Tiurana el projecte D’Artagnan, voluntariat jove
de la Noguera, impulsat
pel Consell Comarcal
de la Noguera a través
de l’Oficina Jove en col·
laboració amb els ajun-

Un dels vehicles que estarà present a la trobada

La Trobada es farà aquest cap de setmana del 8 i
9 d’agost al pavelló d’Inpacsa de Balaguer, amb la
mostra de més de dos-cents vehicles
Els propers dies 8 i 9
d’agost, Balaguer acollirà
el segon Tunning Show
Demo Drift amb més de
dos-cents vehicles d’arreu
de Catalunya, Espanya,
Andorra, França, Alemanya
i fins i tot amb la presència
de dos equips des de Brasil.
Els organitzadors, The

Real Concept Tunning vol
reunir als aficionats a la
personalització de vehicles
i donar a conèixer una mica
més el món del tunning,
després del bon acolliment
de la primera edició, que ja
es va celebrar l’estiu passat.
Durant aquest dos dies,
es faran vàries activitats

com proves de drift, so,
il·luminació i tubs d’escapament, i es comptarà amb els
21 millors pilots de drift de
Catalunya i es realitzarà el
primer concurs de Burnouts
de Catalunya. La modalitat
de Burnouts, fins ara només es realitzava als Estats
Units i consisteix en cremar
rodes del vehicle.
En la presentació de
l’acte, hi va assistir l’actual
líder de drift del Campionat
d’Espanya Joan Caballer,
d’Almenar.

Tiurana

taments de la comarca.
Totalment gratuït
per al jovent participant,
l’Ajuntament de Tiurana
proposà als i les joves
l’activitat de voluntariat
«Recuperem el circuit
d’Orientació», i durant els
dies 17, 18 i 19 de juliol,
els joves participants, van
combinar les tasques de
manteniment del circuit,
guiades per un monitor
especialitzat i activitats
de lleure, com piscina
i una visita guiada al
poble.
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Campanyes arqueològiques al jaciment
de Santa Coloma d’Àger

Durant tot el mes d’agost
continua l’activitat lúdica per
als joves balaguerins

Les excavacions
confirmen el notable
assentament de població
visigoda a la Vall d’Àger
des de finals del S. V

Durant tot el mes
d’agost continua
l’activitat organitzada per
la regidoria de joventut de
l’Ajuntament de Balaguer.
Continuen les
caminades per la ciutat
tots els dilluns al vespre
a partir de les 21,30, amb
sortida des de la Plaça del
Mercadal.
També tots els dimarts
al vespre continua la
Piscina de nit des de les
21,30 fins a la 1 de la
matinada, a les piscines
del Secà, mentre que
els dimecres continua
celebrant-se, el cicle de
monòlegs, a la Placeta del
darrera del Teatre.
Els dijous també
continuarà el cicle de
música «Amb la gespa al
cul» amb grups joves que
presenten la seva música

Dues campanyes arqueològiques al jaciment
de Santa Coloma d’Àger
han permès confirmar el
notable assentament de
població visigoda en la Vall
d’Àger, ben documentat
des de finals del segle V.
Aquestes informacions es
complementen amb les
investigacions arqueològiques realitzades a Santa
Maria del Pla on es documenta també presència de
població visigoda.
Ta n m a t e i x , e l s
investigadors i professors
de la Universitat de Lleida
Jesús Brufal i Antonio

Excavació arqueològica

Excavació arqueològica a Àger

Porcheddu recorden que
els visigots conquereixen
amb les armes la península
Ibèrica i el sud-est de
l’actual França, i des d’un
punt de vista del còmput
demogràfic eren minoria
respecte la població local
de tradició hispano-romana.
La segona campanya
d ’ e x c a v a c i o n s

arqueològiques a Santa
Coloma d’Àger també l’han
dirigida Antonio Porcheddu
i Jesús Brufal a més de
comptar amb el suport
de l’historiadora Elisabet
Bonilla.
La durada dels treballs
arqueològics ha estat de
tres setmanes, del 13 de
juliol fins el 31 de juliol, tot
resultant-ne la identificació
de diverses edificacions
que s’organitzen des de
l’església de Santa Coloma,
les quals en el seu interior
acollien enterraments molt
ben estructurats d’almenys
tres individus. A més,
s’han identificat reculls de
materials propis del període
històric d’estudi com són
ceràmiques fabricades
a torn lent i de cocció
reductora, vidre força ben
treballat i materials de
metall.

