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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 necessà-
riament seus. En defensa de la 
llibertat d’expressió 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 
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 Les vacances d’estiu s’han convertit en un tema de 
presència obligada tant als mitjans de comunicació com 
a les tertúlies i converses de pares i mares d’alumnes, i 
el per què no costa pas gaire d’endevinar: la considerada 
excessiva llargària de les vacances escolars un cop acaben 
les classes a finals de juny, ja que l’alumnat no retorna a 
les aules fins a mitjans de setembre.
 Malgrat que professorat i pares/mares, a més dels i les 
alumnes, son els actors principals d’aquest assumpte,  el 
cas no el poden circumscriure només al pur àmbit escolar, 
ja que la seva possible solució  requereix de la implicació de 
tota la societat, atès que va des de compaginar el merescut 
dret al descans de docents després d’un curs acadèmic, 
fins als interessos legítims de totes les empreses de lleure 
que vénen a omplir aquestes hores estivals i passant, 
òbviament, per la conciliació laboral de les famílies...
 No és fàcil, doncs, i la solució passa pel consens com 
més ampli millor, de tots els actors socials interessats. 
Un altre punt a tenir en compte és el meteorològic: les 
nostres latituds són de -normalment- forta calor estival, i 
haver d’impartir/rebre classes en hores de massa calor es 
converteix en quelcom pesat i gens productiu a nivell de 
rendiment acadèmic.
 I encara un altre punt de polèmica lligat amb les 
vacances que compta amb detractors i defensors a 
parts gairebé iguals: els deures d’estiu. Si s’escolta la 
veu del detractors, aquests afirmen que aquesta feina, a 
més d’improductiva, és injusta per a un alumnat que ha 
complert el curs de forma satisfactòria. És temps de jugar 
i divertir-se. Ben diferent és el discurs dels defensors: 
aquests deures ajuden a fixar els coneixements adquirits 
durant el curs. On sí hi ha acord és en els alumnes que 
han suspès alguna assignatura. Aleshores sí que l’estiu i 
els deures són el temps i l’eina per recuperar el pas perdut 
respecte als seus companys.
 Potser el més enriquidor i formatiu per a l’estiu es 
recomanar lectures (a poder ser, suggerides pels mateixos 
alumnes), que elaborin un diari de vacances en què 
expliquin què han fet i, a més, que estigui il·lustrat, visionar 
pel·lícules en anglès, etc. 
 El professorat d’alguns dels centres més innovadors 
de Catalunya això ho complementa amb reptes adequats 
a les totes les edats, d’una durada de poques hores, amb 
la finalitat d’estimular un treball competencial. No cal dir 
que aquesta tasca és i ha de ser voluntària.
 Des del nostre equip de redacció, desitgem unes bones 
vacances a tothom, nosaltres tornem al setembre amb més 
notícies! Bon estiu!

Els deures de l’estiu

www.revistagroc.com
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 Unes 35 parades van 
conformar el Mercat 
de les Rebaixes d’estiu 
celebrat aquest passat 
divendres 4 d’agost al 
passeig de l’Estació de 
Balaguer, organitzat 
per  l ’Associació  de 
Comerciants 2021 de 
Balaguer.
 D e s  d e  p r i m e r a 
hora del matí i fins al 
vespre, centenars de 
balaguerins, veïns de la 
comarca i turistes van 
passejar pel mercat de 
les Rebaixes i van poder 
adquirir productes de 
temporada rebaixats de 
preu.
 E s p e c i a l m e n t , 

35 parades al Mercat de les 
Rebaixes d’estiu al Passeig 
de l’Estació de Balaguer

Mercat de les Rebaixes

El mercat de les
Rebaixes estava
organitzat per
l’Associació de
Comerciants

les parades eren de 
roba, moda, calçats i 
complements, tot i que 
també hi havia objectes 
de regal, objectes per 
la llar i tot tipus de 
productes que van fer 
que el públic quedés 
satisfet per l’oferta.
 El calor que va regnar 
durant tot el divendres 
va fer que en les hores 
punta de calor, el públic 
baixes notablement però 
hi va haver molta gent a 
primera hora del matí i 
durant la tarda vespre.
 Tant cl ients com 
comerciants van quedar 
f o r ç a  s a t i s f e t s  d e l 
resultat del mercat de 
les Rebaixes d’Estiu, que 
en alguns casos va oferir 
rebaixes de fins el 70 
per  cent, essent un dels 
mercats més participats 
de tots els que s’han 
celebrat a la capital de 
la Noguera durant els 
darrers anys.

L’Ajuntament ja pot fer les millores al 
Pont Nou i urbanitzarà La Botera

 L’Ajuntament de Bala-
guer destinarà aquest any 
2.236.000 euros a inversió. 
La major part de les actua-
cions previstes es preveuen 
executar a través d’un prés-
tec d’1,4 milions.
 L’ A j u n t a m e n t  d e 
Balaguer va signar el crèdit 
de 1,4 milions d’euros a 
principis d’aquest mes 
amb el Banc de Sabadell, 
amb un interès del 0,52 %, 
cosa que permet activar 
les inversions que estaven 
lligades al crèdit.
 E n t r e  a q u e s t e s 
inversions que es preveuen 
fer d’aquí a finals d’any, 
destaquen les obres que 
s’han d’efectuar a la part 
inferior del Pont Nou per 
valor de 90.000 euros i 

que podrien realitzar-se 
a partir del proper mes 
de setembre, les obres de 
reforma del carrer Botera, 
p e r  v a l o r  d e  2 4 7 . 0 0 0 
euros i que podrien estar 
adjudicades a principis de 
setembre per començar-les 
a principis d’octubre, així 
com la substitució de la 
gespa artificial del camp de 
futbol, amb un pressupost 
de 149.000 euros que es 

Carrer Botera

Camp de Futbol

farà durant les dos o tres 
primeres setmanes de 
setembre.
 A  m e s  d ’ a q u e s t e s 
inversions, el crèdit també 
permetrà fer la primera fase 
d’il·luminació de la muralla 
amb una inversió de 60.000 
euros, l’arranjament de la 
part de l’entrada de l’edifici 
mudejar, annex a Santa 
Maria i la seva musealització 
del Gòtic a Balaguer, la nova 
senyalització turística, les 
audioguies del Museu de la 
Noguera, la continuació de 
les obres de la Reguereta i 
una segona línia de filtració 
d’aigua a la depuradora, 
prevista de cara a la tardor.
 A  p a r t  d ’ a q u e s t e s 
millores en la ciutat, també 
es farà la compra d’un 
vehicle per la Policia Local, 
i per fer front a les despeses 
d’inversions realitzades 
d’urgència com la barana 
nova del Pont Nou, entre 
d’altres.

Un nou crèdit que per 
metrà a l’Ajuntament fer 
varies obres de millora 
per la ciutat en els
propers mesos



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



6 >> B A L A G U E R

Gran oferta durant l’estiu
d’activitats lúdiques pels
escolars en període de vacances

Art Estiu

Les estades estan 
organitzades des de la 
regidoria de cultura i 
d’esports de
l’Ajuntament

 El passat divendres 
dia 28 de juliol van acabar 
les estades d’Art Estiu 
que han tingut lloc des 
del passat dia 26 de 
juny i que han acollit la 
participació d’un total de 
136 infants al llarg de les 
5 setmanes. La majoria 
eren de Balaguer però 
també van venir infants de 
Vallfogona de Balaguer,  
Gerb o Bellcaire d’Urgell, 
entre d’altres.
 Cinc setmanes on 
han fet manualitats de 
tot tipus, jocs, danses, 

p isc ina ,  excurs ions 
per la ciutat… i el més 
important, han fet nous 
amics i s’ho han passat 
d’allò més bé.
 Art  Estiu,  es una 
proposta de la Regidoria 
de Cultura, a través de La 
Xemeneia espai de Dansa 
Moviment i Creació i la 
Biblioteca.
 Per altra banda i des 
de la regidoria d’esport 
es cobreix tot el període 
de vacances, des del juny 
que acaba el curs escolar, 
fins al setembre quan 
comencen de nou les 
classes, amb quatre torns 
d’activitats, com són el 
Triaesport, el Camp base 
i Camp II, l’In&Out i el 
Temps afegit, un seguit 
d’activitats, on els més 
petits i joves gaudeixen 
de les vacances d’estiu.

Estiu a Càritas 2017, al Centre Sant
Domènec de la capital de la Noguera

Estades de Càritas

 Durant el passat mes de 
juny i el mes de juliol un total 
de 25 nens i nenes de primària 
han participat a l’activitat del 
programa Infants i Joves 
anomenada Estiu a Càritas 
al centre Sant Domènec 
de Balaguer; on realitzaven 
de dilluns a divendres de 
9h del matí a 13.30h del 
migdia una continuació del 
reforç educatiu més altres 
activitats més lúdiques 
com excursions i jocs de 
pistes, visites turístiques, 
piscina, pràctica d’esports i 
jocs tradicionals, tallers de 
màscares, de pintura, jocs 
d’aigua, sessions de jocs a 
l’ordinador, coreografies; en 
definitiva un estiu diferent, 
divertit on el compartir, la 
solidaritat i el recordatori 
educatiu de forma més 
jugada.

De dilluns a divendres, de 9 a 13,30, les nenes i els 
nens han gaudit d’un reforç educatiu acompanyat 
d’activitats lúdiques i refrescants durant juny i juliol

Les obres de reparació del clavegueram 
del Barrinou estarà llest a finals d’agost

 Des del passat divendres 
a la tarda s’ha tornat a obrir 
al transit rodat el tram que 
connecta el carrer Divina 
Pastora i el carrer Barri Nou 
amb la Plaça Mercadal, 
una de les vies d’accés 
principals al casc antic i 
que ha estat tallat gairebé 
5 setmanes a causa de les 
obres per la renovació de la 
xarxa de clavegueram.   
 El passat dimarts es van 
iniciar les obres del segon 
tram del Barri Nou, tot i 
que no es va obrir encara 

Carrer Barrinou

Ja s’ha obert el tram que 
uneix Divina Pastora amb 
la Plaça del Mercadal 
i ha començat el de la 
part alta

el pas a la Plaça fins que 
els operaris no van netejar 
tota la via afectada per les 
obres. Ara, el tram que 
roman tancat és el comprès 
entre la part alta del carrer 
Barri Nou, procedent del 
barri del Secà i el carrer 
Ponent. 

