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GROC és una publicació plu-
ral i independent. Els articles 
d’opinió són exclusius dels 
seus autors que GROC no 
fa necessàriament seus. En 
defensa de la llibertat d’ex-
pressió de la nostra societat, 
ens comprometem a acceptar 
les rèpliques que els lectors 
estimin oportunes sempre que 
es guardi el degut respecte que 
mereixen persones i instituci-
ons. TOTS el articles d’opinió 
hauran d’estar signats, amb 
nom i cognoms, i aniran acom-
panyats amb una còpia del DNI 
del responsable de l’article i un 
telèfon de contacte.

Amb el suport de

AGRAÏMENT A TOT EL PERSONAL DE LA
RESIDÈNCIA SANT DOMÈNEC DE BALAGUER

Benvolguts,
La família MONSENY-VILARASAU us volem manifestar el nostre agraïment per l’aco-
lliment, el tracte i les atencions que el personal del vostre centre ha dispensat a la 
nostra estimada Lluïsa. Queda en el nostre record la senzillesa en el tracte, l’amabi-
litat en les rebudes i les sortides, la proximitat que ens heu fet sentir amb les vostres 
explicacions i comentaris, la incansable dedicació i l’atenció als detalls.
Sabem que tot això no ha estat  exclusiu per la Lluïsa i que forma part del vostre dia 
a dia, però necessitem manifestar-ho obertament per reconèixer la vostra impaga-
ble tasca en vers l’atenció que doneu a tanta gent.
Moltes gràcies.

 L’estiu comença el 23 de juny, dia del solstici d’estiu 
i acaba pels volts del 23 de setembre, coincidint amb 
l’equinocci de tardor. És l’estació més càlida i seca de l’any, 
època en què el Sol és ple, el temps més assolellat, els dies 
més llargs i les nits més curtes. Els productes gastronòmics 
de la temporada són les cireres, les gambes i les ostres, els 
pans i coques, i tot el peix blau. L’estiu és l’estació festiva 
per antonomàsia, perquè antigament s’hi concentraven 
les festes de celebració de la fi de les tasques agrícoles 
(tradicionalment el 15 d’agost era el darrer dia per segar, i 
el 24 el darrer per llaurar els camps), que l’església va fer 
coincidir amb les festes patronals i perquè en l’actualitat 
és el temps de les vacances escolars i laborals.
 Una festa major és la festa més important de cada 
barri, poble, vila o ciutat. Típicament commemora un fet 
important de la seva història o tradició, com ara la seva 
fundació. Aquesta festa pot ser alhora una festa patronal, 
o sigui una festa en honor a un sant patró o santa patrona. 
Sovint, quan no s’escau en estiu, es celebra una segona 
festa major en aquesta època de l’any.
 Les festes majors són el punt de trobada d’una 
comunitat local que es reuneix anualment a l’entorn d’uns 
escenaris comuns –la plaça, el cafè o l’església– i que 
afirma la seva existència com a col·lectiu a partir d’uns 
referents simbòlics compartits.
 Entre els actes religiosos, han estat o són tradicionals 
l’ofici solemne, acompanyat de grups corals o orquestrals, 
en honor al Sant Patró o Patrona.
 Entre els actes profans, cercaviles, balls a l’envelat o en 
un teatre (on també se celebren concerts i representacions 
teatrals o líriques), balls de sardanes o de danses 
tradicionals, a la plaça, cóssos amb divertiments infantils 
(com  salts amb sacs o trencar l’olla), competicions 
esportives, focs d’artifici, correfocs, diables, castells, fires 
(cavallets, tir al blanc, autos de xoc, etc.), etc. 
 La corporació municipal presideix els actes més 
solemnes. Hom enrama o adorna amb garlandes els 
carrers, i a la majoria de les cases es fa un gran àpat, al 
qual són convidats parents i amics forans. 
 Durant els propers dies, gran part dels municipis de la 
Noguera es vestiran de festa. Alguns ja ho han fet durant 
el mes de juliol, i d’altres esperaran al setembre, però 
la majoria d’ells celebren la seva Festa Major durant els 
mesos d’estiu.
 Bona Festa Major a tothom!!!.

La tradició de la Festa
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 L’Escola Ermengol 
(Carrer del Pont, 65) 
obrirà les seves portes 
el 26 de setembre per 
oferir un lloc on petits i 
grans podran compartir 
la seva passió per l’art 
i el dibuix. Seguint la 
metodologia de treball 
de l’Escola Ermengol 
es tab ler ta  a  L le ida 
amb èxit des del 2011, 
mitjançant els cursos 
que es duran a terme 
l’alumnat descobrirà 
diferents eines amb 
l e s  q u e  e x p r e s s a r -
s e  p l à s t i c a m e n t 
o  p e r f e c c i o n a r  i 
evolucionar amb els 
millors professionals 

L’Escola Ermengol obrirà les 
seves portes el mes de
setembre al carrer del Pont

L’escola s’obrirà al carrer del Pont

L’escola obrirà les 
seves portes el
proper 26 de
setembre al carrer del 
Pont de Balaguer

aquells que ja han donat 
les primeres passes en 
aquest món.
 L’oferta de cursos 
serà ben variada: el curs 
d’Iniciació al món de l’art 
o el de dibuix i color, dos 
cursos per a nens i nenes 
de 3 a 7 anys i de 8 a 12 
anys respectivament. 
També hi haurà un curs 
de còmic per aquells 
a m a n t s  d ’ a q u e s t a 
disciplina; o el curs 
de dibuix i  pintura, 
encarat cap a la franja 
d’adolescents i adults 
que també busquin un 
lloc en el món de l’art 
plàstic.
 El professorat estarà 
compost per artistes 
balaguerins amb una 
l larga exper iència i 
t r a j e c t ò r i a  c o m  e n 
Ramon Maya ls  i  la 
Natalya Domanova.
La informació al web: 
www.escolaermengol.
cat/

Els joves voluntaris del programa Jova, han 
construït un parell de pipicans a Balaguer

 El passat 29 de juliol, 
dotze joves voluntaris de 
Balaguer van finalitzar el 
programa «Jova» amb la 
construcció de dos pipicans 
que s’ha construït durant 
les dues darreres setmanes. 
 El programa Jova, que 
es duu a terme en diferents 
localitats de la comarca, té 
com a objectiu que joves de 
14 a 17 anys, facin tasques 
de voluntariat en favor dels 
seus pobles.
 El propòsit és que, en un 
ambient de companyonia 
entre ells, els joves es 
responsabilitzin i vegin com 
a propi tot allò que afecta el 
seu poble.Pipican al carrer Noguera Pallaresa

Se n’ha construït un al carrer Noguera Pallaresa, i 
un altre a la zona de l’escola Mont-roig

Justícia retorna a l’Ajuntament de
Balaguer l’edifici dels vells Jutjats 
 El Director Territorial del 
Departament de Justícia a 
Lleida, Jaume Monfort lliurà 
les claus de l’edifici dels 
antics Jutjats de Balaguer, a 
l’Alcalde Jordi Ignasi Vidal.
 L’acte protocol·lari de 
retorn de claus i signatura 
de retorn d’un edifici que 
l’Ajuntament de Balaguer 
va adquirir l’any 1963, per 
tal de utilitzar-lo com a 
edifici consistorial. L’any 
1972 es va cedir l’edifici al 
Ministerio de Justicia per 
tal d’instal·lar-hi els Jutjats. 
Anys després,  amb la 
transferència dels Jutjats a 
la Generalitat, l’edifici passà 
a mans del Departament de 

Signatura del retorn

Justícia.
 Ara,Justícia retorna 
l ’edifici  a la ciutat de 
Balaguer, i després de fer 

una anàlisi de com es troba 
l’estructura de l’edifici, 
decidirà quins tipus de 
servei s’hi instal·larà. 



5<<P U B L I C I T A T



6 >> B A L A G U E R

Aspid ha aconseguit inserir 
28 persones al mercat laboral 
durant l’any 2016

Aspid insereix 28 persones de Balaguer al món laboral

A través de l’agència 
Serviaspid que durant 
l’any 2015 va
gestionar 144 ofertes 
de treball a tot Lleida

 El Servei d’Integració 
laboral d’ASPID, durant 
el transcurs de l’any 
2016, ha aconseguit en la 
comarca de la Noguera, 
la inserció en el mercat 
de treball de 28 persones. 
 Aquests resultats 
s’aconsegueixen en part 
gràcies a l’Agència de 
col·locació Serviaspid de 
la mateixa entitat, i que 
durant el any passat 2015 
va fer 1.157 contactes 
amb 318 empreses de la 
demarcació de Lleida i 
es van gestionar un total 

de 144 ofertes de treball. 
ASPID ofereix un servei 
integral, que inclou des de 
l’orientació sociolaboral 
i  l ’ a s s e s s o r a m e n t 
individualitzat fins a la 
seva intermediació en el 
mercat de treball. 
 E n t r e  a q u e s t s 
serveis que s’ofereixen  
a la Noguera, destaca 
una gran aposta pel 
d e s e n v o l u p a m e n t 
d’hores de formació 
c o m p e t e n c i a l  q u e 
permet aconseguir que 
el 55% de persones que 
participen en formació, 
acabin aconseguint la 
incorporació en el mercat 
de treball de la comarca. 
 La xifra demostra que 
la formació facilitada 
per l’entitat és clau per 
a l’accés al mercat de 
treball actual.

Centenars de joves gaudeixen del
súper tobogan urbà del carrer Ponent

Tobogan aquàtic

Els joves van gaudir d’aquest gran tobogan aquàtic 
urbà instal·lat al carrer Ponent durant la tarda del 
passat dissabte 30 de juliol

Una trentena de nens i nenes han
participat al Casal d’Estiu de l’Escola Pia

 Durant tot el mes de 
juliol, una trentena de nens 
i nenes d’edats compreses 
entre els 4 i els 12 anys, 
han gaudit de les activitats 
realitzades al Casal d’Estiu 
de l’Escola Pia. 
 Així doncs durant aquest 
mes estival, no han faltat les 
activitats de caire esportiu, 
lúdic i manual, així com les 
excursions i visites guiades 
a diferents punts d’interès 
local com per exemple el 
Centre d’Interpretació de 
l’Or del Segre de la ciutat.  
 Els participants al Casal 

Casal d’Estiu de l’Escola Pia

Durant tot el mes de 
juliol, els participants 
han gaudit de diferents 
activitats esportives i 
lúdiques

d’Estiu de l’Escola Pia 
també han participat en el 
taller de fanalets de Sant 
Jaume organitzat com cada 
any en aquestes dates per 
l’Associació de Veïns del 
Centre Històric, la setmana 
abans de la festivitat de 
Sant.
 Finalment, la piscina 

també ha estat una de 
les grans protagonistes 
de l’estiu, ja que els hi 
anava molt bé per a  poder 
suportar millor les fortes 
temperatures que hem 
enregistrat durant el mes 
de juliol. Per acabar les 
estades van quedar-se a 
dormir una nit a l’escola.

