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 Amb l’aterratge d’Amazon Espanya al Prat de Llobregat, 
Barcelona i Madrid han passat a ser els pilars de la 
distribució en el sud d’Europa i comença la carrera pel 
lideratge en el comerç electrònic.
 Però, què ha motivat el gran creixement d’Amazon 
Espanya i quina és la seva estratègia global?
 Les noves necessitats logístiques de la Mediterrània 
han situat a Espanya en primera línia de l’e-commerce. El 
gegant de les vendes per Internet, Amazon, no ha trigat a 
prendre posicions en algunes de les capitals amb millor 
localització del vell continent. Primer va ser Madrid, i ara 
li toca a una Barcelona en plena recuperació immobiliària.
 A finals de gener de 2016 es va signar el contracte 
per donar forma al futur centre logístic d’Amazon al Prat 
de Llobregat (Barcelona). L’operació final suposaria una 
compra de 30 milions d’euros per 15 hectàrees situades al 
Polígon Mas Blau II, però sobretot l’aposta definitiva per un 
projecte de futur. L’èxit del centre situat a San Fernando de 
Henares (Madrid), amb capacitat per a 86 milions d’articles, 
ha obligat a fer un pas més en l’expansió internacional de 
Amazon Espanya.
 El futur centre del Prat, podria tenir l’inici de les obres 
en molt poc temps. Un projecte que es complementa amb 
l’adquisició antiga seu de l’editorial Gustavo Gili, situada 
a l’Eixample de Barcelona, i que al costat del nou centre 
tecnològic de Madrid donarà servei a mig Europa.
 Si aquest és el futur de l’e-commerce, Barcelona el lloc 
on comença a fer-se realitat.
 Confirmats els plans d’Amazon Espanya, que ha 
duplicat el seu centre logístic de San Fernando d’Henares. 
La nova maniobra del gegant de les vendes a Catalunya 
no ha trigat a tenir resposta per part de les grans de la 
distribució. I encara que no tots han seguit la mateixa 
estratègia, l’objectiu sí que és comú: permetre que el client 
compri i rebi el producte en un mateix dia.
 En aquesta batalla logística, Fnac aprofitarà la seva 
xarxa de botigues per a convertir-les en centres de 
distribució i fer front així als gegants de l’e-commerce: 
Amazon i Alibaba, que ja comencen a obrir botigues a peu 
de carrer.
 El Corte Inglés aposta per una estratègia totalment 
diferent: un servei de repartiment a domicili en un màxim 
de dues hores que ja s’aplica a catorze capitals espanyoles. 
Amb aquesta idea, aposta per nous centres logístics com 
l’obert recentment a les Franqueses del Vallès que suma 
12.000 m2 als ja disponibles a Montornès del Vallès.

L’e-commerce
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 Aquest curs que aca-
bem d’iniciar 2017-2018 
les Aules d’Extensió Uni-
versitària de la Noguera 
es faran a Balaguer, Bell-
caire d’Urgell, Menàr-
guens i Térmens. 
 En una reunió amb els 
diferents representants 
dels casals d’avis i amb 
el grup de treball de 
les Aules de la ciutat 
de Balaguer, el Consell 
Comarcal de la Noguera 
va  presentar- los  e l 
programa previst per a 
cada aula. 
 Com cada any, la 
temàtica dels diferents 
cursos és molt variada, 
des de salut  f ins a 
mitologia. 
 A  B a l a g u e r 
comencen el proper dia 
27 de setembre, i les 
sessions es faran cada 
dimecres a la sala d’actes 
del Consell Comarcal de 
la Noguera. 
 En els altres pobles 
es farà una sessió al 

El Consell presenta les Aules 
d’Extensió Universitària pel 
curs 2017-2018

Aules d’Extensió Universitària de la Noguera

Les Aules es faran 
a les poblacions de 
Balaguer, Bellcaire 
d’Urgell, Menàrguens i 
Térmens

mes, als casals d’avis, 
i  c o m e n c e n  e l  3 
d’octubre a Térmens, el 
10 d’octubre a Bellcaire 
d’Urgell i el 17 d’octubre 
a Menàrguens.
 Per poder inscriure-
s’hi, cal adreçar-se al 
Consell Comarcal de la 
Noguera per a l’aula de 
Balaguer, i als casals 
d’avis dels tres pobles 
participants, Bellcaire 
d’Urgell, Menàrguens i 
Térmens. 
 Els programes dels 
cursos de les Aules 
d’Extensió Universitària 
dels diferents pobles es 
poden descarregar de la 
web www.ccnoguera.cat/ 
serveissocials/.