Tots els dimecres del
mes d’agost al
vespre i a la placeta
del Teatre, continuarà
el cicle de monòlegs
fresca.
Per ultim, també cal
destacar que tots els
divendres continuen les
visites guiades amb el
camí de Sant Jaume a
Balaguer, amb sortida
des de l’església de Sant
Domènec a partir de les
10,30 del matí, recorrent
diferents monuments de
la ciutat, l’alberg Teresa
Pàmies pels peregrins
i la visita al Museu de
la Noguera. També els
cursos de fotografia a
Lapallavacara.

Monòlegs a la placeta del darrera del Teatre
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL
----------------------------------S’OFEREIX professora nativa per fer classes de rus, per tots els
nivells, adults i nens.
Amb titulació i experiència. Raó: 692045143.
----------------------------------TRASPÀS de llicència de taxi a Balaguer,
amb vehicle de 9 places. Volum de feina
concertada. Oportunitat per assegurar-te
una feina fixa. Raó:
609382223.
----------------------------------NATIVA dóna classes
d’anglès, i classes de
conversa en anglès.
Possibilitat de fer-ho
individualment o en
grups organitzats. Demana disponibilitat.
Raó telèfon: 650422582.
-----------------------------------S’OFEREIX realitzador
amb equip de càmera
per vídeos de bodes,
comunions, bateigs i
altres esdeveniments.
Àmplia experiència
en el sector audiovisual. Pressupost sense
compromís. Contacte
Dani Arregui, mòbil
686774086 o e-mail a:
daniaso@gmail.com

---------------------------------ES DONEN classes
particulars i repassos
d’anglès d’Educació
Primària, ESO i Batxillerat. Raó telèfon:
698383277.
----------------------------------IMMOBLES
----------------------------------ES TRASPASSA bar/
cafeteria l’Antic (c/
Bellcaire, 12). Preu:
2.500 euros (negociables). Raó: 698574076.
-----------------------------------CIUTADELLA (Menorca) es lloga apartament per setmanes.
A 3 minuts del port.
Capacitat per 6 pax.
Amb pàrking. Raó:
653540658.
-----------------------------------VENTA/LLOGUER de
pàrkings tancats al
c/ Jaume Balmes,
11 de Balaguer. Raó:
629310479-629715431.
-----------------------------------OPORTUNITAT, venda de parcel·les aïllades a la millor zona
de Balaguer, al costat del col·legi Montroig, de 516 m2. Raó:
676996765.

----------------------------------ES LLOGA apartament
a Camarasa, tot equipat, aire acondicionat,
foc a terra, amb vistes
al riu. Raó: 973447752639920281.
-----------------------------------VENTA de tres cases
juntes a Vilanova de
la Sal. Ideal per famílies o per negoci rural. Amb pàrking. Raó:
639772265.
-----------------------------------LLOGUER de trasters
de diferents tamanys.
Accés amb vehicle
fins a la mateixa porta. Sortida de Balaguer direcció Lleida.
Raó: 666411827.
-----------------------------------ES TRASPASSA perruqueria per jubilació.
Abstenir-se curiosos.
Interessats trucar al
678552070 (trucar en
horari de 8 a 9 del vespre).
------------------------------------