 El passat dissabte 30 
de juliol es va instal·lar un 
Súper Tobogan Urbà al 
carrer Ponent de Balaguer. 
 L’activitat més refrescant 
de moda d’aquest estiu arribà 
a la nostra ciutat i centenars 
de balaguerins van poder 
gaudir de l’activitat durant 
tota la tarda.
 Des de la regidoria de 
joventut de l’Ajuntament 
de Balaguer, s’ha organitzat 
aquesta activitat d’èxit  que 
aquest estiu també han 
tingut en molts municipis 
catalans, que assegura 
diversió i pretén refrescar 
als joves i no tan joves durant 
tota una tarda.
 L’experiència va ser 
bona per a la majoria dels 
participants que van indicar 
que volen que es repeteixi el 
proper estiu.
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Busca’16, un bus gratuït
entre els quatre pobles de les 
Avellanes-Santa Linya

Els veïns poden
assistir gratuïtament 
als actes festius dels 
altres pobles del
municipi

 La Taula d’Entitats 
d e  l e s  A v e l l a n e s , 
amb l’Ajuntament del 
municipi i l’Àrea dels 
Ser veis  Socials  del 
Consell Comarcal de la 
Noguera, ha organitzat 
la seva primera activitat: 
BUSCA’16, una ruta 
en autobús que té per 
objectiu facilitar que els 
veïns i veïnes dels quatre 
pobles que conformen 
e l  m u n i c i p i  d e  l e s 
Avellanes i Santa Linya 
puguin desplaçar-se 
de manera gratuïta per 

participar en activitats de 
les Setmanes Culturals 
de cada poble. 
 Aquest  any 2016, 
es farà la ruta per les 
s e t m a n e s  c u l t u r a l s 
de Tartareu i de  les 
Avellanes, i es preveu 
que el 2017 s’organitzi el 
BUSCA per les de Santa 
Linya i Vilanova de la Sal.
 A q u e s t  p a s s a t 
dimarts 9 d’agost, el 
primer BUSCA portà a 
les Avellanes a tots els 
que van voler participar 
en un Tast  de Pa a 
càrrec del Forn de pa 
del Joan, el dijous 18 
d’agost  l’activitat de 
Tartareu és un Concert 
g r a t u ï t  d e  M ú s i c a 
Tradicional a càrrec del 
grup Karregades de 
Romanços, a les 21.00 h 
a la plaça de Sant Miquel.

15 joves troben feina en empreses locals 
amb el programa Fem Ocupació per a joves

 U n  t o t a l  d e  n o u 
empreses de Balaguer i 
comarca participen en el 
programa “Fem Ocupació 
per  a Joves”.  Aquest 
programa ofereix  una 
subvenció a les empreses 
que contractin a un jove 
per un període de, com a 
mínim, sis mesos. Els nois 
i noies que hi participen 
reben formació relacionada 
amb  el seu lloc de treball i 
orientació laboral.
 La majoria de contractes 
són de jornada completa, 
dos de mitja jornada i un 
contracte de 30 hores. 
 Els l locs de treball 
q u e  h a n  o c u p a t  s ó n 
mosso  de  magatzem, 

Representants empreses CEI

Dures de les empreses 
ubicades al CEI
participen en aquest 
programa amb dos joves 
contractats

auxiliar administratiu/va, 
dependenta, cambrer/a, 
embalador/a ,  auxil iar 
d’infermeria i auxiliar de 
màrqueting digital. 
 L e s  e m p r e s e s 
contractants són el Grup 
Ambort, Les Roquetes, 
Baby&co, Rapi plant 1, 
S.L., el Monestir de les 
Avellanes, GrupActel, el 
Centre Sociosanitari de 
Balaguer  i  dues empreses 
del CEI:  Gestiona’t Online i  
Start Ascent- Consultoria de 

Màrqueting Digital. Vàries 
empreses tenen la intenció 
de mantenir els llocs de 
treball un cop finalitzi el 
període de sis mesos, dues 
ja han fet directament un 
contracte indefinit.
 D e l s  q u i n z e  j o v e s 
contractats, set són noies 
i vuit són nois, sis tenen 
batxillerat, sis cicle formatiu 
de grau mig,  dos la ESO i 
un el primer cicle d’ESO i 
la prova d’accés a grau mig 
aprovada.

La Sentiu ret homenatge a la centenària 
Mercè Benseny, veïna del poble

Festa d’homenatge

 El passat dia 26 de juliol, 
els membres del consistori 
del municipi de La Sentiu de 
Sió van tenir la satisfacció 
de poder retre homenatge 
a la veïna Mercè Benseny 
Samarra en el dia del 
centenari del seu naixement 
en un acte íntim i familiar 
on se li va fer entrega d’una 
placa commemorativa en 
companyia d’alguns dels 
seus familiars.
 Des de l’Ajuntament 
de la Sentiu van voler 
transmetre l’enhorabona 
i els millors desitjos del 
poble de La Sentiu cap 
aquesta veïna centenària 
de la localitat.

Cartell del Busca’16
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Programa d’Actes de Sant 
Llorenç de Montgai
DIMECRES dia 10
08.00 Gran repic de campanes inici de festes.
12.00 Missa en honor al patró
13.00 Taller de sardanes.
22.00 Cinema a la fresca.

DIJOUS dia 11
09.00 Ruta per descobrir la flora i la fauna de
 l’entorn a càrrec del professor Delfí Sanuy.
17.00 Guerra d’aigua i maquillatge infantil.
20.00 Berenar-sopar organitzat per “Lo Carrau”.
23.00 Nit de casino.

DIVENDRES dia 12
11.00 Exposició de manualitats i fotos antigues.
17.00 Festa de l’escuma (fins a les 19 h).
21.30 Sopar germanor.
00.15 Ball amb l’orquestra Mediterranea.
03.00 Festa Jove amb el grup Contraband+Disco.

DISSABTE dia 13
11.00 Animació infantil.
11.30 Exposició de manualitats i fotos antigues.
17.00 Concurs de pesca adult.
17.00 Inflables i berenar a càrrec de Bar Mirador
 del Llac.
19.30 Visita guiada al Parc Arqueològic Didàctic
 (a l’estació de tren).
00.00 Ball de nit amb l’orquestra Quartet Liberty.
03.00 Discomobil Polo amb DJ Oriol Garcia.

DIUMENGE dia 14
11.00 Cucanyes infantils.
17.00 Concurs de pesca infantil.
19.30 Concurs de pastissos.
20.00 Ball de tarda i nit amb el Duet Al Ma.
21.30 Sopar anticrisis i entrega dels premis dels
 balcons decorats.

Sant Llorenç de Montgai celebra la 
seva festa Major del 10 al 14 d’agost
 Aquest cap de setmana 
Sant Llorenç de Montgai 
celebra la seva Festa Ma-
jor, els dies 10, 11, 12, 13 i 
14 d’agost, amb activitats 
variades per totes les edats.
 Els actes començaran 
dimecres amb el tradicional 
repic de campanes d’inici 
de festa i continuarà amb 
la Missa en honor al patró, 
un taller de sardanes i una 
sessió de cinema a la fres-
ca.
 El dijous es farà una ruta 
per conèixer l’entorn natural 
amb el professor Delfí Sa-
nuy. Ja serà per la tarda que 
hi haurà una guerra d’aigua 
i taller de maquillatge, i 
desprès d’un berenar sopar 
hi haurà la Nit de casino.
 El divendres al mati es 
podrà veure una exposició 

de manualitats i fotogra-
fies antigues. Una festa 
de l’escuma i el sopar de 
germanor per colles i ball 
amenitzat per l’orquestra 
Mediterranea. A la matina-
da festa jove amb el grup 

Duet Al Ma el diumenge

Contraband.
 El dissabte animació 
infantil al matí, i a la tarda hi 
haurà el concurs de pesca 
adult, inflables i berenar 
pels més menuts i una 
visita guiada al parc Ar-
queològic Didàctic donarà 
pas a la festa de la nit amb 
l’orquestra Quartet Liberty i 
seguidament la discomobil 
Polo amb el Dj Oriol Garcia.
 La festa s’acabarà el 
diumenge amb cucanyes 
infantils, concurs de pesca 
infantil, concurs de pastis-
sos, i a partir de les 8 de 
la tarda, una sessió llarga 
de ball fi de festa amb el 
Duet Al Ma. Hi haurà sopar 
anticrisis i també l’entrega 
dels premis als balcons més 
ben decorats.

Contraband a la festa Jove del divendres
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Programa d’Actes de Castelló
DIVENDRES dia 12
22.45 Tres trons, anunci de festa major. Correfocs
 amb els diables Carranquers de Cervera.
01.00 Nit del jovent amb el grup Munt Band.
04.00 Grup Caliquenyos.

DISSABTE dia 13
17.30 1r taller de pintura “Tècnica de pintura amb
 ou”, a la plaça del c/ Torrent. Apuntar-se al
 Bar Centro. Cal portar un ou.
20.30 Ball de tarda amb l’orquestra New York. 
21.30 Sopar de germanor “Casssolí”. Tiquets al bar
 Centro.
23.00 Ball “Musette” a la plaça Major a càrrec
 d’Acordionik.
00.30 Ball de nit amb l’orquestra New York.
03.30 Festival de música electrònica amb els DJ’s
 Blanca Ross, Moncho i Cristian Andor.