 E l s  t r e b a l l s  q u e 
s’estan realitzant tenen 
com a objectiu reparar 
els desperfectes que va 
ocasionar l ’aiguat del 
passat mes de setembre 
de 2016 i es preveu que 
estiguin enllestits a finals 
d’agost.
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Servei d’atenció al col·lectiu LGTBI al 
Consell Consell Comarcal de la Noguera

 El dia 30 de juliol es 
va cloure el Programa de 
Treball i Formació 2016, 
adreçat a persones atura-
des, preferentment de 45 
anys o més, que havien 
exhaurit la prestació per 
desocupació i/o subsidi 
o bé beneficiàries de la 

renda mínima d’inserció.
 Un total de 28 per-
sones que complien els 
requisits han combinat 
durant sis mesos forma-
ció i treballs de caràcter 
públic i d’interès social 
en diferents municipis 
de la Noguera.

Finalitza el programa Treball i 
Formació amb 28 participants

Treball i Formació

Consell Comarcal

 El Consell Comarcal de 
la Noguera desplegarà el 
proper mes de setembre el 
Servei d’Atenció Integral 
(SAI) a la diversitat afecti-
va, sexual i de gènere de la 
comarca.
 Aquest és el primer 
servei d’aquestes carac-
terístiques que es crea a 
les comarques de Lleida i 
el quart que s’implanta a 
tot Catalunya. Aquest nou 
servei pretén convertir-se en 
un espai de referència per 
donar visibilitat als grups 
LGTBI i garantir-ne els seus 
drets a través de diferents 
accions per tal sensibilitzar 
i prevenir l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia.
 Aquest nou servei s’ubi-
carà a la seu del Consell 
Comarcal de la Noguera, a 
Balaguer.

El nou Servei d’Atenció Integral s’implantarà el
proper mes de setembre, i és el primer de fer-ho a 
les comarques de Lleida
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Programa d’Actes de Sant 
Llorenç de Montgai
DIJOUS dia 10 
08.30 Gran repic de campanes inici de festes.
12.00 Missa en honor al patró.
19.30 Ballada de sardanes a càrrec de la Colla de
 Santa Maria de les Franqueses.
20.30 Berenar-sopar organitzat per “Lo carrau”.
22.00 Cinema a la fresca.

DIVENDRES dia 11 
11.00 Exposició de notícies i objectes antics.
17.00 Festa de l’escuma.
19.00 Classe oberta i exhibició de Swing amb All
 swing de Lleida.
21.30 Sopar de germanor.
00.15 Ball amb Al&Ma.
03.00 Festa del Jovent amb Contraband i Disco
 Galaxy.

DISSABTE dia 12
11.00 Espectacle de màgia a càrrec del Mag Sergi.
11.30 Exposició de notícies i objectes antics.
17.00 Concurs de pesca adult.
18.00 Gran guerra d’aigua infantil a baix al riu.
20.00 Taller i ballada de bastons amb ball de
 bastons del Casal Pere III de Balaguer.
00.00 Ball de nit amb l’orquestra Liberty, seguit de
 discomòbil.

DIUMENGE dia 13
11.00 Cucanyes infantils i joc de les galledes per 
 adults.
17.00 Concurs de pesca infantil.
19.30 Concurs de truites.
20.30 Ball de tarda i nit amb el Duet Guatekers.
21.30 Sopar anticrisis i entrega dels premis als
 balcons decorats.
23.00 Nit de casino.

Sant Llorenç de Montgai celebra la 
seva festa Major del 10 al 13 d’agost

 El cap de setmana del 10 
al 13 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 
continuarà amb la Missa en 
honor al patró, una ballada  
de sardanes, després del 
berenar sopar a base d’en-
trepans de llonganissa una 
sessió de cinema a la fresca.
 El divendres al matí hi 
haurà una exposició de no-

tícies i objectes antics. A la 
tarda i després de la Festa 
de l’escuma una classe i 
exhibició de Swing, seguit 
del sopar de germanor per 
colles i ball amenitzat per 
l’orquestra Al&Ma. Ja de 

Orquestra Liberty dissabte nit

cara a la matinada, festa 
jove amb el grup Contra-
band i Disco Galaxy.
 El dissabte continuarà 
la festa amb màgia a càrrec 
del Mag Sergi al matí, i a la 
tarda la gran guerra d’aigua 
infantil a baix al riu i el taller 
i ballada de bastons que 
donarà pas a la festa de la 
nit amb l’orquestra Liberty i 
seguidament la discomòbil.
 La festa s’acabarà el 
diumenge amb cucanyes 
infantils, concurs de pesca 
infantil, concurs de truites, 
i a partir de les 8 de la tarda, 
una sessió llarga de ball fi 
de festa amb el Duet Gua-
tekers, sopar anticirisis, en-
trega de premis als balcons 
decorats i nit de casino.

Grup Contraband el divendres a la nit

Les orquestres
Contraband i  Liberty i el 
duet Guatekers seran els 
responsables
d’amenitzar els balls
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Programa d’Actes de Cubells
DIJOUS dia 17
18.00 Taller infantil de cuina.
22.00 Sopar de germanor i cantada d’havaneres
 amb el Grup d’havaneres Xarxa a la pista
 poliesportiva.
01.00 Festa Jove a càrrec de Club Joc d’Ous.

DIVENDRES dia 18
23.30 33a Nit de Foc i Rock&Roll, amb els correfocs
 i diables “Los Follets” d’Artesa de Segre, amb
 els concerts dels grups: Allioli, Buhos i
 Raggatunning, a la plaça Castella.

DISSABTE dia 19
11.00 Taller de Ioga amb Yolanda Lledó al local.
18.30 Holi Party a la plaça Sant Julià.
20.30 Concert amb l’orquestra Gran Premier a la
 pista poliesportiva.
21.15 Ball de tarda amb l’orquestra Gran Premier.
00.30 Ball de nit i gresca amb Gran Premier.

DIUMENGE dia 20
11.30 Ofrena floral a la Mare de Déu del Castell.
12.00 Missa solemne.
18.00 L’espectacle “Xops!!!” i escuma amb la
 companyia Xip Xap, a la plaça Major.
20.15 Ball llarg amb l’orquestra Quartz a la pista
 poliesportiva.

Cubells celebrarà la seva Festa major 
d’estiu del 17 al 20 d’agost

 Cubells celebra la seva 
Festa major del 17 al 20 
d’agost. Els actes comença-
ran el dijous 17, amb el taller 
infantil de cuina, que orga-
nitza l’AMPA de l’Escola. 
Al vespre hi haurà el sopar 
de germanor i música amb 
el Grup d’Havaneres Xarxa. 
Ja de cara a la matinada hi 
haurà festa jove amb el Club 
Joc d’Ous.
 El divendres 18,  arriba 
la 33a edició de la Nit de 
Foc i Rock & Roll amb el 

Correfocs amb els diables 
«Los Follets» d’Artesa de 
Segre, i tot seguit nit de 
concerts amb els grups: All 
i Oli, Buhos i Raggatunning.
 El dissabte pel matí, hi 
haurà un taller de ioga i per 

Orquestra Gran Premier dissabte

la tarda continuarà la festa 
amb la Holi Party “Festa 
dels colors”. Acte seguit 
hi haurà el Concert  amb 
l’Orquestra Gran Premier, a 
la Pista Poliesportiva, men-
tre que el mateix grup serà 
l’encarregat d’amenitzar el 
ball de tarda i de nit.
 La Festa s’acabarà el 
diumenge, amb la celebra-
ció de l’ofrena floral i de la 
Missa Solemne a l’Església 
del Castell. Per la tarda els 
més petits podran gaudir 
amb l’espectacle “Xops!!” 
d la companyia Xip Xap i un 
bany d’escuma a càrrec de 
Xip Xap i  una sessió llarga 
de ball amb l’Orquestra 
Quartz a la Pista Poliesporti-
va, essent l’acte que tancarà 
la festa major.

Raggatunning a la festa de divendres nit

La festa de Cubells una 
de les festes més
participada de les festes 
majors de la comarca de 
la Noguera
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Programa d’Actes d’Àger
DIVENDRES dia 11
12.15 Pregó de festa major amb traca d’inici.
17.30 Escala en-hifi.
21.30 Sopar de germanor.
00.00 Concert d’havaneres de la mà de germans
 de la Terra Ferma, amb rom cremat.
01.00 Festa Nit del Jovent Àger: amb Dj Lokito,
 Kaliqueños i Dj Noi Sara i Dj Gian Solo.

DISSABTE dia 12
19.00 Master Class de Zumba a la plaça Major.
20.15 Ball de tarda amb el grup Mediterranea.
00.00 Ball de nit amb el grup Mediterranea.
 Correfocs amb les Bèsties Feréstegues.
03.00 Concert amb Pachucos i seguit de Dj Judy.

DIUMENGE dia 13
11.00 Missa.
17.00 Tradicional estirar la corda al fang.
20.15 Ball de tarda amb el grup Jalaisa.
00.00 Ball de nit amb el grup Jalaisa.
02.00  Nit de versions amb el grup Garagers.

DILLUNS dia 14
17.00 Joc de cucanyes pels petits a la plaça.
18.30 Xocolatada popular.
00.00 Grup la Secreta. Entre mig jocs de nit.
03.00 Versions amb 7de Rock.

DIMARTS dia 15
12.00 Missa de festa major. Vermut acústic a la
 plaça amb The Gomets.
17.00 Concurs de dibuix i Circuit de Patinets a
 càrrec d’Ololand a la piscina.
19.30 Tradicional Cursa del Cos de la Cordera.
20.15 Ball de tarda i nit amb el grup Duo An-Ar.
 Sopar de llangonissada amb el tradicional
 Bingo. Traca final de festa major.