Reobren el carrer Barrinou amb la
renovació de la xarxa de clavegueram

Obertura del Barrinou

Les obres que han mantingut el carrer tallat durant 
uns quants mesos, eren necessàries a causa dels 
desperfectes de la tempesta del setembre de 2016

Torna una nova edició de la Fira
d’Entitats el proper 24 de setembre

Fira d’Entitats

 L a  F i r a  d ’ E n t i t a t s 
d e  B a l a g u e r  a g r u p a 
e n  u n  m a t e i x  e s p a i 
l e s  a s s o c i a c i o n s  i 
organitzacions del municipi, 
de tots els àmbits, per donar 
a conèixer l’activitat que 
desenvolupen i els objectius 
que tenen als veïns i veïnes 
del poble. Durant tot el dia, 
les parades s’instal·len a 
la plaça del Mercadal i, a 
més d’informar els vilatans, 
organitzen jocs i tallers 
infantils.

 El passat dissabte dia 
9, es va obrir al transit ro-
dat al tram comprès entre 
l’encreuament del carrer 
Divina Pastora i la zona de 
la Giradeta i que ha estat 
tancat durant un mes i mig 
tal i com estava previst, per 
a reparar els desperfectes 
que va ocasionar l’aiguat 
del passat mes de setembre 
de 2016.
 Aquesta actuació se 
suma a la del tram compres 
entre el  carrer  Divina 
Pastora i la Plaça Mercadal, 
que es va obrir al transit el 
passat 28 de juliol després 
de gairebé 5 mesos d’obres.
 Tots els treballs han 
permès la renovació de la 
xarxa de clavegueram del 
Barrinou amb un pressupost 
de 180.000 euros. 
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Centenars de persones van participar 
dels actes de l’Harpia 2017 a Balaguer

 Després de la pluja del 
divendres, el bon temps va 
permetre poder muntar el 
campament medieval al 
marge esquerre del riu Segre 
al seu pas per Balaguer, com 
a part central de la festa 
Harpia que durant el cap de 
setmana es va celebrar a la 
capital de la Noguera. 
 La festa es va inaugurar 
el divendres al vespre 
amb la visita teatralitzada 
organitzada pel Museu 
de la Noguera, que va 
comptar amb la visita de 
la Esperanceta de Casa 
Gasia d’Esterri d’Aneu que 
va aportar el toc d’humor 
i sarcasme a la visita que 
va acabar a la biblioteca 
Margarida de Montferrat.
 El dissabte al mati ja 
es van muntar les primeres 
parades medievals per als 

Campament Medieval

El mercat i el campament medieval i les
representacions teatrals amb el sopar del dissabte, 
els actes més seguits i participatius

infants a la Plaça del Museu, 
i les activitats es van anar 
succeint per les diferents 
places i carrers del Centre 
Històric.
 El Carrer del Pont va 
acollir una vegada més la 
Mostra d’Oficis Antics amb 
una vintena d’artesans que 
van mostrar aquells oficis 
que ja s’estan perdent.
 Durant la tarda es va 
inaugurar el mercat medieval 

Arribada dels Comtes d’Urgell a la Plaça

amb més de cent parades 
d’artesania, alimentació, 
joguines i tot tipus d’objectes 
relacionats amb l’edat mitja.
 Al vespre va celebrar-se 
la representació teatral amb 
la rebuda per part del paer 
en cap del Comte Pere i la 
comtessa Margarida, que 
van presidir el gran sopar 
amb la presència d’uns 250 
comensals. Els actes van 
continuar el diumenge.



6 >> B A L A G U E R

 Mig miler d’infants i 
joves acompanyats dels 
seus monitors i monito-
res tenen una cita amb 
el lleure el proper 7 d’oc-
tubre, a Balaguer.  
 L’esplai Gaspar de 
Portolà és l’encarregat 
d’organitzar una troba-
da, que se celebra cada 
dos anys, entre tots els 
participants dels esplais 
de la fundació d’esplais 
FEMN i ho fa amb una sè-
rie d’activitats lúdiques 
i divertides per gaudir 
d’una jornada de lleure, 
música i voluntariat. 
 Sota el lema “Canya 
a l ’esplai”,  la diada 
del proper 7 d’octubre 
començarà amb una 
gimcana per la ciutat de 
Balaguer.
 Després de dinar, 
a l  p a v e l l ó  M o l í  d e 
l’esquerrà, el grup de 
percussió  Patakada 
acompanyarà els infants 
i joves en l’estona lliure.