DIUMENGE dia 14
10.00 Esmorzar popular a la plaça Rubinat.
11.30 Pinyolada a la plaça Rubinat.
18.30 Festa infantil, cucanyes, concursos (Algerri,
 Castelló, Ivars). Pinta cares amb Mari Cruz.
 Berenar per a tots a la Pl. Major. Apuntar-se
 al Bar Centro o l’ajuntament.
20.30 Sessió de ball de tarda amb Slalom Express.
00.00 Sessió de ball de nit amb Slalom Express.

DILLUNS dia 15
09.30 Cercavila per tot el poble amb el grup
 “Diga’ls-hi inquiets”.
12.00 Missa major.
12.00 Inflables i festa de l’escuma al Pont Romànic.
13.00 Sardanes amb la Cobla Juvenil Ciutat de
 Solsona.
17.00 Tirada de bitlles al Camí Nou. Apuntar-se al
 Bar Centro.
18.00 Circ al carrer amb “Pallassos sense fronteres”
 amb l’espectacle “Nas arrelat”.
20.30 Sessió doble de ball al poliesportiu amb
 l’orquestra Madison. Entrepans a la mitja
 part. Continuació del ball a les 24 h.

**El Bar Centro farà durant els dies de festa major, (12, 
13, 14 i 15 d’agost) menú al migdia i a la nit. Informació 
al 666 361 044.

Castelló de Farfanya celebrarà la seva 
Festa major del 12 al 15 d’agost

 Del 12 al 15 d’agost, la 
població noguerenca de 
Castelló de Farfanya celebra 
la seva Festa Major.
 Els actes festius s’inici-
aran el divendres 12 d’agost 
amb l’anunci de la Festa 
amb tres trons, amb corre-
focs de la mà dels diables 
Carranquers de Cervera, se-
guit de l’actuació dels grups 
Munt Band i Caliquenyos en 
la festa del jovent.
 Dissabte a la tarda, un 
taller de pintura, seguit del 

sopar de germanor amb un 
cassolí que organitza el Bar 
lo Centro. L’orquestra New 
York serà qui amenitzarà 
les sessions de ball, seguit 
del festival de musica elec-
trònica amb els DJ’s Blanca 

El grup Slalom Express amenitzarà el ball diumenge

Ross, Moncho i Cristian 
Andor.
 La festa continuarà el 
diumenge amb l’esmorzar 
popular, la pinyolada i per 
la tarda, una gran festa in-
fantil que donarà pas a les 
sessions de ball de tarda i 
nit amb l’orquestra Slalom 
Express.
 Dilluns últim dia de fes-
ta major, amb un cercavila 
de bon matí, seguit de la 
Missa major, una ballada 
de sardanes i la instal·lació 
d’un parc d’inflables i la 
festa de l’escuma al pont ro-
mànic. L’espectacle de circ 
al carrer amb “Pallassos 
sense fronteres”  i s’acabarà 
la festa amb sessió doble de 
ball amb l’orquestra Madi-
son.

Carranquers de Cervera el divendres a la nit

Grups musicals, Dj’s, 
correfocs, i actes
culturals i lúdics centren 
la programació de la 
Festa Major
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Programa d’Actes de Cubells
DIJOUS dia 18
18.00 Taller infantil de cuina, “Broquetes de fruita
 i bombons” a càrrec de l’Ampa Sol Naixent,
 al local social el castell.
22.00 Sopar de germanor amb la música dels
 mariatxis “México lindo” a la pista poliespor-
 tiva.

DIVENDRES dia 19
23.30 Nit de Foc i Rock&Roll. Correfocs amb els
 diables d’Artesa de Segre i concerts amb els
 grups All i Oli i Doctor Prats a la plaça Cas-
 tella.

DISSABTE dia 20
18.00 Espectacle “Que peti la plaça!” i festa de
 l’escuma amb la companyia XipXap.
19.00 Audiovisual “Retrospectiva de Cubells, dels
 últims 30 anys” al local social Sant Miquel.
20.00 Concert amb el grup Gran Premier.
21.00 Ball de tarda amb el grup Gran Premier.
00.30 Ball de nit i gresca pel jovent amb el grup
 Gran Premier.

DIUMENGE dia 21
11.30 Ofrena floral de la Mare de Déu del Castell.
12.00 Missa solemne, a continuació actuació de
 Xavier Serret amb les seves cançons
 tradicionals.
18.00 Gimcana infantil a càrrec de l’Associació de
 Joves “JO QBLLS” a la plaça Sant Julià.
22.00 Sessió llarga de ball amb l’orquestra Quartz.

* Durant tots els dies de la festa major en horari de 
19 a 21 h, hi haurà l’exposició de dibuix i olis a càrrec 
de JPANC al local social de les Dones.
Inauguració el dia 18 d’agost a les 8 del vespre.

Durant els dies 18, 19, 20 i 21 d’agost, 
Cubells estarà de festa major

 Cubells celebra la seva 
Festa major del 18 al 21 
d’agost. Els actes comença-
ran el dijous 18, amb el taller 
infantil de cuina, que orga-
nitza l’AMPA de l’Escola Sol 
Naixent. Al vespre hi haurà 
el sopar de germanor i un 
espectacle de mariatxis, 
amb el grup “México Lindo” 
a la pista poliesportiva.
 El divendres 19,  al ves-
pre Nit de Foc i Rock & Roll 
amb el Correfocs amb els 
diables «Los Follets» d’Arte-

sa de Segre, i tot seguit nit 
de concerts amb els grups: 
All i Oli i Doctor Prats.
 El dissabte 20 continu-
arà la festa amb animació 
infantil del grup Xip Xap i 
l’espectacle “Que peti la 
plaça” i festa de l’escuma. 
A la tarda es podrà veure 
una retrospectiva de Cu-
bells dels últims trenta 
anys. Acte seguit hi haurà 
el Concert  amb l’Orques-
tra Gran Premier, a la pista 
poliesportiva, mentre que 

el mateix grup serà l’encar-
regat d’amenitzar el ball de 
tarda i de nit.
 La Festa s’acabarà el 
diumenge 21 d’agost amb 
una ofrena floral a la are de 
Déu del Castell i la celebra-
ció de la Missa Solemne 
a l’Església del Castell. A 
continuació es podrà gaudir 
de l’actuació de Xavier Ser-
ret amb les seves cançons 
tradicionals. Els joves de 
Cubells organitzaran una 
gimcana infantil a la plaça 
Sant Julià. La Festa Major 
de Cubells s’acabarà amb 
una sessió llarga de ball 
amb l’Orquestra Quartz.

El grup All i Oli actuarà divendres a la nit

La festa de Cubells una de les festes més
participada de les festes majors de la Noguera
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Programa d’Actes d’Àger
DISSABTE dia 6
22.00 Concert d’orgue de la mà de Guido Lotti.

DIJOUS dia 11
09.00 Diada esportiva al recinte de les piscines.
 Competició de futbol i voleibol.

DIVENDRES dia 12
12.15 Pregó de Festa Major.
17.30 Escala hi-fi.
21.30 Sopar germanor a la plaça.
23.00 Concert d’Havaneres amb rom cremat.
01.00 Nit Agerock 2016 amb l’actuació de Garagers,
 Mondo-loco i DJ GianSolo.

DISSABTE dia 13
11.00 Jocs de cucanyes a la plaça.
17.30 Xocolatada popular i taller de cap grossos.
19.00 Master class de Zumba a la plaça.
20.00 Ball de tarda amb el grup Slalom.
00.00 Ball de nit amb el grup Slalom.
01.30 Nit de correfocs.
03.00 La Secreta.

DIUMENGE dia 14
12.00 Missa.
12.45 Vermut acústic amb el grup Tissana Acústic.
17.00 Estirar la Corda al Fang a les piscines.
20.00 Ball de tarda amb el grup Galatea.
00.00 Ball de nit amb el grup Galatea.
02.00 Dry Gin.
05.30 DJ Judy.

DILLUNS dia 15
12.00 Tradicional missa de festa major.
16.30 Concurs de dibuix a la piscina.
19.30 Tradicional Cursa del Cos de la Cordera.
20.00 Sessió llarga de ball amb el Duo Anar.
22.00 Llangonissada a la plaça seguit del
 tradicional Bingo. Traca final fi de festa.

Del 12 al 15 d’agost, la localitat d’Àger 
celebrarà la seva Festa major d’estiu

Garagers actuaran a la nit Àgerock de divendres

 Àger estarà de festa ma-
jor del 12 al 15 d’agost, tot i 
que alguns actes comença-
ran uns dies abans, com el 
dissabte dia 6 que es va fer 
un concert d’orgue a de la 
mà de Guido Lotti, així com 
també el dijous dia 11, que 
es va celebrar una diada 
esportiva amb competici-
ons de futbol i voleibol, al 
recinte de les piscines.
 Els actes centrals de la 
festa major, començaran 
divendres amb el Pregó de 
festa al migdia i un festival  
Escala en Hifi a la tarda. Un 
sopar de germanor, acom-
panyat d’un concert d’ha-
vaneres amb rom cremat 
pels assistents. A la nit, una 
nova edició de l’Àgerock 
amb els grups Garagers, 
Mondo-loco i el Dj Giansolo 
tancaran el divendres.
 El dissabte continuaran 
els actes amb el Joc de 
cucanyes per als petits, xo-
colatada a mitja tarda, i una 
master Class de Zumba. El 
grup Slalom amenitzarà les 
sessions de ball, i després 
del Correfocs, actuació de 
La Secreta.
 El diumenge més festa 

amb la Missa i el vermut 
musical amb Tissana Acús-
tic. Per la tarda es farà el joc 
d’estirar la corda al fang a 
les piscines. L’orquestra 
Galatea serà qui amenitzarà 
la sessió de ball de tarda i 
nit.  A la matinada Dry Gin 
i DJ Judy.
 El dilluns s’acabarà la 
festa amb la Missa de Festa 

Major, el concurs de dibuix 
a la piscina, i la tradicional 
Cursa del cos de la cordera. 
Una sessió llarga de ball 
amb el Duo An-Ar, i sopar 
amb llonganissada a la 
plaça i el tradicional bingo. 
Una gran traca que posarà 
punt i final a la festa major 
2016 d’Àger amb gran quan-
titat d’actes.