De l’11 al 15 d’agost, la localitat 
d’Àger celebrarà la seva Festa Major

 Àger estarà de festa ma-
jor de l’11 al 15 d’agost. Els 
actes festius començaran 
amb el Pregó de Festa al 
migdia i un festival Escala 
en Hifi a la tarda. Un sopar 
de germanor que anirà se-
guit d’un concert d’havane-
res de la mà dels germans 
de la Terra Ferma. A partir 
de la una de la matinada, 
Nit del Jovent Àger amb 
Dj Lokito, Kaliqueños i el 
Dj Noi Sara i Dj Gian Solo 
tancaran el divendres.
 El dissabte continuarà 
amb una master Class de 
Zumba. El grup Mediterrà-
nea amenitzarà les sessi-
ons de ball, i després del 
Correfocs amb les Bèsties 
Feréstegues de Balaguer 
hi haurà concert amb Los 
Pachucos i Dj Judy.
 El diumenge Missa al 
mati i per la tarda el tra-

dicional estirar la corda al 
fang a les piscines. EL grup 
Jalaysa serà l’encarregat 
d’amenitzar els balls de 
tarda i nit. A la matinada 
amb el grup Garagers.
 El dilluns continuarà 
amb cucanyes pels petits  
i xocolatada. Les actuaci-
ons del grup la Secreta i 
7dRock seran els encar-
regats de la festa jove de 
la nit del dilluns. La festa 
major, finalitzarà el dimarts 
15 amb  la Missa de Fes-

ta Major amb un vermut 
acústic a la plaça amb 
The Gomets. Per la tarda, 
un concurs de dibuix i un 
circuit de patinets a càrrec 
d’Ololand a les piscines. 
També la Cursa del cos de 
la cordera, i les sessions de 
ball tarda-nit amb el Duo 
An-Ar, i sopar amb llon-
ganissada i el tradicional 
bingo.
 Una gran traca posarà 
punt i final a la festa major 
2017 d’Àger.

Tot tipus d’actes per a 
tots els gustos i totes les 
edats a la Festa
Major d’Àger de l’11 al 
15 d’agost

Los Pachucos dissabte a la nit
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Les Peülles del Montsec organitza una 
cursa i marxa popular a Tartareu

Peülles del Montsec

 El proper 3 de setembre 
tindrà lloc la segona edició 
de la cursa i caminada de 
muntanya Les Peülles, al 
poble noguerenc de Tarta-
reu amb un recorregut de 
12,5 kilòmetres de distància 
i un desnivell positiu de 339 
metres positius.
 La cursa-caminada es 

puntuable per la  Lliga de la 
Noguera, i es farà el mateix 
recorregut, però l’horari de 
sortida serà diferent. Els 
caminadors sortiran a les 
08.30 i els corredors a les 
09.30 des de la plaça nova 
de Tartareu.
 La cursa caminada 
s e r à  s o l i d a r i a  a m b 

l ’Associació l ’Estel de 
Balaguer,  dest inant - l i 
part de la recaptació de 
cada inscripció. S’oferirà 
habituallament líquid i 
sòlid així com servei de 
fisioteràpia.
 Més informació als webs: 
www.peullesdelmontsec.
com i www.inscripcions.cat

 El proper diumenge 
dia 3 de setembre es 
celebra un any més, una 
nova edició de l’aplec de 
Sant Llubí a Millà (Àger).

 L a  t r o b a d a  e s t à 
oberta a tothom, on 
envoltats d’un paisatge 
fantàstic del Montsec 
es podrà gaudir d’un 
esmorzar de coca i vi per 
a tots els assistents, així 
com el Joc del Catxo i un 
sorteig d’un pernil.
 L a  m i s s a  e n 
h o n o r  a l  s a n t  e s 
celebrarà a les 12.30h 
(aproximadament).

Nova edició de l’Aplec de Sant 
Llubí al Montsec el diumenge 
3 de setembre

Aplec a Sant Llubí

Com ja és habitual 
el primer diumenge 
del mes de setembre 
es celebra l’Aplec de 
Sant Llubí



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

Programa d’Avellanes
DIVENDRES dia 11 
22.00 Sopar de germanor i festa ibicenca amb Café
 Latino.

DISSABTE dia 12
12.00 Vermut matiner i joc del catxo.
16.00 Campionat de botifarra a la plaça.
18.00 Animació infantil amb el Cia. Gil Rataplam.
00.30 Nit de marxa amb Allioli i La cosa nostra.
 Entre les 12 i la una de la matinada Happy
 Hour i Joc e les parelles durant tota la nit.

DIUMENGE dia 13
12.30 Vermut a la plaça i sardanes Colla Estol
 Espígol d’Agramunt.
17.00 Clàssic Solters contra Casats.
20.00 Primera festa major infantil amenitzada per
 Dj Quelo, botifarrada popular i festa dels 80.

DILLUNS dia 14
12.30 Vermut.
17.30 Gimcana per la quitxalla i xocolatada popular.
00.30 Grup de versions Virus i Dj. Entre les 12 i la
 una de la matinada Happy Hour.

DIMARTS dia 15
13.00 Missa de Santa Maria i Joc del Catxo.
17.30 Tarda esportiva pels més petits.
21.00 Sessió llarga de ball amb el grup Jalaysa.

DIMECRES dia 16
Missa de Sant Roc i des de primera hora pels carrers 
del poble, XVII Edició de la Cassolada Popular.
18.30 Guerra d’aigua.
23.00 Final de festa amb les Avellanes Got Talent,
 treu l’artista que portes dins.

Festa Major de les Avellanes des del 
divendres 11 al dimecres 16 d’agost

 Les Avellanes celebrarà 
la seva Festa Major d’estiu 
de l’11 al 16 d’agost.
 Els actes festius comen-
çaran el divendres 11 amb 
un  sopar de germanor i una 
festa ibicenca amenitzada 
per Café Latino.
 El dissabte 12 comença-
rà amb un vermut matiner i 
el Joc del Catxo. A partir de 
les 4 de la tarda començarà 
el Concurs de Botifarra, 
per la tarda també hi haurà 
animació infantil amb la 
companyia Gil Rataplam. A 
la nit, marxa amb els grups 
Allioli i La Cosa Nostra, i 
durant les 12 i la una de la 
matinada hi haurà Happy 
Hour i el joc de les parelles.
 El diumenge continua-
ran els actes festius amb 
el vermut a la plaça seguit 
d’una ballada de sardanes 

amb la Colla Estol Espígol. 
La tarda esportiva del diu-
menge començarà a les 17 
hores, amb el  partit clàssic 
de solters contra casats i la 
primera festa major infantil 
amb DJ Quelo i una botifar-
rada. 
 Dilluns començarà la 
jornada amb un vermut. 
Per la tarda hi haurà una 
gimcana per la quitxalla i 
una xocolatada popular. La 
nit portarà les actuacions 
del grup de versions Virus i 
Dj, així com també la Happy 
Hour entre les 12 i la una 

de la matinada.  Dimarts i 
festa de la Mare de Déu, es 
farà Missa en honor a Santa 
Mari i el Joc del catxo. Una 
tarda esportiva pels petits 
i una sessió llarga de ball 
amb el grup Jalaysa.
 Dimecres com a fi de 
festa, es farà la Missa de 
Sant Roc i des de primera 
hora del mati pels carrers 
del poble, hi haurà la XVII 
Edició de la Cassolada Po-
pular. Per la tarda guerra 
d’aigua i com a final de festa  
l’Avellanes Got Talent, treu 
l’artista que portes dins.

Grup de versions Allioli

Concursos, esports,
actes socials i sessions 
de ball centren les
activitats festives de la 
Festa de Les Avellanes
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Programa de Santa Linya
DIMECRES dia 23 
18.00 Concurs de coques a la Piscina.
22.45 Sessió de curtmetratge a la fresca a la plaça.

DIJOUS dia 24
6a Botifarrada popular (apuntar-se a la piscina).
18.00 Sessió Aquagym/Zumba a la piscina.
22.00 Sopar popular a la plaça major.

DIVENDRES dia 25
18.00 Repic de campanes, inici de festa.
 A continuació torneig de botifarra.
00.30 Festa del Jovent amb Disco Mobil Galaxy II.

DISSABTE dia 26
12.00 Missa cantada i vermut a la plaça, escoltant
 sardanes.
17.30 Sessió de màgia infantil amb Òscar de la
 Torre.
18.30 Festa de l’escuma a la plaça dels gronxadors.
20.00 Ball de tarda amb La Banda del Drac.
05.00 Disco mòbil amb DJ.

DIUMENGE dia 27
12.00 Missa i vermut a la plaça amb el Grup Colla
 Sardanista Estol-Espígol.
15.00 Llevat de taula amb els grallers Gorrallargs
 d’Oliola.
18.00 Solters contra casats.
19.30 Ball de cloenda amb el Duet Ambient.
22.00 Mitja part del ball, amb servei d’entrepans i
 Bingo.

Programa de Tartareu
DIVENDRES dia 18
20.00 Repic de campanes i cercavila.
22.00 Sopar de germanor.
00.30 Ball de nit amb el grup Voralmar.

DISSABTE dia 19
13.00 XXIV Guerra d’aigua.
18.00 Concurs de botifarra i jocs pels més petits.
19.00 Xocolatada.
20.00 Ball de tarda amb Excelsior.
00.00 Ball de nit amb Excelsior.
02.30 Marxa amb el grup La Cosa Nostra.

DIUMENGE dia 20
11.30 Missa cantada de Festa Major.
12.30 Concert a l’església a càrrec de la coral Flor
 d’Espígol de Rosselló.
16.30 Animació infantil amb Parc infantil.
20.00 Ball de tarda amb Jalaysa.
22.00 Sopar i gran bingo.
00.00 Ball fi de festa amb Jalaysa.