VARIS
----------------------------------L E Ñ A S M O R E N O,
oferta fin de agosto.
Encina, roble, almendro y olivo a 11 céntimos el quilo. Transporte incluido. Razón:
622779668.
-----------------------------------COMPRO: Joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes,
bitllets, postals i fotos
antigues.... Articles
relacionats amb Blaaguer. Contacteu al
telèfon: 676803205.
-----------------------------------COMPRO RELLOTGES
Rolex, Omega, Cartier,
Breitling... Coberteries
i objectes de plata.
No importa antiguitat.
Pago al comptat. Raó
telèfon: 628727539.
------------------------------------

SEÑORA MAYTE, videncia y tarot. Alta
magia blanca. Ho ras a convenir. Interesado/as llamar al:
656826568-609135472.
----------------------------------ES VEN màquina de
pintar Airless, compresor i tres pistoles. Raó:
973447012-648420350.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per posar anuncis
en aquesta secció de
breus classificats, us
podeu adreçar a les
nostres oficines al c/
Sant Lluís, 36-38 altell
de Balaguer, trucant
al 973448273 o bé consultant el nostre web:
grocdigital.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 445795
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
-------------------------------------------------------------------------

Horari de trens

Farmàcies

Telèfons útils
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
CONSULTORI MÈDIC
973 438003
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
-------------------------------------------------------------------------

SORTIDES

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
PÉREZ TORRES, ROSA M.

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.

LLEIDA
08.30
10.30
14.46
18.39
19.20
21.34

BALAGUER
09.39 (2)
11.09 (4)

LA POBLA
11.00
12.30

(1) De dilluns a divendres feiners.
(2) Diari. Diumenges fins a Balaguer.

SORTIDES

ARRIBADES

LLEIDA
07.15 (1)
09.10
10.40
17.30
20.30

BALAGUER
07.44
09.39
11.09
17.59
20.59

LA POBLA
12.56 (3)
17.30 (4)

BALAGUER
14.16
18.50

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

973586466

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

ARRIBADES

BALAGUER
08.00 (1)
10.00
14.16
18.10
18.50
21.05

973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 6 d’agost
a les 8 de la tarda del 13 d’agost
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 13 d’agost
a les 8 de la tarda del 20 d’agost
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 20 d’agost
a les 8 de la tarda del 27 d’agost
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 27 d’agost
a les 8 de la tarda del 3 de setembre
ALDAVÓ

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 d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.55
“
20.23
“
19.00
UAB BELLATERRA
06.10
TÀRREGA
07.10
“
07.50
“
12.00
“
15.00
“
19.30
“
07.10
LLEIDA
07.40
“
07.45
“
07.48
“
07.55
“
08.00
“
09.15
”
09.30
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.10
“
13.30
“
14.45
“
15.15
“
15.18
“
17.30
“
17.51
“
19.10
“
19.21
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
12.00
ALBESA
13.35
SOLSONA
16.35
“
09.20
PONTS
13.35
“
16.35
“
16.50
“
19.10		
“

CALENDARI
dill. a dissb.
diari
disb. i diumg.
de dill. a div.
diumenges lectius
dill. a dissb.
dill. a dissb.
dill. a div.
dill. a dissb.
dill. a dissb.
dill. a dissb.
de dill. a div.
diari
de dill. a dissb.
de dill. a dissb.
dimt., dimc. i div.
dill., dij. i div.
de dill. a dissb.
dissabtes
diumenges
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
diari
diari
de dill. a div.
diumenges
diari
diari
disbts. mercat
dill., dima., dij., div.
divendres
diari
de dill. a div.
divendres
diari
de dill. a div.

SORT.
13.37
17.22
20.07
21.21
13.17
19.47
06.30
07.20
13.37
14.00
14.25
17.22
20.07
21.21
11.05
18.05
08.25
14.45
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
de dill. a disb.
“
de dill. a div.
ÀGER
de dill. a div.
“
dissabtes
“
diumenge
“
de dill. a disb.
“
de dill. a div.
“
diari
“
diari
“
de dill. a div.
LES
diari
“
diari
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
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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