Tot tipus d’actes per a tots els gustos i totes les 
edats a la Festa Major d’Àger, començant els actes a 
partir del dissabte 6 d’agost
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 El proper diumenge 
4 de setembre es ce-
lebra un any més, una 
nova edició de l’aplec 
de Sant Llubí a Millà 
(Àger). A la trobada està 
oberta a tohtom. Durant 

el matí es repartirà coca 
i vi a tots els assistents, 
es farà el joc dels tarrons 
(catxo), amb un sorteig 
d’un pernil. A les dotze i 
quart es farà una missa 
en honor al sant.

Nova edició de l’Aplec de Sant 
Llubí al Montsec

Aplec a Sant Llubí

VI Jornada d’Estudis Històrics i Patrimonials 
de la Vall d’Àger i l’Alta Noguera a Àger

Jornada d’història a la sala d’actes de l’ajuntament

 El passat 6 de juliol la 
Fundació Privada Arnau 
Mir de Tost va batre l’èxit 
d’assistència a una Jorna-
da d’Estudis Històrics i Pa-
trimonials omplint la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament. 
La Guerra Civil a la zona 
del Montsec era el tema de 
les Jornades i es van anar 
succeïnt al llarg del dia dife-
rents intervencions que en-
focaven aquest fet històric, 

del qual enguany es com-
pleix el 80è aniversari, des 
de diferents punts de vista: 
la recerca científica, la me-
mòria oral, treballs de recer-
ca d’estudiants, publicaci-
ons de diaris de guerra com 
El Diari d’un soldat de Pere 
Belart -Peret de Pulsaco-, 
treball de documentació en 
arxius, etc. que van anar 
exposant fets, històries, ba-
talles a l’entorn del Mont-

sec: al Pallars, a la Terreta, 
a Àger, Tartareu, Avellanes, 
etc. Ferran Sánchez Agustí 
fou el primer en intervenir, 
obrint la jornada amb la 
presentació del llibre que 
porta el mateix nom que la 
Jornada. Carme Berlabé, 
conservadora del Museu de 
Lleida, Comarcal i Dioce-
sà, exposà els periples que 
patí el patrimoni de la zona 
durant el conflicte i la parti-
cipació de molta gent preo-
cupada per salvaguardar-lo. 
Per la tarda, el president de 
la Fundació, el Sr. Josep M. 
Farran i Juny, passejà pel 
poble explicant allò que en-
cara recordava de l’arribada 
de la guerra a Àger.

Àger ha celebrat un any 
més les jornades
d’història que enguany 
estava dedicada a la 
Guerra Civil al Montsec
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Programa d’Actes de
Les Avellanes
DIVENDRES dia 12
18.00 Partit de futbol pels més petits a la pista
 poliesportiva, amb xocolatada.
22.00 Sopar de germanor i a continuació nit
 caribenya amb Café Latino.

DISSABTE dia 13
12.00 Vermut  i joc del catxo.
17.00 Jocs de fusta i campionat de botifarra.
00.30 Nit Jove, amb les orquestres Allioli i la Banda 
 Puig. Happy Hour  i Joc de les parelles.

DIUMENGE dia 14
12.00 Vermut a la plaça i joc del catxo.
12.30 Sardanes amb la Colla Santa Maria de les
 Franqueses.
18.00 Gimcana pels més petits i partit de solters
 contra casats.
00.30 Nit de festa amb 7dRock i Happy Hour.

DILLUNS dia 15
12.00 Missa de Santa Maria, vermut i joc del catxo.
12.30 Actuació de la Coral de Les Avellanes.
18.00 Actuació infantil amb el Sidral.
21.00 Sessió llarga de ball amb el grup musical de
 la Noguera Jalaysa (entrepans a la mitja
 part).

DIMARTS dia 16
Des de primera hora del mati, XVII Edició de la 
Cassolada Popular.
12.00 Missa de Sant Roc.
18.30 Festa de l’escuma.
23.00 Nova edició de Les Avellanes Got Talent, treu
 l’artista que portes dins.

F E S T E S  M A J O R S

Festa Major de les Avellanes des del 
divendres 12 al dimarts 16 d’agost
 Les Avellanes celebrarà 
la seva Festa Major d’estiu 
del 12 al 16 d’agost.
 Els actes festius comen-
çaran el divendres 12 amb 
un partit de futbol per als 
més menuts. Al vespre es 
celebrarà el sopar de ger-
manor i una sessió de ball 
amenitzada per Café Latino.
 El dissabte 13 comença-
rà amb un vermut, el joc del 
catxo. A partir de les 5 de la 
tarda començarà el Concurs 
de Botifarra i jocs de fusta 
pels petits. Cap a la nit es 
celebrarà la festa jove amb 
les orquestres Allioli i La 
banda Puig.
 El diumenge 14 d’agost 
continuaran els actes fes-
tius  amb el vermut a la pla-
ça i el joc de catxo, seguit 
d’una ballada de sardanes, 

amb la Colla sardanista 
Santa Maria de les Franqu-
ses. La tarda esportiva del 
diumenge començarà a les 
18 hores, amb el  partit clàs-
sic de solters contra casats i 
una gimcana per als petits.

Dissabte a la nit amb La Banda Puig

Al vespre festa amb 7DRock 
i Happy Hour, amb molts 
regals i sorpreses.
 El dilluns 15 començarà 
amb la missa de Santa Ma-
ria, vermut i joc del catxo, 
seguit de l’actuació de la 
coral de Les Avellanes. A la 
tarda, animació infantil amb 
El Sidral i llarga sessió de 
ball amb Jalaysa.
 La festa acabarà el di-
marts 16  amb la XVII edició 
de la Cassolada Popular , la 
missa de Sant Roc i per la 
tarda hi haurà una festa de 
l’escuma. Ja serà a la nit 
per acabar la festa major, 
quan es celebrarà una nova 
edició de Les Avellanes Got 
Talent, per treure als artistes 
de la zona a damunt de l’es-
cenari.

7dRock el diumenge a la nit
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Programa d’Actes de Tartareu
DIVENDRES dia 19
20.00 Repic de campanes. Inauguració del concurs
 de fotografia del Terme de Tartareu 2016.
22.00 Sopar de germanor.
00.30 Ball de nit amb el grup Coral.

DISSABTE dia 20
13.00 XXIII Guerra d’aigua.
18.00 Concurs de botifarra i jocs per als més petits.
19.00 Xocolatada.
20.00 Ball de tarda amb el grup Chicago.
00.00 Ball de nit amb el grup Chicago.
02.30 Marxa amb el grup La cosa nostra.

DIUMENGE dia 21
11.30 Missa de festa major.
16.30 Animació infantil amb Parc Infantil.
20.00 Ball de tarda amb el grup Jalaysa.
22.00 Sopar (entrepà de pernil+sangria) i Bingo.
00.00 Ball fi de festa major amb el grup Jalaysa.

Programa d’Actes de Sta. Linya
DIMECRES dia 24
18.00 Concurs de coques a la Piscina Municipal.
22.00 Sessió de curtmetratge a la plaça Major.

DIJOUS dia 25
18.00 Sessió Aquagym/zumba a la piscina.
22.00 Sopar popular.
00.00 Sessió de bingo popular pels assistents al
 sopar.

DIVENDRES dia 26
18.00 Repic de campanes i Torneig de botifarra.
00.30 Festa del jovent amb Disco Mobil Galaxy II.

DISSABTE dia 27
12.00 Missa cantada, vermut a la plaça i sardanes.
17.30 Sessió de Màgia Infantil amb Mag Fèlix.
18.30 Festa de l’Escuma.
20.00 Ball de tarda amb l’orquestra Aquarium.
00.30 Sessió de ball de nit amb Aquarium.
05.00 Disco Mobil amb DJ.

DIUMENGE dia 28
12.00 Missa a l’església, vermut i sardanes.
15.00 Llevat de taula amb els grallers Gorrallargs
 d’Oliola.
18.00 Partit de solters contra casats.
19.30 Ball fi de festa amb el Duet Ambient.
22.00 Mitja part del ball amb servei d’entrepans.

F E S T E S  M A J O R S

Tartareu celebrarà la seva Festa major 
d’estiu des del 19 al 21 d’agost

 La festa començarà el 19 
amb el repic de campanes, 
el concurs de fotografia i el 
sopar de germanor, seguit 
d’una sessió de ball amb el 
grup Coral.
 El dissabte continuarà la 
festa amb la 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 
Chicago. El grup La Cosa 
Nostra posarà la marxa fins 
a altes hores de la matinada.
 Diumenge missa major, 
animació infantil i ball 
amb Jalaysa, bingo i sopar 
popular amb entrepans de 
pernil i sangriaMarxa amb el grup La cosa nostra

La població de Santa Linya estarà de 
Festa Major del 24 al 29 d’agost

Actes per a petits i grans configuren l’activitat de la 
Festa major d’estiu de la localitat de Tartareu

Orquestra Aquarium el dissabte

 Santa Linya acabarà 
el mes d’agost de festa. El 
dimecres 24 començarà amb 
un berenar amb el concurs 
de coques i la projecció 
d’un curtmetratge. El dijous 
sessió de aguagym i zumba 
a la piscina, sopar popular i 
bongo. L’endemà i després 
del repic de campanes  i 
haurà el torneig de botifarra. 
A la nit, gran festa del jovent 
amb Disco Mobil Galaxy II i 
la Festa Girotonic.
 E l  d i s s a b t e  2 6 , 
començarà amb la Missa 
cantada, vermut i sardanes. 
A  la  ta rda  sess ió  de 
màgia i bany d’escuma. 
Aquarium  serà l’encarregat 
d’amenitzar la festa que 

tancarà una discomobil 
amb Dj fins a la matinada.
 El diumenge es tancarà 
la festa amb missa, un 
vermut popular i sardanes, 

un competitiu partit de 
futbol entre solters contra 
casats i una sessió de ball 
fi de festa amb el Duet 
Ambient.
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Programa d’Actes d’Algerri
DIJOUS dia 18
21.00 Caminada popular, sortida des de la Plaça
 Major, amb entrepans i refresc (treure tiquets
 a l’ajuntament).

DIVENDRES dia 19
23.45 Nit Jove-Cubatada, amb el grup de versions
 De Noche, DJ Moncho i DJ Naxx.

DISSABTE dia 20
17.30 XI Cursa de carricotxes pels carrers del
 municipi. A continuació Flash Mob a la plaça
 del Portal.
19.00 Inauguració Exposició de les fotos del V
 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.