Tartareu celebrarà la seva Festa major 
d’estiu els dies 18 i 19 d’agost
 La festa començarà el 18 
amb el repic de campanes 
i un cercavila i el sopar 
de germanor. La jornada 
acabarà amb una sessió de 

Grup Voralmar

La població de Santa Linya estarà de 
Festa Major del 23 al 27 d’agost

La banda del drac dissabte nit

 Santa Linya acabarà 
el mes d’agost de festa. El 
dimecres, començarà amb 
un berenar amb el concurs 
de coques a la piscina i una 
sessió de curtmetratges a 
la nit. El dijous es farà la 
Botifarrada popular, una 
sessió de aguagym i zumba 
i sopar popular a la plaça. 
L’endemà i després del repic 
de campanes gran festa 
del jovent amb Disco Mobil 
Galaxy II i la Festa Girotonic.
 E l  d issabte ,  missa 
cantada, vermut i sardanes. 
Per la tarda sessió de màgia 
infantil i bany d’escuma. El 
ball de tarda anirà a càrrec 
de la Banda del Drac i per 
la nit sessió de discomòbil. 

El diumenge per acabar 
hi haurà missa i vermut 
a la plaça, amb la Colla 
Sardanista Estol-Espígol. 
Al migdia el llevat de taula 

amb els Gorrallargs d’Oliola. 
Partit de solters contra 
casats i ball de cloenda amb 
el Duet Ambient i bingo a la 
mitja part.

ball amb el grup Voralmar.
 El dissabte continuarà 
la festa amb la refrescant 
Guerra d’aigua que enguany 
arriba a la XXIV edició, i a 

partir de les 6 de la tarda, 
començarà el  concurs 
de botifarra i jocs per als 
més petits. Acte seguit la 
xocolatada i les sessions de 
ball da tarda i nit correran a 
càrrec de Excelcior. El grup 
La Cosa Nostra posarà la 
marxa fins a altes hores de 
la matinada.
 El diumenge  es farà 
una missa cantada i un 
concert a l’església a càrrec 
de la coral Flor d’Espígol 
de Rosselló. Per la tarda 
animació amb un parc 
infantil. El ball de tarda i nit, 
anirà a càrrec de Jalaysa, 
amb un sopar i bingo entre 
mig de les sessions de ball.
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Programa d’Actes d’Algerri
DIMECRES dia 23 
20.30 Caminada popular, sortida des de la Plaça.

DIJOUS dia 24
11.00 Repic de campanes pel Sr. Casimir Baró.
11.30 Missa Major amb ofrena floral en honor a
 Sant Bartomeu, cantada per la coral
 Interparroquial i ballada de sardanes.
22.00 Cantada d’havaneres amb Els Pescadors
 de l’Escala.

DIVENDRES dia 25
17.00 Super tobogan urbà.
22.00 Sopar jove.
23.45 Nit Jove, cubatada 2017.

DISSABTE dia 26
17.30 XII Cursa de carricotxes pels carrers del
 municipi, a continuació ball a la plaça portal,
 Flash Mob.
19.00 Inauguració VI Concurs de fotografia
 d’Algerri a l’Avda. Ramon Roca Puig.
20.00 Ball de tarda amb l’orquestra Premium.
23.00 Correfocs amb la colla el Bitxo del Torrent
 Mitger de Terrassa.
00.00 Ball de nit amb l’orquestra Premium.

DIUMENGE dia 27
11.30 Repic de campanes pel Sr. Casimir Baró.
12.00 Missa major amenitzada per la Coral
 Interparroquial. A la sortida de missa,
 campanya de l’Assoc. contra el càncer.
13.00 Ballada dels capgrossos amb la Rondalla
 d’Algerri i Ball de Bastons del Casal Pere III
 de Balaguer i ballada de sardanes.
17.00 Festa de l’escuma de colors a la plaça.
19.00 Exposició VI Concurs de Fotografia d’Algerri
 a l’Avda. Ramon Roca Puig.
19.45 Entrega premis del VI Concurs de Fotografia.
20.00 Sessió contínua de ball amb l’Orquestra
 Mediterranea.

La Festa Major de Sant Bartomeu 
d’Algerri del 23 al 27 d’agost

 Algerri es vesteix de 
Festa des del dimecres 23 
d’agost, que començarà 
amb la caminada popular 
amb sortida des de la Plaça 
major, a 2/4 de 9 del vespre, 
amb entrepans i refresc 
per als participants, cal 
comprar els tiquets a l’ajun-
tament.
 La Festa continuarà el 
dijous, amb el Repic de 
Campanes i la Missa major 
amb Ofrena Floral en Honor 
a Sant Bartomeu, cantada 
per la Coral Interparroquial 
seguida d’una ballada de 
sardanes. A la nit, cantada 
d’havaneres amb Els Pesca-
dors de l’Escala.
 El divendres 25 a la tar-
da, Algerri acollirà el super 
tobogan urbà a partir de les 
5 de la tarda, i a les 10 del 
vespre començarà el sopar 
jove i la Nit Jove - Cubatada 
2017.
 Els actes continuaran el 
dissabte 26 amb la XII Cursa 
de Carricotxes pels carrers 

del Municipi a primera hora 
de la tarda, amb una Flash 
Mob, mentre que a les 7 de 
la tarda, s’inaugurarà l’ex-
posició de les fotografies 
“VI Concurs de fotografia 
d’Algerri” a l’Avinguda Ra-
mon Roca Puig. Les ses-
sions de ball de tarda i nit 
les amenitzarà l’Orquestra 
Premium i entre mig es 
podran veure els correfocs 
amb la Colla el Bitxo del 
Torrent Mitger de Terrassa.
 Diumenge començaran 
els actes amb el repic de 

campanes, seguit de la mis-
sa major, amenitzada per la 
Coral Interparroquial i una 
ballada dels capgrossos 
amb la Rondalla d’Algerri 
i ball de bastons del Casal 
Pere III de Balaguer. Per la 
tarda es farà un bany d’es-
cuma de colors i es podrà 
veure l’exposició, que se-
guirà de l’entrega de premis 
del VI concurs de fotografia. 
S’acabaran els actes de la 
festa major, amb una ses-
sió de ball continua amb 
l’Orquestra Mediterranea. 

Els Pescadors de l’Escala

Durant tota la festa hi 
haurà l’exposició de les 
fotografies del VI
Concurs fotogràfic
d’Algerri
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 Una nova campanya 
de mesures del fons del 
cel nocturn ha constatat 
que el firmament del 
Montsec continua sent 
de categoria excepcional.
En els contorns relatius 
a la certificació Starlight, 
les dades obtingudes 
d u r a n t  l ’ a n y  2 0 1 6 
c o n f i r m e n  q u e  e l s 
valors són excel·lents en 
algunes àrees i de qualitat 
molt bona en la pràctica 
totalitat de zones no 

Montsec, Pirineu i zones de 
Ponent amb qualitat nocturna

Àger

urbanes. Les campanyes 
d e  m e s u r a m e n t 
s’emmarquen en un 
projecte d’avaluació de les 
condicions naturals del 
medi nocturn dels Parcs 
Naturals de Catalunya, 
amb l’objectiu de detectar 
els que conserven millors 
condicions i impulsar-ne 
projectes de protecció.
 En el cas del Montsec, 
els nuclis urbans interiors 
no tenen una influència 
notable en el cel i les 
majors amenaces de 
contaminació lumínica 
provenen de les ciutats 
properes, com Balaguer 
i Tremp, i, sobretot, de 
les grans ciutats, com 
Lleida i Barcelona, tot 
i que estiguin a major 
distància.

La qualitat del cel 
nocturn del Montsec, 
el Pirineu i zones de 
Ponent destaquen 
excepcionalment

Vallfogona de Balaguer, gaudeix de 
moltes activitats durant tot l’estiu
 Un any més, la Regidoria 
de Festes i Joventut i Regido-
ria d’Esports de l’Ajuntament 
de Vallfogona, amb la col-
laboració de les diferents 
associacions, entitats del 
municipi i concessionaris del 
Bar de les Piscines, omplen 
una agenda plena d’acti-

Moltes activitats es fan a la piscina

El passat 4 de juny es va celebrar la 5a 
Fira d’Algerri amb moltes activitats

1r Premi del 3r Concurs de Pintura Ràpida

 El passat diumenge 4 de 
juny es va celebrar la 5a Fira 
d’Algerri, una fira que va 
acollir moltes activitats com 
el 3r Concurs de Pintura 
Ràpida, el 1r Concurs de 
balcons, finestres i portals 
florits, una batucada, tast 
de cerveses artesanes, 
espectacles i jocs infantils 
i durant tot el dia hi va 
haver un mercat artesà i una 
mostra d’oficis tradicionals. 
Va cloure la fira la Coral 
Shalom.

vitats pels mesos d’estiu, 
amb una oferta per tots els 
públics.
 Aquest mes d’agost fa-
ran un taller de còctels amb  
l’Enric Millà, el dia 10 a les 22 
h a les piscines. El dia 12 s’or-
ganitza una paella popular i 
també una sessió de bany 

nocturn. El diumenge 13, fa-
ran una festa aquàtica tot el 
dia. El dia 18 es farà una visita 
guiada a la potabilitzadora a 
les 18 h de la tarda. El diu-
menge dia 20, l’Associació 
Esplai La Vall, organitza una 
excursió al Mont Sant Benet 
i a Manresa. Per altra banda 
a les piscines es farà a les 18 
h unes mini olimpíades.
 El dissabte 26 d’agost es 
farà una bicicletada popular 
al Castell de la Ràpita a les 
18 h, i l’endemà diumenge 
un taller de cuina.
 Ja de cara a principis de 
setembre retorna el casalet 
d’estiu i una festa salsera 
dissabte dia 2 de setembre.
 Per a més informació 
podeu consultar la web de 
l’ajuntament de Vallfogona 
per descarregar el programa 
d’activitats d’estiu.