DIUMENGE dia 21
11.00 Repic de campanes a càrrec del sr. Casimir.
11.30 Missa Major amenitzada per la Coral Inter-
 parroquial.
 A continuació campanya de l’Associació
 contra el Càncer.
13.00 Ballada de capgrossos d’Algerri, seguit de
 ballada de sardanes.
17.00 Festa de l’escuma de colors.
19.00 Exposició de les fotos del V Concurs de
 fotografia d’Algerri.
20.00 Sessió contínua de ball amb el quintet
 Golden Saxo.

DIMECRES dia 24
11.00 Repic de campanes a càrrec del sr. Casimir.
11.30 Missa Major amb ofrena floral en honor a
 Sant Bartomeu, cantada per la Coral Inter-
 parroquial.
11.30 Parc infantil Aquasplash (fins a les 14 h).
16.30 Parc infantil Aquasplash (fins a les 19 h).
22.00 Cantada d’havaneres amb els Pescadors de
 l’Escala.

F E S T E S  M A J O R S

La Festa Major de Sant Bartomeu
d’Algerri del 18 al 24 d’agost

 Algerri es vesteix de Fes-
ta des del dijous 18 d’agost i 
fins el dimecres 24 festa de 
Sant Bartomeu i patró de la 
població.
 Els primers actes comen-
cen dijous amb la caminada 
popular amb sortida des 
de la Plaça major, a les 
9 del vespre, amb servei 
d’entrepans i refresc per als 
participants, que hauran 
d’apuntar-se previament a 

l’ajuntament.
 La Festa continuarà el di-
vendres 19, amb la Nit Jove 
- Cubatada 2016, amb els 
grups de versions De Noche 
i Dj Moncho i Dj Naxx que 
posarn la marxa i la música 
en directe.
 Els actes continuaran 
el dissabte 20 amb la XI 
Cursa de Carricotxes, cursa 
tradicional pels carrers del 
municipi a primera hora 

de la tarda, seguida d’una 
Flash Mob que organitza 
el Club Esportiu Gessers 
d’Algerri. Ja serà cap a les 7 
de la tarda, que s’inaugurarà 
l’exposició de les fotografies 
del “V Concurs de fotografia 
d’Algerri”” a l’Avinguda Ra-
mon Roca Puig.
 Les sessions de ball de 
tarda i nit les amenitzarà 
l’Orquestra Mediterrànea, 
primer en sessió de tarda 
i després en sessió de nit. 
Entremig, cap a les 11 de la 
nit hi haurà el gran Correfoc 
amb els diables del grup El 
Bitxo de Terrassa.

Colla El Bitxo de Terrassa

Exposicions de les fotografies del V Concurs
fotogràfic d’Algerri durant els dies de la festa major



17<<F E S T E S  M A J O R S

Algerri tancarà la Festa Major el dia 
24, festivitat de Sant Bartomeu

Els Pescadors de l’Escala encarregats del fi de festa

 L e s  Pe ü l l e s  d e l 
Montsec organitzen una 
cursa i una marxa popular 
de 12 quilòmetres que 
es realitzaran el proper 
diumenge 4 de setembre, 
a la població noguerenca 
de Santa Linya.
 Tant la sortida com 
l’arribada, de les dues 
proves, la cursa i la 
marxa popular es faran 
des de la mateixa plaça 
de Santa Linya.
 La Marxa popular 
tindrà la seva sortida a 

Les Peülles del Montsec,
organitzen una cursa i una 
marxa popular a Santa Linya

Cursa i caminada a Santa Linya

les 8:30 h. mentre que la 
cursa ho farà a les 9:30 h.
 A q u e s t a  p r o v a 
atlètica esportiva es 
puntuable per la Lliga 
de la Noguera, curses de 
muntanya.
 A  l a  v e g a d a ,  l a 
Cursa és solidària amb 
l’associació antisida de 
Lleida.
 Per a més informació 
i inscripcions  ho podeu 
fer  a ls  webs:  www.
peullesdelmontsec.com
i www.inscripcions.cat

 Els actes continuaran el 
diumenge quan al mati es 
farà el repic de campanes a 
càrrec del senyor Cassimir 
Baró, seguit d’una missa 
major, amenitzada per la 
Cora Interparroquial i la 
campanya per l’Associació 
Contra el Càncer. Després 
una ballada dels Capgros-
sos d’Algerri i sardanes. A 
la tarda refrescant festa de 
l’escuma, i també es podrà 

veure l’exposició de foto-
grafies del concurs i sessió 
continua de ball amb el 
quintet Golden Saxo.
 Ja serà el dimecres 24, 
festivitat de Sant Barto-
meu, quan Algerri tornarà 
a fer festa, amb un gran 
repic de campanes també 
pel Sr. Cassimir Baró, la 
missa major cantada per 
la coral Interparroquial i 
ofrena floral en honor a 

Sant Bartomeu. Durant 
tot el dia, hi haurà parc in-
fantil Aquasplash a la pis-
ta poliesportiva pels més 
petits. Ja per acabar una 
festa major plena d’actes 
per a totes les edats, seran 
els Pescadors de l’Escala 
els encarregats de cloure 
els actes de la festa major 
d’Algerri que enguany es 
farà els dies 18, 19, 20, 21 i 
24 d’agost.
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L’Associació de Dones de Castelló  celebra la 
Festa de la Mare de Déu del Carme
 El passat 16 de juliol 
i  c o i n c i d i n t  a m b  l a 
festivitat de Santa Carme, 
l’associació de Dones de 
Castelló de Farfanya va 
celebrar el seu sopar anual 
amb presència de la nova 
alcaldessa de la població 
Cristina Lafai.
 Un centenar de persones 
van gaudir d’un magnífic 
àpat a les instal·lacions 
p o l i e s p o r t i v e s  d e  l a 
població.
 La presidenta de la 
Associació, Teresa Ginestar 
m a n i f e s t a v a  l a  s e v a 
satisfacció per la massiva 
assistència a la festa i 
convidava a augmentar la 

L’Esplai de la Gent Gran de Vallfogona 
organitzà un bingo amb molt d’èxit

Medalla de Plata per Oli Castelló 
al concurs Athena Internacional 
Olive Oil Competition

Guardonat Gabriel 
Alsina, un dels
millors productors 
d’oli d’oliva de les 
nostres comarques

Bingo organitzat per l’Esplai de la Gent Gran

presència de més gent en 
futurs actes que l’associació 
organitza.
 La festa va cloure amb 

l’actuació del músic local 
Miquel, que va obsequiar 
als assistents amb una 
animada sessió de ball.

   L’esplai de la Gent Gran 
de Vallfogona va celebrar 
una tarda de bingo, el pas-
sat 24 de juliol.  Tot seguit 
es passà un DVD amb les 
activitats que es van dur a 
terme a l’Esplai durant l’any 
2015, amb un gran èxit de 
participació.
 La propera activitat 
p r o g r a m a d a  p e r 
l’associació, és una sortida  
el proper 21 d’agost que 
faran una visita a Castellar 
de N’hug i les fonts del 
Llobregat.

Oli de Castelló de Gabriel Alsina, premiat

Festa de Santa Carme a Castelló de Farfanya

 El Moli d’oli de Ga-
briel Alsina de Castelló 
de Farfanya va acon-
seguir amb el seu «Oli 
Castelló» varietat Ko-
roneiki la medalla de 
plata al concurs Athena 
International Olive Oil 
Competition.
 Aquest concurs s’ha 
celebrat a la històrica 
ciutat i capital de Grècia,  
Atenes, on la història ens 
explica el naixement de 
l’olivera.
 Al concurs s’hi van 

presentar 356 mostres de 
quinze països, avaluats 
per un panell de cata de 
catadors procedents de 
dotze països diferents, 
en el que l’oli produït 
a Castelló de Farfanya 
(La Noguera) obtenia 
la medalla de plata, 
tant  sols superat per un 
productor local. 
 La varietat d’olivera 
Koroneiki és la varietat 
predominant a Grècia.
 En els darrers anys 
s’està potenciant molt 
per la seva qualitat, els 
diferents olis de la nostra 
comarca, i prova d’això 
són els guardons que van 
rebent, com en aquest 
cas, aquesta medalla, 
en una competició molt 
important en el món de 
la producció d’oli.
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El Balaguer inicia la pretemporada amb 
un partit polèmic davant el Mollerussa

 El Balaguer ha iniciat 
la pretemporada amb dos 
partits disputats. El primer 
el passat dimecres en el que 
va guanyar per 1-0 al Molle-
russa en la Copa Lleida. El 
partit va ser suspès al minut 
75 per una tangana en el 
que hi va haver 4 expulsats, 
dos per cada equip. Aquest 
dimecres 10, el Balaguer 
jugava el partit de tornada 
de la eliminatòria a Molle-
russa.
 El segon partit va ser el 
passat diumenge a casa, 
davant el Benabarre, amb 
victòria local per 4-0 amb 
gols de Adrià, Galceran, 
Asier i Genís.Un moment del partit

Ares Perera i Sara Puigarnau participants 
al Campionat d’Espanya Infantil a Màlaga
 Del 28 fins el 31 de juliol, 
es va celebrar el Campeonato 
de España Infantil de Verano 
de natació a Màlaga amb la 
participació de dos nedadores 
infantils del Club Esportiu 
Natació Balaguer.
 Ares Perera obtingué una 
increïble 11a posició estatal en 
els 400 lliures, la 17a en els 100 
lliures, la 30a en els 50 lliures, 
31a en els 200 lliures i la 33a en 
els 800 lliures. Sara Puigarnau 
es classificà la 18a en els 100 
braça, i la 24a en els 200 braça.

L’àrbitre va decidir suspendre el partit, després 
d’una tangana entre jugadors dels dos equips

Ares Perera i Sara Puigarnau

 E l  M u s e u  d e  l a 
N o g u e r a  d e d i c a r à 
l’exposició de producció 
pròpia d’aquest any al 
Centenari del futbol 
balaguerí.
 Per tal de tenir una 
fotografia de tots els 
balaguerins que han 
passat pel primer equip 
del C.F. Balaguer, el 
Museu de la Noguera fa 
una crida a tots ells per 
a que acudeixin al Camp 
Municipal d’Esports 
de Balaguer, el proper 
dissabte 3 de setembre, 

a les 7 de la tarda, per 
tal de poder realitzar 
una fotografia conjunta, 
amb els centenars de 
balaguerins que han 
format part del club 
durant la seva historia.
 Pa r a l · l e l a m e n t  a 
l’exposició, el Museu de 
la Noguera també editarà 
un catàleg de la història 
d’aquests cent anys de 
futbol a Balaguer, que 
es presentarà durant 
la Festa Major del Sant 
Crist, el proper mes de 
novembre.