16 >>

Programa d’Actes de Castelló
DIVENDRES dia 11 
 Concurs de botifarra al Bar Lo Centro.
23.00 Correfocs amb sortida des del Pont Romànic.
01.00 Festa del Jovent amb Muntband, Blanca
 Ross i discomòbil amb DJ Bacardit.

DISSABTE dia 12
18.00 2n taller de pintura a la plaça del carrer
 Torrent, amb la tècnica de l’aquarel·la.
21.30 Sopar de germanor, amb cassolí.
23.00 Ball amb el grup Jalaysa a la plaça Major.
00.00 Festa de DJ’s al poli, amb Moncho, Gnix,
 Luka Caro, Nar6 i Ruben Rider.

DIUMENGE dia 13
Tot el dia a les piscines, parc d’inflables i jocs d’aigua.
20.30 Ball de tarda llarg amb el grup Guatequers.
00.00 Cine a la fresca al poli.

DILLUNS dia 14
10.00 Esmorzar popular seguit de Pinyolada.
20.30 Ball amb l’orquestra Slalom Express.
00.00 Concert, seguit de ball de nit (01.30 h).

DIMARTS dia 15
12.00 Missa major presidida pel Sr. Salvador
 Giménez, Bisbe de Lleida, i cantada per
 la Coral Interparroquial i ofrena floral.
13.00 Sardanes a la plaça major.
17.00 Campionat de bitlles al Camí Nou.
19.00 Espectacle Bugui Bugui, cercavila.
20.30 Ball llarg amb descans amb l’orquestra
 Madison al poli (entrepans a la mitja part).

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

Castelló de Farfanya celebrarà la seva 
Festa major de l’11 al 15 d’agost

 De l’11 al 15 d’agost, 
Castelló de Farfanya cele-
bra la seva Festa Major. Els 
actes festius s’iniciaran el 
divendres 11 d’agost amb el 
concurs de Botifarra, seguit 
dels Correfocs i l’actuació 
dels grups MuntBand i els 
Dj’s Blanca Ross i Bacardit 
en la festa del jovent.
 La Festa continuarà el 
dissabte 12 amb un taller de 
pintura, i al vespre el sopar 
de germanor amb un cassolí 
que organitza el Bar Lo Cen-

tro. L’orquestra Jalaysa serà 
qui amenitzarà les sessions 
de ball, seguit del festival 
de Dj’s amb Gnix, Moncho, 
Luka Caro, Nar6 i Ruben 
Rider.
 La festa continuarà el 

diumenge amb el parc d’in-
flables d’aigua a les pisci-
nes que donarà pas a les 
sessions de ball amb el grup 
Guatekers. A la mitjanit hi 
haurà sessió de cinema a 
la fresca al poli.
 Dilluns 14 d’agost, l’es-
morzar popular seguit de la 
pinyolada. Al vespre, el grup 
Slalom Express amenitzarà 
el gran ball de tarda i nit i 
farà concert també.
 La festa s’acabarà el 
dimarts 15 amb la Missa 
Major presidida pel Bisbe de 
Lleida, ofrena floral i ballada 
de sardanes. Per la tarda, 
campionat de bitlles i espec-
tacle infantil, amb cercavila. 
El ball fi de festa a càrrec de 
l’orquestra Madison.

Blanca Ross a la festa del divendres

Grups musicals, Dj’s, 
correfocs, i actes
culturals i lúdics centren 
la programació de la 
Festa Major

Orquestra Slalom Express
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Es posa en marxa el projecte 
Territori de Valor per la
valorització del patrimoni

Les Avellanes

“OliCastelló” de Gabriel Alsina,
considerat un dels millors olis del món

 La marca OliCastelló de 
Gabriel Alsina, després de 
guanyar el millor premi en 
el món de l’oli,  Sol d’Oro a 
Verona (Itàlia), ha continuat 
un cop més demostrant la 
qualitat d’aquest magnífic 
fruit,  elaborat al molí d’oli 
de Gabriel Alsina a Castelló 
de Farfanya.  
 L’últim premi entregat 
a  J a p ó ,  l ’ a n o m e n a t 
«International Extra Virgin 
Olive Oil Competition 2017 -  
Olive Japan»  l’oli de Gabriel 
ha acabat en una meritòria 
primera posició.  
 L’empresa de la Noguera 
a q u e s t  a n y  h a  e s t a t 
triomfadora en 12 ocasions,  
les quals en vuit s’ha endut 
medalla d’or i quatre de 

plata.
 Per una altra banda, 
ratificant l’excel·lècia del 
seu oli, ha estat la tercera 
vegada consecutiva, en 
que OliCastelló Alsina ha 
entrat dins la «The World’s 
Best Olive Oils», un dels 
llibres més importants i 
prestigiosos,  on es troben 
els 50 millors olis del món 
AOVE, constant-hi com a 
únic oli català.
 Durant tot el que portem 
d’aquest any 2017,  ha 
aconseguit els següents 
premis:  «World Best Olive 
Oil» (Düsseldor f) ;  Sol 
D’oro – Gold Medal Award 
(Verona);  Double Gold 
Medal- Athena International 
Ol ive Oi l  Competit ion  

OliCastelló

(Atenes); International Extra 
Virgin Olive Oil Competition 
2017 (Japó); Monocultivare 
rol ive oi l  Gold (Milà) ;  
LOro del Mediterráneo 
(Lecce); Premios Mezquita 
(Córdoba); L’Orciolo d’Oro 
(Pesaro); Leon de Oro (Milà); 
Premi Armonia (Jaén); 
Domina International Olive 
Oil Contest - Gold Medal 
(Palermo) i Premi al millor 
fruitat Extra Verge verd dolç 
(Borges Blanques).
 Un gran currículum de 
premis per al considerat 
un dels millors olis del 
món,  cult ivat ,  produït 
i transformat en un dels 
molins centenaris i familiars 
de la Noguera, OliCastelló 
de Gabriel Alsina.

 Es posa en marxa  a 
la Noguera el projecte 
Territori de Valor per a la 
difusió i valorització dels 
recursos del patrimoni 
històric i cultural del 
territori Noguera- Segrià 
Nord. Aquest projecte 
e s t à  i m p u l s a t  p e l 
Consorci GAL Noguera-
Segrià Nord i el Consell 
Comarcal de la Noguera, 
i està finançat en un 
90% pel Departament 
d ’ A g r i c u l t u r a , 
Ramaderia ,  Pesca i 
Alimentació i el Fons 
Europeu d’Ajudes per 
al Desenvolupament 
Rural (FEADER).  Amb 
el  projecte Terr i tor i 
de Valor s’aposta per 
la creació de sinergies 
entre els equipaments 
visitables i els productors 
agroalimentaris, el petit 

comerç i la població 
autòctona, entre la qual 
destaquen els col·lectius 
de dones i joves com a 
agents de difusió. Per a 
dur a terme la primera 
acció, que es va fer el 
passat 1 de juliol, es 
va  comptar  amb la 
col·laboració de l’Oficina 
Jove de la Noguera i es 
va organitzar una visita 
de joves de la comarca 
a l  Monest i r  de  les 
Avellanes, en el marc 
del V Cicle de Concerts, 
Música i Patrimoni del 
qual el  Monestir  és 
el promotor. Els joves 
assistents van poder 
gaudir d’un concert del 
grup musical Walkin’ 
Roots i un tast de cervesa 
artesana de La Vella 
Caravana, organitzats 
pel mateix monestir.
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Xavi Monge porta els seus Poemes
Dispars al cicle de Música als Castells

 El cicle de Música als 
Castells arriba a Balaguer 
el diumenge dia 13 d’agost 
amb la col·laboració de la 
“Fundació Castells Cultu-
rals de Catalunya”.
 El músic balaguerí Xa-
vier Monge presentarà el 

seu nou disc “Poemes Dis-
pars” amb la seva formació 
de jazz, Xavier Monge Quar-
tet i la veu de la cantant 
lituana Viktoria Pilatovic.
 La setmana passada va 
tenir lloc al Castell Formós 
de Balaguer la presentació 

Xavi Monge

Presentació del concert

del concert amb la presen-
cia de l’alcalde de Balaguer 
Jordi Ignasi Vidal, el regidor 
de cultura Joan Biscarri i el 
músic i compositor bala-
guerí Xavier Monge.
 Xavier Monge, ha escrit 
un seguit de composicions 
musicals sobre textos de 
diferents poetes anglesos 
i americans i que seran 
cantats per la solista lituana 
Victoria Pilatovic. El quartet 
que l’acompanyarà a dalt 
de l’escenari estarà format 
per Ignasi González (con-
trabaix), Roger Gutiérrez 
(bateria), Jaume Sanchís 
(saxo tenor) i Xavier Monge 
(piano).
 Les entrades es poden 
adquirir al preu de 5 euros  
a l’oficina de turisme.

La Sentiu de Sió acull el
segon Cicle de Músiques
Diverses amb tres concerts

Lluc Pascual i Andrea Guzmán

 La Sentiu de Sió 
ha acollit les darreres 
setmanes la segona edició 
del Cicle de Músiques 
Diverses a La Sentiu de 
Sió, dirigit per Josep 
Maria Sauret, director 
del Festival de Pasqua 
de Cervera, en la vessant 
clàssica.
 El primer concert es va 
celebrar el dissabte dia 22 
de juliol a la Plaça de Cal 
Barber a càrrec de Jim 
Tersol & The Dreamers, un 
concert de música folk. 

El cicle de Músiques 
Diverses ha estat
format per tres
concerts durant 
juliol i agost

 El dissabte dia 29 de 
juliol, a la Plaça Major, 
després del sopar popular, 
van actuar Destil·lats 
JF, un concert de rock 
eclèctic. 
 El cicle va acabar el 
diumenge 6 d’agost a 
l’església de Sant Miquel 
amb un concert  de 
música clàssica a càrrec 
de dos joves cellistes, 
Lluc Pascual i Andrea 
Guzmán.
 S e g o n s  e l s 
organitzadors , volen 
donar continuïtat amb 
aquest Cicle amb la 
voluntat de donar una 
oportunitat a grups amb 
temes de producció 
pròpia i a joves intèrprets 
que volen iniciar-se 
professionalment al món 
de la música.
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 El Balaguer va posar 
aquest diumenge peu 
i mig en les semifinals 
de la Copa Lleida al 
derrotar amb claredat 
el Torrefarrera (0-4) en 
l ’anada dels  quarts 
de final. L’equip de la 
N o g u e r a  n o  v a  f e r 
un gran partit ,  però 
suficient per guanyar 
amb contundència el 
Torrefarrera gràcies als 
gols d’Adrià i Genís.
 La  d i ferència  de 
categoria entre els dos 
conjunts –el Balaguer 
juga a Primera Catalana, 
u n a  p e r  s o b r e  d e l 
Torrefarrera– es va poder 
veure des de l’inici del 

El Balaguer inicia la Copa 
Lleida amb victòria davant el 
Torrefarrera a domicili

Mikel Del Aguilà

Els de Edu March van 
imposar-se per 0-4 
amb dos gols d’Adrià 
Fernández i dos gols 
de Genís Soldevila

partit. Encara que als 
visitants els va costar 
crear perill, van dominar 
el joc amb claredat i van 
arribar a l’àrea contrària 
més que els seus rivals.
 El primer gol no va 
arribar fins al minut 40. 
Genís Soldevila en una 
gran acció individual 
va centrar al  segon 
pal perquè Adrià obrís 
el marcador (0-1). El 
Torrefarrera podria haver 
empatat el partit abans 
del descans, però es va 
trobar davant un Alfred 
incommensurable, que 
va tallar una pilota que 
es dirigia a l’escaire.
 A  la  represa ,  e l 
carrusel de canvis va 
afavorir el Balaguer, que 
va anar sumant gols. 
Adrià va aconseguir el 
segon a passada d’Isaac, 
en el minut 60 (0-2), i 
Genís va marcar els altres 
dos en el tram final, tots 
dos de bonica factura.

El Balaguer 2017-2018 es presenta 
amb 8 cares noves per assolir l’ascens

 El Balaguer 2017-2018 
va iniciar  els entrenaments 
sota les ordres del nou en-
trenador Edu March, que 
comptarà amb la columna 
vertebral de l’equip de l’any 
passat, i amb 8 noves in-
corporacions com el porter 
Xavier Ricard procedent del 
juvenil del Tamarit, els de-
fenses Domingo del Molle-
russa, Jean Marc de l’Ascó, 
Aleix Sánchez del Tamarit i 

Jordi Pedrós de l’Andorra, 
el centrecampista Trota del 
Binéfar i els davanters Sala 
del Castellserà i Fontana 
del Mollerussa que retorna 
a Balaguer després d’una 
temporada a l’equip de la 
capital del Pla d’Urgell.
 De les baixes de la tem-
porada passada cal des-
tacar la del defensa Yeray 
mort el passat 1 de gener 
a accident de trànsit, i el 

Algunes de les noves incorporacions

Presentació de l’equip el passat 26 de juliol

també defensa Raul Feher 
que ha fitxat pel Lleida. Al 
centre del camp són baixa 
Miki Massana que deixa el 
futbol actiu per dedicar a 
la banqueta del Artesa de 
Segre, la baixa del porter i 
del davanter Asier Eizaguir-
re, una baixa sensible que 
haurà de ser suplerta amb 
l’arribada d’en Joan Sala, 
màxim golejador de segona 
Catalana la passada tem-
porada amb el Castellserà 
i Ivan Fontana, conegut per 
l’afició local ja que va defen-
sar els colors del Balaguer 
la temporada 2015-2016.
 El club presidit per 
Antoni Aiguadé continua 
apostant pels jugadors lo-
cals que seran novament la 
columna vertebral de l’onze 
titular d’Edu March que 
recupera en el seu equip 
tècnic a Andreu Martínez, 
entrenador de porters i de-
legat del equip.
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 ACUDIT (Amics de 
la Cursa de la Diada de 
Térmens) i l’Ajuntament 
d e  T é r m e n s  h a n 
organitzat, pel dimarts 
11 de setembre, la XXXI 
edició de la Cursa de la 
Diada Vila de Térmens, 
prova puntuable per a la 
Lliga Ponent Eurosomni 
que es desenvoluparà 
sobre una distància 
única de 10 kilòmetres. 
També hi haurà una 
c a m i n a d a  i  c u r s e s 
infantils. La jornada, 
tradicionalment una de 
les més multitudinàries 
del calendari lleidatà, 
j a  t é  o b e r t e s  l e s 
inscripcions. 
 Tots els participants 
rebran com a obsequi un 
esmorzar, i a més, aquells 

q u e  a c o n s e g u e i x i n 
acabar la cursa, rebran 
un obsequi de la cursa 
de la marca Tuga Active 
Wear per recompensar 
el  seu esforç com a 
finishers. 
 La cita tindrà també 
el seu vessant solidari, 
atès que un euro de cada 
inscripció de la Cursa 
es destinarà a la lluita 
contra malalties infantils.
Una de les grans novetats 
d’enguany és la categoria 
Ekiden. Aquest terme 
japonès combina els con-
ceptes d’estació i trans-
metre. L’inscripció serà 
per parelles, només 25 i 
a partir de 12 anys (els 
menors amb autoritza-
ció). El recorregut de 5km 
+ 5km.

Térmens ja ha obert les
inscripcions per la XXXI Cursa 
de la Diada l’11 de setembre

Cursa de la Diada de l’any passat

Una setantena de persones a la Festa 
d’Estiu del Club Tennis Balaguer

 El dissabte dia 22 de 
juliol es va celebrar la tra-
dicional festa d’estiu a les 
instal·lacions del Club Ten-
nis Balaguer amb una par-
ticipació de 70 persones.
 La Festa fou organitzada 
conjuntament pel Club 
Tennis Balaguer i per la 
Societat Gastronòmica 
i  Cultural  del  Comtat 
d’Urgell.
 Es va fer  un sopar 
estiuenc a la piscina del 
Club i es van lliurar unes 
plaques commemoratives 
als/les socis/es amb 40 
d’anys d’antiguitat. Tot 
l’acte va estar amenitzat pel 
la música del duet Sarau.Sopar de germanor

Antoni Carulla i Sergi Nunes, primer i 
segon a la cursa de la Nectarina
 El passat 16 de juliol, es 
va celebrar la popular cursa 
de la Nectarina a la població 
d’Alcarràs.
 Antoni  Carul la  del 
Runner’s Balaguer es va 
proclamar guanyador de 
la cursa de 10 kilòmetres 
mentre que Sergi Nunes va 
ser segon en la cursa de 5 
kilòmetres.  Van completar el 
pòdium Natàlia  Bernat, 3era 
de categoria, Oriol Marquès 
3er Infanti l  i  Mariona 
Marquès, 2ona Benjamina.

La Festa es va celebrar el passat 22 de juliol
coorganitzada pel Club i la Societat Gastronòmica

Podi per Antoni Carulla a la cursa de la Nectarina



21<<E S P O R T S

El CEN Balaguer entre la elit estatal al 
campionat d’Espanya de natació infantil
 Del 27 de juliol fins 
el 30 es va celebrar el 
«Campeonato de España 
Infantil  de Verano» de 
natació a Málaga  amb 
la participació de dos 
nedadores infantils en 
proves individuals i dos més 
en relleus del CEN Balaguer.
 La nedadora  Ares Perera 
es classificà 4a estatal en 
els 800 lliures i 5a en els 400 
lliures, 24a en els 200 lliures, 
25a en els 100 lliures i 45a en 
50 lliures.
 Per  a l t ra  banda la 
nedadora  Aurembia ix 
Pi far ré  Planes  també 
f i n a l i s t a  e s t a t a l , 
aconseguint la 8a posició 
en els 200 papallona, 16a 
en els 100 papallona i 200 

lliures, 19a en els 100 lliures 
i 25a en 50 lliures.
 El relleu de 4x200 lliures 
femení, únic de la província 
classificat a aconseguit 
la 20a posició estatal,  

Equip del CEN Balaguer infantil

Joan i Àlex Pedra del CE Balaguer han 
participat al Campionat d’Espanya

Germans Joan i Àlex Pedra

juntament amb la Sixela 
Gràcia i la Laia Palacin.
 A  n i v e l l  d e  c l u b s , 
destacar la 33a posició 
estatal femenina en un total 
de més de 200 clubs.

 Dos alumnes de l’Escola 
del Club Escacs Balaguer 
han participat aquest juliol 
en el Campionat d’Espanya 
d’Escacs Infantil en catego-
ria Sub-12, que es disputà 
del 10 al 15 de Juliol a la lo-
calitat de Salobreña (Grana-
da). Són els germans Joan 
i Àlex Pedra Marquina, dos 
joves jugadors del club de 
12 i 10 anys respectivament, 
que fa 5 anys van començar 
a rebre classes d’escacs al 
club i que aquest any han 
competit amb els millors 
jugadors a nivell nacional 
en la seva categoria. 