El Museu de la Noguera farà 
una fotografia de tots els 
exjugadors del CF Balaguer

Equip del Balaguer dels anys 60
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 Durant els passats 
dies 21, 22, 23 i 24 de 
juliol es van celebrar el 
«Campeonato de España 
Alevin» de natació a 
les instal·lacions del 
Mundial 86 de Madrid  
amb la participació de 
quatre nedadores del  
CEN Balaguer.
 La nedadora del 2003 
Aurembiaix Pifarré ha 
aconseguit uns molt 
bons resultats, en els 100 
papallona va aconseguir 
la 16a posició d’Espanya, 
en els 400 lliures la 44a 
estatal i en els 200 lliures 
la 52a.
 La nedadora del 2004 
Alexandra Papell va ser 
la 21a estatal en els 100 
braça.
 F i n a l m e n t  e n  e l 
relleu de 4x100 estils 

femení les nedadores 
Sixela Gracia, Alexandra 
Pa p e l l ,  A u r e m b i a i x 
Pifarré i Aina Torrubiano 
van aconseguir  una 
meritòria 46a posició 
estatal entrant entre les 
millors del país.
 U n a  m o l t  b o n a 
experiència per les joves 
nedadores que tenen 
entre 12 i 13 anys d’edat 
i  amb molt futur en 
l’esport de la natació que 
ja aconsegueixen grans 
resultats.

4 nedadores balaguerines 
participen al campionat
d’Espanya aleví a Madrid

Els campionats han 
estat una gran
experiència per 
aquestes nedadores 
amb molt futur

La Cursa de la Diada de Térmens tanca 
inscripcions a les poques hores d’obrir
 Menys de 12 hores ha ne-
cessitat la Cursa de la Diada 
Vila de Térmens per esgotar 
les 350 places d’inscripció 
que oferia per a la prova de 

Cursa de la Diada de Térmens

Lliurament dels diplomes als
participants als cursets de natació
 L’Alcalde de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal i la re-
gidora d’Esports, Gemma 
Vilarasau van lliurar els di-
plomes als participants dels 
cursets de natació, després 
de 3 anys sense fer-se.
 D’altra banda, tant el 
Camp base com el Camp 
II, cada setmana del mes 
de juliol s’ha superat el 
registre de participació mà-
xima amb 110 inscrits en 
cadascuna de les quatre 
setmanes.

10 kilòmetres.
 La cursa va obrir les 
inscripcions a les 12 de la 
nit del passat diumenge 31 
de juliol, i poc després de les 

11 del matí de l’endemà ja 
no disposava de més places 
en haver cobert les 350 que 
oferia per a la prova de 10 
km. La prova que arriba 
enguany a la seva 30a edició, 
es celebrarà el proper 11 de 
setembre, amb la cursa de 
10 km, la caminada nòrdic 
walking, el campionat de 
policies i bombers i les 
curses infantils. Una festa 
esportiva i de caire familiar, 
que a més a més té la seva 
vessant solidària, ja que 
l’Obra Social de La Caixa, 
col·laborarà donant 1 euros 
per cada atleta que finalitzi la 
cursa de 10 km, destinat per 
la lluita contra les malalties 
infantils.

Participants al Camp Base

Nedadores balaguerines
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 E l  C l u b  F u t b o l 
Vallfogona, equip que 
mi l i ta  a  la  Tercera 
Catalana s’ha reforçat 
molt i  bé de cara a 
aconseguir l’ascens a 
la Segona Catalana, 
amb incorporacions 
de jugadors històrics 
p r o v i n e n t s  d e l  C F 
B a l a g u e r ,  c o m 
Juanjo  Tenor io,  e ls 
centrecampistes Andreu 
Martínez i Albert Jiménez, 
o el porter Josep Maria 
C lar isó .  Completen 
l e s  i n c o r p o r a c i o n s 
el migcampista Joan 
Ramon Farràs procedent 
del  Bellpuig,  Albert 
Castillo del Balaguer 
tot i que la passada 
temporada jugà cedit 
a l’Artesa de Segre, i 
Jonathan Rodríguez, que 

l’any passat va jugar al 
Castellserà.
 L’ e q u i p  t è c n i c , 
dirigit per Dani Valls, 
comptarà amb Pere 
Clarissó i la incorporació 
d’Andreu Martínez com a 
entrenador de porters.
 El  proper dia 21, 
jugaran a casa la Copa 
Kroma davant el Santa 
Coloma d’Andorra, on 
hi milita l’ex davanter 
balaguerí Iban Parra, 
i el campió del món i 
d’Europa, Joan Capdevila.

El CF Vallfogona fa un equip 
per aconseguir l’ascens a
Segona Catalana

Presentació de l’equip

Han incorporat
jugadors com Juanjo 
Tenorio, Andreu
Martínez o Albert
Jiménez, entre d’altres

Robert Martínez accepta l’encàrrec de 
ser el nou seleccionador de Bèlgica
 El balaguerí Robert Mar-
tínez és el nou seleccionador 
de Bèlgica. ‘Bob’ Martínez, 
com se’l coneix a la Premier 
League, afrontarà la seva pri-
mera aventura al capdavant 
d’una selecció de primer 
nivell després de finalitzar la 
temporada passada la seva 
etapa a l’Everton.  La discre-
ta participació de Bèlgica 
en la Eurocopa, on va caure 
en quarts de final davant 
Gal·les, va precipitar el canvi 
de cicle en una de les selec-
cions més prometedores de 
l’actualitat. Als seus 43 anys, 
Robert Martínez ocupa per 
primera vegada en la seva 
carrera el lloc de seleccio-
nador.

La Societat de Pescadors de Balaguer 
ret homenatge als seus expresidents

Foto d’expresidents de la Societat

 El passat dia 16 de juliol 
la Societat de Pescadors Es-
portius de Balaguer va cele-
brar el seu 50è Aniversari, 
en la qual va commemorar 
i agrair la seva tasca a tots 
els presidents que ha anat 
tenint al llarg d’aquests 
anys. Socis i expresidents 
van gaudir d’una vetllada, 
que va culminar amb el 
lliurament de plaques i 
premis de les XXXIXenes 
24 hores de pesca intensiva 
per parelles.

Robert Martínez

El balaguerí debutarà amb la selecció belga el
proper 1 de setembre davant la selecció espanyola
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Comunitats | Pàrquings | Oficines
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

 Durant el passat mes 
de juliol es va celebrar 
el Campionat d’Escacs 
d’Espanya per edats a 
la localitat de Salobreña 
(Granada).
 E l  campionat  es 
divideix en 6 categories 
des dels 8 fins als 18 
anys, i en la categoria 
sub-12 el jove jugador 
del CE Balaguer, en Joan 
Pedra hi va participar 
la setmana el 4 al 9 de 
juliol, jugant 2 partides 
diàries (matí i tarda); 
en Joan que ara té 11 
anys, es va classificar pel 
campionat després de 
disputar el provincial i el 
Campionat de Catalunya, 

Joan Pedra ha participat al 
Campionat d’Espanya d’Escacs 
celebrat a Salobreña

Joan Pedra

Ha quedat entre els 
cent millors
escaquistes sub-12, 
essent un dels més 
petits de la categoria

on va aconseguir la 
m í n i m a  p e r  p o d e r 
participar-hi.
 La categoria sub-
12 va comptar amb 166 
participants d’arreu 
d’Espanya nascuts entre 
els anys 2004 i 2005, 
en Joan formava part 
d e  l ’ e x p e d i c i ó 
catalana, una de les 
més nombroses amb 21 
jugadors, aconseguint el 
50% dels punts en joc, 
a l  g u a n y a r  q u a t r e 
partides i fer taules 
en 1 de les 9 partides 
disputades durant la 
setmana de competició, 
i quedant classificat 
e n  9 7 e n a  p o s i c i ó 
en la  seva pr imera 
participació, posició 
molt meritòria ja que 
el Joan, nascut el 2005, 
és dels petits de la 
categoria .
 En Joan Pedra, és una 
de les joves promeses del 
Club d’Escacs Balaguer.

 

Romàn Borràs va ser el guanyador del
Segon Campionat de Tennis Costers del Sió

 El Club Tennis Balaguer 
va organitzar del 6 al 12 de 
juny, el Segon Campionat 
de Tennis Costers del Sió, 
amb una vintena de partici-
pants. El guanyador mascu-
lí va ser Romàn Borràs que 
va imposar-se en la final a 
Paquito Vilella. La final de 
consolació la va guanyar 
Kildo Ribalta davant de 
Manel Solé.
 D’altra banda, el passat 
dissabte 16 de juliol, es va 
celebrar la Festa d’Estiu del 
Club, organitzada conjunta-
ment entre el Club Tennis 
Balaguer i la Societat Gas-
tronòmica i Cultural Comtat 
d’Urgell, amb un total de 75 
comensals.

Festa d’estiu del Club Tennis Balaguer

El biker balaguerí Aleix Sierra desè a 
la “Era Roda non stop” de Salardú
 El jove biker balaguerí 
Aleix Sierra va disputar 
el passat 23 de Juliol a 
Salardú la “Era Roda non 
stop”.
 U n a  c u r s a  d ’ u l t r a 
fons sobre una bicicleta 
d e  m u n t a n y a ,  o n  e s 
transcorria una distància 
de 136 quilòmetres amb un 
desnivell positiu acumulat 
de 5.200 metres.
 Per la seva part, l’Aleix 
Sierra va encapçalar una 
molt meritòria desena 
plaça final, ja que la prova 
comptava amb nombrosos 
bikers de ressò estatal.
 Com a pròxims objectius, 
el balaguerí enquadrat dins 

Es va imposar a la final al tennista Paquito Vilella, en 
el Campionat organitzat pel Club Tennis Balaguer

Aleix Sierra

l’equip Coluer M.C Segre ja 
està preparant el campionat 
d’Espanya Bike Marathon 

que es disputarà el proper 
dia 18 de setembre a la 
localitat barcelonina d’Avià.
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Miquel Trilla
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Indesinenter
Lo corral fondo

Espien les finestres del casal 
el vol de les falsilles.  
De dins estan,  es miren els moixons,
com fan el primer àpat del matí
rostoll enllà, la coma espigolant.