 El CE Cansallebres 
de Vallfogona, amb el 
suport de l’Ajuntament 
d e  l a  p o b l a c i ó ,  h a 
organitzat un any més 
la Cursa de la Vaca 
de Vallfogona, una de 
les proves clàssiques 
del calendari, que se 
celebrarà el diumenge 17 
de setembre i que serà 
puntuable per a la Lliga 
Ponent Eurosomni en 
les seves dos distàncies, 
els 10 i els 5 kilòmetres. 
La cita ja ha obert el 
període d’inscripcions, 
que es tancarà el 14 de 
setembre o en arribar als 
400 inscrits.
 Com ja és habitual, 

Inscripcions obertes per La 
Cursa de la Vaca del proper 17 
de setembre

Instantània de la Cursa de la Vaca 2016

la distància llarga serà 
batejada com a Cursa 
de la Vaca, mentre que 
la de 5 serà l’anomenada 
Cursa de la Vedella. 
La sortida i l’arribada 
estaran ubicades a les 
Piscines Municipals. La 
prova s’iniciarà a les 
10 del matí. Al marge 
dels premis habituals, 
h i  h a u r à  u n  p r e m i 
especial als guanyadors 
d’un speed point tant 
masculí i femení. 
 Hi haurà inflables 
per  a ls  més pet i ts , 
xocolatada per tothom 
i a l’arribada entrepà de 
llonganissa i begudes 
il·limitades.
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 E l  p a s s a t  1 6  d e 
juliol, una colla de sis 
alpinistes,  veïns de 
Camarasa i Balaguer, van 
coronar el Cim del Mont 
Blanc, de 4.810 metres, 
el cim més alt dels Alps, 
situats entre dos països 
com són França i Itàlia.
 Els alpinistes que 
v a n   p a r t i c i p a r  e n 
aquesta expedició, van 
ser Gerard Amat, Joan 
Solana, Josep Ma. Papell 
i Gemma Amat veïns 
de Camarasa i Xavier 
Pàmies de Balaguer i 
Álvaro Vilela de Santiago 
de Compostela, però que 
treballa a Balaguer.
 Van fer ruta des del 
Refugi de Còsmiques 
coronant diversos cims 
en tres dies.

 El dia 15 de juliol, 
tots els participants a 
l’expedició van pujar el 
Montblanc de Tacul (4.248 
m) per fer aclimatació a 
l’alçada. El dia següent 
ja van fer amb èxit el 
mateix Montblanc (4.810 
m) i l’endemà, el dia 17, 
el Gerard Amat i l’Álvaro 
Vilela van fer un tercer 
4.000, el Mont Maudit 
(4.465 m). La sortida 
va ser un èxit podent 
complir el seu objectiu.

Expedició al Mont Blanc d’una 
colla de veïns de Camarasa el 
passat juliol

Participants a fer el cim del Mont Blanc

Els participants que 
van fer el cim del 
Montblanc són veïns 
de Balaguer i
Camarasa

L’Atleta Ricard Viola es classifica pel 
Campionat del Món Ironman a Hawaii
 L’atleta del Club Pe-
dala.cat de Balaguer, Ri-
card Viola, s’ha classificat 
pel Campionat del Món 
Ironman a Hawaii després 
d’aconseguir la novena 
posició, al seu grup d’edat, 
al Campionat d’Europa Iron-
man disputat el passat 9 de 
juliol a Frankfurt. 
 Juntament amb Ricard 
Viola, la prova, que es va 
disputar amb moltíssima 
calor, va comptar amb la 
participació d’altres mem-
bres del club: Jaume Torra, 
Lluís Albert Vilaginés, Toti 
Puigfel i Pere Pérez, que 
van estar acompanyats de 
familiars i amics en aquest 
desplaçament.

Els dies 26 i 27 d’agost es celebrarà la 
marató de Pesca a Balaguer

Pescadors al marge del riu Segre

Participants

Va ser novè del seu grup d’edat al Campion
d’Europa Ironman disputat el 9 de juliol a Frankfurt

 Els propers dies dissab-
te 26 i diumenge 27 d’agost, 
Balaguer acollirà una nova 
edició de la tradicional Ma-
rató de Pesca Promocional 
Concurs local de pesca, 
organitzada per la Societat 
de Pescadors Esportius de 
Balaguer.
 La marató començarà el 
dissabte a partir de les 9 del 
matí i es perllongarà fins el 
diumenge en que es lliura-
ran els premis al marge del 
riu Segre.
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-----------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Projecte d’obra

Desfés-te’n.
Arrasa si convé.
No vulguis tenir res
que sigui brossa.
Innova.
Decora.

Si fas obres,
guarda parets mestres,
l’únic que és sereny
i fes la resta nou.

Quedat amb les bigues, 
la volta de l’escala,
i l’armari raconer,
on dormen els estels.

L’antic pot venir bé
per agafar embranzida.

Des de l’engolfa
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Després d’aquesta 
quinzena sabàtica, dub-
to als que em llegiu que 
ho torneu a fer. Doncs de 
sempre  la possibilitat de 
crear un dubte -d’obrir un 
interrogant-, no és massa 
aconsellable encara que si-
gui molt convenient. Deia 
el Garcia Márquez, “que els 
espanyols tenim la mala 
costum de deixar caure els 
bons records”. Però jo crec 
que el perillós és oblidar 
els mals records, amb tot 
l’escrit que hi ha per llegir, 
i estalviar-nos a tots mo-
ments dolents. Però cer-
tament un pot pensar que 
mirant la seva nòmina i les 
seves prebendes, no deuen 
tenir gaire temps a gover-
nar i llegir. No m’atreveixo 
a dir “Procés” a l’aventura 
en que ens ha ficat el Sr. 
Mas, en un més dels seus 
errors polítics. A ell s’el van 
polir els de la CUP, i ell es 
polirà tot el que pugui que-
dar. Amb l’ajut de l’elecció 
a dit (com en els temps de 
la dita dictadura), del seu 
substitut, avui Honorable 
Sr. Puigdemont. Cadascú 
que el judiqui com cregui 
oportú, jo fa temps ho he 
fet. I vull tenir el dret de 
no dir-ho. Però crec que 
som molts els que pensem 
igual.
 Fent justícia a la realitat 
han dividit Catalunya. Dei-
xant de banda als partida-
ris de la èpica efervescent, 
i als pobrets d’esperit que 

ho enfoquem amb tota la 
flema possible, al no creu-
re amb ells ni amb la seva 
legalitat i legitimitat, i més 
que res amb el malament 
que ho han plantejat. L’er-
ror de càlcul a estat i és ge-
gantí. Es necessita molta 
força que no tenen, ni han 
tingut mai per enfocar-ho 
de la manera que ho han 
fet.
 Un tercer grup que no 
cal oblidar, és aquell que 
confiava amb els planteja-
ments exposats pel Sr. Tu-
rull en l’acte que es va fer a 
la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment, on tot era d’un color 
rosa fort. Per exemple Eu-
ropa ens esperava com un 
Estat més. Espanya havia 
de pagar la nostra llibertat 
per continuar vivint, a ban-
da que els diners eren nos-
tres. El que no escoltava i 
veia TV3 (la seva criada), 
ell s’ho perdia. Una segu-
retat i petulància del tot 
insolent. Qui podia pensar 
que sols eren desitjos sen-
se cap fonament, mentides 
ben dites per un fantasiós 
que fa de polític. Resumint 
fantasmades!! Tot feia su-
posar que hi hauria uns 
acords fets amb aquesta 
“Espanya lladre i podrida”, 
i va començar a néixer els 
convençuts de cor; el ter-
cer grup.
 Aquells que creuen de 
bona fe que tot anirà molt 
millor si ens separem d’una 
vegada, m’atreveixo a dir 

que van errats. Amb tot el 
que hem vist i tocat viure, 
en que ben poca cosa ens 
diferencia dels nostres ve-
ïns, com ho podem creure?
 Un pot pensar que da-
vant de tants jutges reme-
nant papers, i trobant el 
que no s’hauria de trobar, 
estripar i rompre amb so-
rolls patriòtics els lligams 
existents podia ser una 
sortida ben honrosa per 
segons qui. Som-hi, anem 
per aquí!! No podrem fer 
“prosperar” Catalunya,  
com la família “Pujolone” 
però n’haurem sortit, es 
deuen dir. Però el gest que 
volen que faci Madrid el Sr. 
Rajoy no el fa, i crec que de 
por no en té. El radicalisme 
no va enlloc. Fa ja molts 
anys que uns esvalotats 
-el millor de cada casa-, 
va sembrar el desordre i 
el crim per tot arreu que 
van intervindre, CNT i FAI, 
pensaven fer la revolució i 
guanyar la guerra. Res van 
aconseguir, i la societat ha 
anat avançant sense ells. 
Avui es pensa guanyar la 
independència i fer una re-
pública, res es pot fer i res 
es farà, m’atreveixo a dir.
 El que em cabreja es 
que els directors d’aquesta 
orquestra s’aniran a casa 
ben cofois, amb les seves 
pagues a finals de mes, i al-
tres pagaran el seu compte 
per creure’s el que els hi 
van dir i van enverinar.

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

AGRAÏMENT A L’HOSPITAL
HESTIA DE BALAGUER

 Voldríem agrair el tracte rebut 
aquests darrers dies per part del perso-
nal mèdic i molt especialment per tot 
l'equip d'infermers i infermeres i resta 
de personal de l'hospital Hestia de Bala-
guer.
 La dedicació i professionalitat amb 
què han tractat la Narcisa en els seus 
darrers dies i a tots nosaltres ha estat 
admirable. Han sigut uns dies molt durs 
i dolorosos per a tots plegats, però sem-
pre a cada pregunta hem tingut una res-
posta, una mostra d'afecte, d'amor, de 
tendresa... Deu formar part de la feina, 
però no ha de ser fàcil.
 La família de la Narcisa Cortiella 
Odena us dóna les gràcies per tot ple-
gat.

Balaguer
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 Isabel Ruiz García, va 
néixer a Tremp (Pallars 
Jussà) el 11 de novembre 
del 1971, però només 
amb un anyet va venir 
a viure amb la seva 
família a Balaguer. És la 
tercera de cinc germans. 
Va estudiar el Col·legi 
Nostra  Senyora del 
Carme de Balaguer. La 
seva afició per la pintura 
i el dibuix artístic ja li ve 
de ben petita, però no 
va ser fins als 27 anys 
que va començar pintar 
de manera habitual, 
com alumna en l’escola 
de pintura de la Rosa 
Agustí. Entre les seves 
aficions, a més de la 
pintura, està la lectura.
 L’ e x p o s i c i ó  q u e 
e s  p r e s e n t a  a  l a 
S a l a  d ’ E x p o s i c i o n s 

de  l ’A juntament  de 
Balaguer aquest mes 
d’agost, des del 15 fins 
al dia 30, consta d’una 
vintena de quadres de 
diferents temàtiques 
( p a i s a t g e s ,  f l o r a l s , 
imatges de Balaguer, 
retrats abstractes) i que 
són un recorregut per 
tota la trajectòria de 
l’autora, des dels seus 
inicis fins a l’actualitat. 
 Isabel Ruiz utilitza 
di ferents tècniques, 
majoritàriament a l’oli.