Balcons i balconades de l’ahir
dibuixen l’antigor en ferro forjat, 
bon gust d’home polit on no hi ha hores.

Damunt la penya viva,
l’assentament del  poble
se’n va des de la plaça al peu la font. 
Allí, 
a la cresta altiva d’un castell que ja no hi és,
allí nasqué la vila. Al seu lloc ara una llar,
de pedra vista eregida, honora el seu record. 

Herba. Morella roquera. Parietària 
per ser exactes, adorna les parets 
d’un cap de poble a l’altre.

Frondós camí bucòlic, saüquers,
fonts amagades.
Ocells i fullaraques, patamolls
i el bàlsam del soroll confús de l’aigua,
conformen l’encanteri d’aquells horts.

Festiu  ressò d’un lloc, 
on jugàvem de vegades,
a pocs metres de la font.

 En tot aquest poc 
temps en que hem estat 
sense comunicació, moltes 
coses han passat. Algunes 
no caldria ni recordar-les, 
altres les hauríem de tenir 
molt presents, i unes po-
ques amb quantitats ben 
escarransides, ens han de 
servir de lliçó.
 La que per a mi serveix 
de model i ratificació del 
que ja sabíem, és que els 
polítics són tots iguals. 
Els partits els amollen a 
un model i els importa poc 
l’interès i la conveniència 
del poble. Però de segur 
són tots iguals, no cal re-
petir per escrit els qualifi-
catius doncs no vull anar al 
jutjat, però sí, són allò que 
penseu, i jo penso.
 Davant d’aquesta opi-
nió generalitzada, és fàcil 
de comprendre que sigui 
el “milloret” (?) de cada 
indret el que vulgui fer 
aquesta carrera.
 A petita escala veiem 
quants han fet del catala-
nisme una forma de viure, 
com un fals segon ofici. 
S’esperen que els hi si-
gui rentable, potser amb 
projecció social, potser 
pel futur dels fills, i també 
potser amb la millora de la 
seva pensió, sempre amb 
el potser molt present, no 
oblideu mai el sou que ha 
d’ésser prou sucós, que ve-
ritablement és i ha estat el 
seu IDEAL.

 Heu vist l’enterrament 
de CiU (una altra gesta del 
Sr. Artur Mas). Han  canviat 
de pis. Han canviat els co-
lors d’algunes parets. Han 
ficat cadires noves, i han 
respectat, això sí, la qua-
tribarrada que tants bons 
dies els va donar en altres 
temps, clar. Ah! queda clar 
també que els seients més 
representatius continuen 
tenint, malgrat els fracas-
sos, un darrera l’altre, els 
mateixos figurins que en 
un va intent volen esborrar 
la figura del Pujol, i res han 
aconseguit.
 Tots, però que tots, els 
partits han tingut hores 
negres i malgrat han estat 
fidels a les lletres que els 
han representat. En el cas 
de CiU han cregut que po-
den esborrar l’obra que va 
crear el “pujolisme”, per 
un altre que el podríem dir 
“masisme”. Vana esperan-
ça.
 Durant el llarg mandat 
del Pujol, moltes, però que 
moltes vegades et senti-
es identificat amb la seva 
manera de fer política. Ad-
miraves com maniobrava, 
i veies i notaves com se’l 
considerava arreu. Gelosia 
que no amagaven ni els 
enemics polítics. Mai va dir 
que no pactaria amb tal o 
qual. El Sr. Mas, va arribar 
a fer la promesa d’anar al 
notari per assegurar que no 
pactaria amb el PP, sense 

adonar-se que molts dels 
seus votants eren per ide-
ari sense carnet d’aquest 
partit, però que votaven 
a CiU, pel sentiment ca-
talà i per les semblances, 
que hi podien haver i que 
hi eren. Va ser el principi 
d’aquesta capa caiguda 
que no ha parat d’anar 
a menys. S’ajunta sense 
el Sacramento del patri-
moni amb ER, i aquesta 
li pren el primer lloc de 
representació. Pidolen 
l’ajuda a la CUP, i aquesta 
li demana el cap del Pre-
sident, -motivadó de tot el 
somni utòpic de la Ítaca-, i 
li van haver de donar. I ara 
per recolzar el que sigui, 
que es pot dir de Puigde-
mont al setembre, o Artur 
Mas no se sap quan, han 
decidit anar per un camí 
sense cap legalitat. Mes 
motiu per poder enyorar 
el temps del Sr. Roca Ju-
nyent i del Sr. Duran i Llei-
da, que amb el seu seny 
i paraula es feien escoltar  
i els escoltaven, fins i tot 
els adversaris.
 Ara aquella CiU morta 
i enterrada, ja no podria 
suportar el fet d’ésser 
portada fins tant al fons. 
Ara és cert també que és 
part de l’herència del tàn-
dem Pujol-Ferrusola, i del 
seu fill polític. Cal esperar 
que a llarg termini Déu 
els hi tingui en compte, i 
una justícia no massa tar-
dana faci ressaltar tot el 
que han matat d’il·lusions 
i exemplaritat.

----------------------------------------
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 El Castell Formós de 
Balaguer va acollir el 
passat dissabte 6 d’agost 
un dels millors concerts 
dels darrers anys de Mú-
sica als Castells.
 El concert va comptar 
amb la participació de 
10 acordionistes inter-
nacionals que durant el 
cap de setmana anterior 
van participar al Festival 
d’Acordionistes d’Arsè-
guel.
 Més de 300 persones 
van assistir de públic 

en un concert que van 
gaudir dels millors acor-
dionistes del moment. 
L’acte va estar presentat 
per Artur Blasco, director 
del Festival d’Arsèguel 
(Alt Urgell).

Els millors acordionistes del 
món al Castell Formós en el 
cicle de Música als Castells

Un moment del concert

Els acordionistes han 
participat al Festival 
Internacional
d’Acordionistes
d’Arsèguel

Balaguer celebrarà la IV Fira del Pernil, 
els dies 2, 3 i 4 de setembre
 Del 2 al 4 de setembre, 
Balaguer acollirà la IV edi-
ció de la Fira del Pernil, 
organitzada per l’Associació 
Gastronòmica Amics de 
l’Ibèric de Balaguer, amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment, i amb la participació 
de diferents grups musicals 
i dj’s de Balaguer. 
 La Fira acollirà expositors 
de pernil i embotits ibèrics, 
formatges, vins i caves i 
productes de qualitat.

Una trentena de parades van participar 
al mercat de les Rebaixes

Mercat de les Rebaixes

 El passat divendres 5 
d’agost, el Passeig de l’Es-
tació va acollir el 22è mercat 
de les rebaixes, des de les 
10 del mati fins a les 21 h 
del vespre, organitzat per 
l’Associació de comerciants 
Balaguer 2021, amb la par-
ticipació d’una trentena de 
parades, la majoria d’elles 
de moda per a dona i home, 
sabateries, complements i 
objectes de regal.

 El Mercat va estar ame-
nitzat per grups de música 
en directe, al migdia pel 
grup Ksonronda i al ves-
pre per Lo Pau de Ponts. 
Enguany totes les compres 
efectuades a qualsevol dels 
establiments del mercat, 
entraven en un sorteig d’un 
val per un tractament de 
bellesa i un sopar per a dues 
persones, els dos regals 
valorats en cinquanta euros.

Fira del pernil
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Joan Blau oferirà la seva música
intimista al Casal Lapallavacara

 Joan Blau, nascut a 
Barcelona el 1982, i després 
de molts anys temptant el 
món de la música, tocant 
en diferents grups, posa fil 
a l’agulla i inicia la seva vida 
musical com a cantautor.
 És l’any 2015  quan inicia 
aquest nou projecte per-
sonal i puja als escenaris 
interpretant les seves can-
çons.
 A dia d’avui, amb el seu 
primer single sota el braç, 
anomenat “Blau“, compost 
de dues cançons: “Plou” i 
“Sentint”, es troba immers 
en la seva presentació ar-
reu de Catalunya, donar a 
conèixer el que és el seu 
primer disc professional 
“Somnis“, el qual ha enre-
gistrat als estudis “Bucbo-
nera Studios”, i ha estat 
Produït per Luis Robisco.

Joan Blau

El cantant nascut a Barcelona però amb arrels
balaguerines actuarà el proper dimarts 16 d’agost 
dins del cicle de concerts a la fresca d’aquest estiu

 La seva música tal i com 
diu ell “es podria dir que es 
una barreja entre el pop, 
folck i un punt d’indie. No 
busco pas fer res en con-
cret. M’agraden moltíssims 
estils de música i el que surt 
és la mescla de tot”.
 En Joan explica que la 
decisió de posar-se damunt 
dels escenaris “no és altra 
que la de voler interpretar 
les meves cançons i sortir 

Joan Blau

de la meva àrea de confort”.
 El proper dimarts 16 
d’agost el podrem veure al 
casal Lapallavacara, dins 
del cicle de concerts a la 
fresca d’aquest estiu, des-
prés d’haver presentat la 
seva música en diversos 
concerts que ha fet, so-
bretot per la província de 
Barcelona, i també molts 
per la província de Lleida, a 
Balaguer ja n’ha fet varis.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
--------------------------------------
NOIA ESPANYOLA, s’o-
fereix per fer de perru-
quera (10 anys d’experi-
ència), cambrera (3 anys 
d’experiència) i cuidar 
gent gran (2 anys d’ex-
periència). També per 
cuidar nens o fer feines 
domèstiques. Amb ga-
nes de treballar. Raó: 
646755904.
--------------------------------------
ALEMANA nativa, da 
clases particulares de 
alemán. Horas a conve-
nir. Razón: 609311113.
--------------------------------------
JOVEN responsable, se 
ofrece para cuidar per-
sonas mayores, niños, 
limpieza del hogar y ca-
marera. Buenas referen-
cias y con experiencia. 
Responsable y con ve-
hículo propio. Contacto: 
631331593.
--------------------------------------
FAIG CLASSES particu-
lars d’anglès per estudi-
ants d’Educació Primà-
ria, ESO o Batxillerat. 
Possibilitats de classes 
en grups reduïts i per 
nivells. Raó: 698383277.
---------------------------------------

S’OFEREIX senyora del 
país, per cuidar per-
sones o realitzar tas-
ques domèstiques. Raó: 
642619229.
---------------------------------------
EMPRESA de Publi·
citat i Comunicació, 
precisa: personal pel 
departament Comer·
cial i Distribució. Im·
prescindible carnet de 
conduir. Interessats/
ades enviar foto i cur·
rículum vitae a: perso·
nal@infocomarca.com
--------------------------------------
SE OFRECE joven para 
limpieza del hogar, ca-
marera o cuidar gente 
mayor/niños, con ex-
periencia y buenas re-
ferencias. Disponibili-
dad de horario. Razón: 
669562416.
--------------------------------------
ES NECESSITA cambrer 
o cambrera per treballar 
durant la tota temporada 
d’estiu al del Passeig, 
Bar 1900 de Balaguer. 
Busquem gent dinàmica, 
amb ganes de treballar i 
amb experiència. Interes-
sats/ades deixar el vostre 
currículum al Bar 1900.
--------------------------------------

S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per enregistrar vídeos de 
bodes, bateigs, comu-
nions o qualsevol altre 
esdeveniment. Àmplia 
experiència en el sector 
audiovisual. Demana el 
teu pressupost, sense cap 
compromís. Contacte: 
Dani Arregui. Truca al: 
686774086 o bé envia’m 
un mail: daniaso@gmail.
com
---------------------------------------
ARA ÉS L’HORA d’apren-
dre anglès. Nativa dóna 
classes part iculars . 
Amb possibilitat de fer 
classes de conversa, 
en grups organitzats o 
bé classes particulars. 
Aprèn anglès, escrit i 
parlat! Raó: 650422582.
---------------------------------------

IMMOBLES
---------------------------------------
ES VEN pis al carrer Al-
matà, de 140 m2, 4 ha-
bitacions, 2 banys, gran 
cuina, ascensor. Preu 
tancat: 53.000 euros. 
Informació al telèfon: 
609906784.
---------------------------------------

ES LLOGA apartament 
a Camarasa, totalment 
equipat, a/a, foc a terra, 
amb vistes al riu. Raó: 
973447752-639920881.
---------------------------------------
LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col·legi 
Vedruna. Raó: 973450555.
-----------------------------------------
OPORTUNITAT, venda 
de parcel·les aïllades, 
la millor zona de Bala·
guer. Al costat del col·
legi Mont·roig, de 516 
m2. Informa’t al telèfon: 
676996765.
-----------------------------------------
ES LLOGA O ES VEN pis 
cèntric a Balaguer, amb 
4 hab., 2 banys, ascensor, 
amb mobles i electrodo-
mèstics. Calefacció indivi-
dual. Raó: 973451371.
------------------------------------------

VARIS
---------------------------------------
S’HA EXTRAVIAT un 
pendrive (llapis de me-
mòria) inoxidable amb 
cinta blanca. Trucar al 
618454730 o portar-lo a 
l’ajuntament de Bala-
guer. Es recompensarà.
---------------------------------------

COMPRO joguines anti-
gues, scalextric, segells, 
plomes estilogràfiques, 
rellotges antics, còmics 
i llibres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fotos an-
tigues. Raó: 676803205.
---------------------------------------
SEÑORA MAYTE, viden-
cia y tarot. Alta magia 
blanca. Horas a convenir. 
Teléfonos: 656826568-
609135472.
---------------------------------------
ES VEN portabicicletes 
de sostre de la marca 
Cruzber. Amb 2 barres 
d’alumini + 3 carrils 
portabicis. Preu: 90 eu-
ros. Interessats wats-
sapp: 615211666.
--------------------------------------
-------------------------------------
--------------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció de breus 
classificats, passar per 
les nostres oficines al c/ 
Sant Lluís, 36-38 entresol 
de Balaguer, trucant al 
973448273 o bé consulteu 
el nostre web: revista-
groc.com.
---------------------------------------
---------------------------------------
--------------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                             dill. a dissb.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                   disb. i diumg.
20.23                                “                                    de dill. a div.
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.
09.10 “ dissabte
09.15 ” de dill. a div.
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
18.00 “ dissabte
19.10 “ de dill. a div.
19.21 “ diumenges
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50    “                                                 diari
12.00      ALBESA                       disbts. mercat
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                                 de dill. a div. 
16.35   “                                      divendres 
16.50          “ diari
19.10  “                                  de dill. a div.
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius 
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU                  diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                        “                                                diari
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17      AGRAMUNT                   de dill. a disb.
19.47 “                                  de dill. a div.
06.30   ÀGER                             de dill. a div.
07.20  “                                      dissabtes
13.37 “                                     diumenge
14.00 “                                 de dill. a div.
14.25 “                                de dill. a div.
17.22 “                                              diari
20.07 “                                               diari
21.21 “                                 de dill. a div.
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
11.00 “                                        dissabtes
12.45 “                                        dissabtes
15.15 “                     de dill. a div. feiners

SORT. LLEIDA·BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dilluns a divendres
07.45 de dilluns a divendres
08.45 diari
09.10 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
11.00 de dilluns a dissabte
11.10 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.50  diumenge
13.00  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
16.35 diari
18.30 de dilluns a divendres
19.00 de dilluns a divendres
19.20 diari
20.00 de dilluns a divendres
20.35 de dilluns a divendres

De les 8 de la tarda de l’11 d’agost a les 8 de la tarda del 18 d’agost ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 18 d’agost a les 8 de la tarda del 25 d’agost MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 25 d’agost a les 8 de la tarda de l’1 de setembre SALA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’1 de setembre a les 8 de la tarda del 8 de setembre MARCH

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                   973 455 004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                  973 426 013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 445 200
IMPIC                                                   973 446 606
URGÈNCIES                                                      112
MOSSOS D’ESQUADRA               973 457 700
GUÀRDIA URBANA                        973 450 000
CÀRITAS BALAGUER                     973 443 320
CONSELL COMARCAL                  973 448 933
BOMBERS                                         973 445 080
CAP II                           973 446 028 / 973 447 714
CAP II, DEMANAR VISITES          902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL                973 450 408
A MEDICS                                           973 447 513
CENT. MÈDIC RECONEIX.                 973 448 113
CREU ROJA                                       973 445 795
RENFE                                                  973 445 503
ALSINA GRAELLS                            902 422 242
TAXIS PÚBLICS                                973 445 022
CORREUS                                           973 445 826
JUTJAT N.1, 2 i 3                                         973 679 020
JUTJAT DE GUÀRDIA                     973 679 032
REGISTRE CIVIL                               973 679 031
SALA DE PROCURADORS           973 451 177
DESPATX PARROQUIAL               973 445 342
ESGLÉSIA EVANG. PENT.               973 446 457
FUNERÀRIA SANT JOSEP           973 445 786
                629 447 113 - 629 377 476 - 973 390 862
CASAL GENT GRAN                        973 446 259
--------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                  973 586 005
--------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                  973 420 009
--------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                  973 428 007
--------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                  973 459 005
--------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT                                  973 446 099
--------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC                            973 445 018
--------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT                                  973 424 005
CASA DEL METGE                           973 424 058
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT                                  973 454 004
--------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT                                   973 180 205
--------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT                                  973 430 005
METGE                                                 973 430 107
--------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 438 004
CONSULTORI MÈDIC                     973 438 003
RESIDÈNCIA                                      973 438 169
--------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC                            973 420 003
--------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELÈFON PÚBLIC                                     973 454 002
--------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC                            973 454 003
--------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT          973 180 010 / 973 180 041
CASA DEL METGE                           973 180 213
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 432 008
CASA DEL METGE                           973 432 055
--------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC                            973 454 019
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455286

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

PÉREZ TORRES, ROSA M. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

EVA CAMPIÑEZ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

Nou horari de trens
Lleida-Balaguer-La Pobla de Segur

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.25
08.18 (5) 08.45
08.23 (4) 08.50
10.08 (1) 10.35
11.18 (2) 11.45
12.08 (7) 12.35
14.08 (9) 14.35
16.23 (12) 16.50
16.38 (4) 17.05
17.58 (5) 18.25
18.08 (4) 18.35
19.38 (8) 20.05
20.03 (4) 20.30
20.08 (5) 20.35
20.38 (3) 21.05
21.43 (7) 22.10
21.58 (2) 22.25
22.28 (6) 22.55

BALAGUER LA POBLA
05.52 (4) 07.00
08.25 (1) 09.33
11.20 (2) 12.28
15.32 (9) 16.40
17.32 (12) 18.40
17.57 (10) 19.05
19.52 (11) 21.00

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER
05.25 (4) 05.52
06.20 (1) 06.47
07.50 (1) 08.25
09.05 (1) 09.32
10.45 (2) 11.20
11.10 (7) 11.37
13.05 (1) 13.32
15.05 (9) 15.32
17.05 (12) 17.32
17.30 (10) 17.57
19.05 (5) 19.32
19.25 (11) 19.52
21.05 (7) 21.32
21.15 (2) 21.42

LA POBLA BALAGUER
07.13 (4) 08.23
10.08 (2) 11.18
13.00 (9) 14.08
15.15 (12) 16.23
15.30 (4) 16.38
19.00 (5) 20.08
19.30 (3) 20.38
21.20 (6) 22.28

(1) Circula tots els dies.
(2) Circula tots els dies excepte 
dissabtes.
(3) Circula de dilluns a dijous 
feiners.
(4) Circula de dilluns a divendres 
feiners.
(5) Circula dissabtes, diumenges 
i festius.
(6) Només circula divendres feiners.
(7) Només circula els dissabtes.
(8) Només circula diumenges i      

festius.
(9) Circula tots els dies fins a /des 
de Balaguer. Dissabtes, fins a / des 
de La Pobla de Segur.
(10) Circula de dilluns a dijous 
feiners. Divendres feiners, fins a 
Balaguer.
(11) Circula de dilluns a dijous 
feiners. Divendres feiners, fins a la 
Pobla de Segur.
(12) Circula diumenges i festius. 
Dissabtes, fins a / des de Balaguer.
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