Isabel Ruiz porta la seva
pintura a la Sala d’Exposicions 
de l’Ajuntament de Balaguer

Isabel Ruiz amb una de les seves obres

Una vintena de
quadres de diferents 
temàtiques, paisatges, 
florals i imatges de 
Balaguer

Acaben les visites de la Maria
Bullfarines al Museu de la Noguera

 El Museu de la Noguera 
va acollir dissabte la darrera 
de les visites teatralitzades 
de ‘Maria Bullfarines’, una 
sèrie de visites que s’han fet 
cada primer dissabte dels 
mesos de juny, juliol i agost, 
i que realitzen tres personat-
ges diferents, tots ells de la 
nissaga dels Bullfarines.
 El cicle és tancà aquest 
dissabte 5 d’agost, a càrrec 
de Maria Ramona Bullfari-
nes, remeiera que va viure 
a la ciutat de Balaguer al 
segle XIV. El cicle té l’ob-
jectiu d’explicar la història 
medieval de la capital de 
la Noguera d’una manera 
dinàmica i atractiva.Maria Bullfarines

Normes de Seguretat Vial  per a
l’Esplai de la Gent Gran de Vallfogona 
 El passat 25 de juliol, els 
Mossos d’Esquadra, van fer 
una xerrada sobre normes 
de seguretat vial a l’Esplai de 
la Gent Gran de Vallfogona.
 D’altra banda el 30 de 
juliol es va dur a terme el 
Bingo a la plaça Setze Jutges. 
Després és van  repartir 
entrepans i beguda per a 
tothom, gratuït per a tots els 
socis, i a continuació es va 
passar un DVD de totes les 
activitats dutes a terme l’any 
2016 a l’Esplai.

Visites teatralitzades que han servit per explicar la 
història medieval de la ciutat d’una manera distreta

Esplai de Vallfogona
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La segona Holly Party de l’estiu arriba el 
18 d’agost a les 7 de la tarda al Mercadal

 Aquest di jous 17 
d’agost  a partir de les 
7 de la tarda i a Lapalla-
vacara, torna el Room 
Escape, una activitat ide-
al per passar una estona 
diferent, es desenvolupa 
en un local, ple d’enig-
mes, i objectes estranys.
 A l’entrar es tancaran 

les portes a les esquenes 
dels participants i tindran 
temps per descobrir i 
resoldre els diferents mis-
teris que amaga la sala, 
l’objectiu és senzill, acon-
seguir escapar abans 
que s’acabi el temps. Les 
inscripcions es faran a al 
Casal Lapallavacara.

Una nova edició del Room
Escape a Lapallavacara

Room Escape a la Lapallavacara

La 1a Holly Party que es va fer al mes de juliol

 La Plaça del Mercadal  
serà l’escenari divendres 
18 d’agost de la segona de 
les Holy Parties que es faran 
a la capital de la Noguera 
aquest estiu. 
 Aquest és el primer any 
que es fa una Holy Party 
aquí a la ciutat després que 
molts joves ho haguessin 
demanat. Es tracta d’una 
activitat totalment gratuïta, 
molt divertida i musical per 
a tota la família.
 Per participar activa-
ment a la Holly Party els que 
vulguin poden comprar la 
bossa de colors a Lapalla-
vacara tot i que l’adquisició 
no és imprescindible per 
gaudir de la festa. No cal 
tampoc inscripció prèvia.
 La festa començarà a 
partir de les 19 hores.

Una festa de colors i escuma pensada per petits i 
grans per poder gaudir en família d’una de les
activitats més reclamades pels joves
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
ES TRASPASSA bo-
tiga de puericultura a 
Balaguer, en ple ren-
diment, per no poder 
atendre. Interessats 
trucar al 973451573. 
Abstenir-se curiosos.
--------------------------------------
LOCAL COMERCIAL 
en venta o lloguer al 
carrer d’Avall, 39. Local 
amb 80m2 + 16m2 de 
soterrani. Interessats 
trucar al 609975545. 
Abstenir-se els curi-
osos.
-----------------------------------
LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col·legi 
Vedruna. Raó telèfon: 
973450555.
-------------------------------------

VENC pis nou a l’Av. 
Països Catalans, 1a 
planta, gran terrassa 
de cara al riu, 4 habita-
cions. Raó: 636124737.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, totalment 
equipat, a/a, foc a ter-
ra, vistes al riu. Tels: 
639920281-973447752.
-------------------------------------
VENTA PIS a Països 
Catalans, 2 hab. Raó: 
973446011-629725009.
--------------------------------------
OPORTUNITAT: 3 ca-
ses unides a la Pl. Ma-
jor de Vilanova de la 
Sal, 350 m2. Ideal per a 
turisme  rural. A refor-
mar íntegrament. Raó: 
639772265.
---------------------------------------

VENC pis a l’Avda. 
Països Catalans, amb 
3 hab. Raó: 973446011-
629725009.
---------------------------------------

VARIS
------------------------------------
(ARTDEFENIX) Perso-
nes de confiança i de 
casa. Buidem pisos, 
trasters, magatzems... 
No llencis res, recollim 
tot allò que no facis 
servir. Raó: 649232923.
-----------------------------------

TREBALL
--------------------------------------
C E B A D O,  p r e c i s a 
perruquer/a amb ex-
periència. Portar CV o 
trucar al 678552069.
-----------------------------------

SE OFRECE señora 
para cuidar gente ma-
yor. En horario de día, 
noche o interna. Tam-
bién se ofrece para ha-
cer trabajos de limpie-
za. Interesados llamar: 
643094596.
-----------------------------------
APROFITA, ara és el 
moment per posar-t’hi,  
aprèn anglès. Profes-
sora nativa dóna clas-
ses particulars. Clas-
ses de conversa, en 
grups organitzats o bé 
classes particulars. 
Una manera amena 
d’aprendre anglès. 
Demana informació 
sobre horaris, sen-
se cap compromís: 
650422582.
-----------------------------------

REPASSOS  de llen-
gua anglesa (Educació 
Primària, ESO i Bat-
xillerat). Raó interes-
sats: 698383277.
------------------------------------
------------------------------------
-----------------------------------
Anuncia’t!!! Una ven-
da, una compra o ofe-
reix-te  per una fei-
na!!! Per posar anun-
cis en aquesta secció 
de breus classificats, 
us podeu adreçar a 
les nostres oficines 
situades al carrer Sant 
Lluís, 36-38 altell de 
Balaguer, o per telèfon 
al 973448273 o bé des 
del nostre web: www.
revistagroc.com
-----------------------------------
-----------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

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 973455286

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

ALGERRI

GÁLLEGO-REÑÉ 973426189

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

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 

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) Tots els dies.
(2) Tots els dies excepte dissabtes.
(3) De dilluns a dijous feiners.
(4) De dilluns a divendres feiners.
(5) Dissabtes, diumenges i festius.
(6) Només circula divendres feiners.
(7) Només circula els dissabtes.
(8) Només circula diumenges i  festius.

(9) Tots els dies fins a /des de Balaguer. 
Dissabtes, fins a / des de La Pobla 
de Segur.
(10) De dilluns a dijous feiners. Diven-
dres feiners, fins a Balaguer.
(11) De dilluns a dijous feiners. Diven-
dres feiners, fins a la Pobla de Segur.
(12) Diumenges i festius. Dissabtes, 
fins a / des de Balaguer. 

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              dl. a ds.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                                    dg.
20.23                                “                                            dl. a dv.
20.25                                “                                           dissabte
06.10                         TÀRREGA                                 dl. a db.
06.50                                 “                                           dl. a db.
07.50      “                       dl. a dv.
12.00                                 “                                           dl. a db.
14.00                                “                                           dl. a db. 
19.30      “ dl. a db.
06.30      LLEIDA dl. a dv.
07.15 “ dl. a dv.
07.40 “ dl. a db.
07.45 “ dl. a db.
07.48 “ dl. a db.
07.55 “ dm./dc./dv.
08.00 “ dl./dj./dv.
09.10 “ dl. a db.
09.15 ” dl. a dv. 
09.53 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  dl. a dv.
12.00 “  dl. a dv.
13.10 “  dl. a dv.
14.45 “  dl. a dv.
15.18 “ dl. a dv.
15.23 “ dl. a dv.
17.30 “ dl. a dv. + dg.
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.10 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
12.00                          ALBESA                              ds. mercat
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.  
16.50           “ diari
19.10  “                                           dl. a dv.
14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                       dl. a dv.
19.10  “                                        dissabte
20.40                        “                                 dl. a dv.+dg.
13.17      AGRAMUNT                              dl. a ds.
19.17 “                                          dl. a dv.
07.20   ÀGER                                     dl. a ds.
14.00 “                                        dissabte
14.20 “                                        dl. a dv.
19.10 “                                        dissabte
20.40 “                                dl. a dv. + dg
08.25 ALMENAR                  dl. a dv. feiners
12.45 “                                      dissabtes
14.45 “                            dl. a dv. feiners
SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dilluns a divendres
08.00 de dilluns a divendres
08.45 diari
08.50 diari
09.10 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
11.10 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
13.00  de dilluns a divendres
13.40  de dilluns a divendres
13.45  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.15 diari
18.30 de dilluns a dissabte
18.35 dissabte
20.00 de dilluns a divendres + diumenge
20.05 de dilluns a divendres + diumenge

* Els horaris de trens i bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris 
a les seves respectives webs: www.alsa.es i www.fgc.cat. Actualitzat el 27/07/2017.

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

De les 8 de la tarda del 10 d’agost a les 8 de la tarda del 17 d’agost  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 17 d’agost a les 8 de la tarda del 24 d’agost  CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 24 d’agost a les 8 de la tarda del 31 d’agost  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 31 d’agost a les 8 de la tarda del 7 de setembre  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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