Balaguer acollirà la Trobada de 
centres d’esplais, organitzada 
per l’Esplai Gaspar de Portolà

Esplai Gaspar de Portolà

El proper 7 d’octubre, 
la ciutat de Balaguer 
acollirà la Trobada 
dels esplais de la
Fundació FEMN

 L a  t a r d a  e s t a r à 
protagonitzada per les 
representacions teatre 
i  la música amb un 
espectacle itinerant fins 
a la plaça del Mercadal i 
amb un grup d’animació 
per  ba l lar  f ins  ben 
entrades les sis de la 
tarda. 
 L’activitat d’aquesta 
Trobada d’esplais FEMN 
està dirigida a tots els 
infants i joves entre 6 
i 15 anys que formin 
part d’un centre de la 
Fundació d’esplais Santa 
Maria de Núria. 
 Les inscripcions a la 
trobada estan obertes 
fins el dia 21 de setembre.

Balaguer i comarca se sumen a la
Setmana de la Mobilitat Sostenible

Caminada

 Balaguer i comarca se 
sumen a la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segu-
ra amb diferents activitats. 
 El passat dissabte La 
Sentiu de Sió va organit-
zar una pedalada i una 
caminada i des del CAP de 
Balaguer s’ha fet una ca-
minada popular d’una hora 
de durada. Altres activitats 
previstes dins d’aquesta 
Setmana però que tindran 
lloc durant el mes d’octubre 
són una pedalada aquí a 
Balaguer el dia 17 i el 22 hi 
haurà una caminada salu-
dable a Térmens. 
 A tot Catalunya s’or-
ganitzaran més de 700 ac-
tivitats entre caminades, 
pedalades, i dinàmiques 
sobre qualitat ambiental.

Tot un seguit d’activitats saludables com caminades 
i pedalades s’han fet i es faran als diferents pobles 
de la comarca de la Noguera

Tartareu celebra una nova edició de 
l’Aplec de Sant Miquel el 24 setembre

Aplec de Sant Miquel

 El Patronat de Sant Miquel 
organitza l’aplec de Sant Miquel 
a Tartareu el 24 de setembre. A 
les 12 h, hi haurà missa a 
l’ermita i desprès oferiran la 
tradicional coca i moscatell. A 
les 13 h,  el paleontòleg Àngel 
Galobart, farà una conferència 
i vista guiada sobre l’exposició 
«Dinosaures de Catalunya, un 
segle de descobertes».
 A les 14 h, Vermut a la 
Plaça Sant Miquel i dinar 
de germanor. El Centre de 
Dinamització estarà obert d’11 
a 13 h.
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Centenars de persones participen als 
actes de la cinquena Fira del Pernil 

 El passat cap de setmana 
del 8, 9 i 10 de setembre, 
Balaguer va acollir una 
nova edició, la cinquena, 
de  la  Fi ra  del  Perni l , 
organitzada per l’Associació 
G a s t r o n ò m i c a  A m i c s 
de l’Ibèric de Balaguer, 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Balaguer.
 La Fira presentava com 
a principal novetat la seva 
nova ubicació al pavelló 
Molí de l’Esquerrà, que va 
ser força acceptada pel 
públic que van omplir els 
diferents actes musicals i 
tallers que es van realitzar al 
llarg dels tres dies al recinte 
firal.
 Una altra de les novetats 
va ser la zona de jocs 
infantils amb un trenet i 
inflables que van fer passar 
millor les hores dels més 

Tallers de tall de pernil

La principal novetat d’enguany va ser la seva
ubicació al Pavelló Molí de l’Esquerrà, que ha estat 
ben acceptada pel públic en general

petits.
 La Fira es va inaugurar el 
divendres al vespre amb la 
presència de les autoritats 
locals acompanyats del 
president de l’Associació 
Gastronòmica Amics de 
l’Ibèric, Miquel Del Águila.
 Durant els tres dies, 
diferents grups musicals 
locals i de les comarques 
de Lleida, van anar passant 
per l’escenari de la Fira.

Fira del pernil

 El públic va poder gaudir 
de diferents actuacions 
musicals com Er Taqueta, 
Konsabor, Dj Lokito, El 
grup d’havaneres Vent de 
Ponent, el grup de country 
Punta Taló, i el Coro Rociero 
de Balaguer entre d’altres.
 D u r a n t  e l  c a p  d e 
setmana es van realitzar 
diferents tallers de tall de 
pernil i degustacions dels 
millors ibèrics.
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Programa d’Actes Vallfogona
DIVENDRES dia 29
11.30 Titelles i pallassos amb la Cia. Tururut, plaça
 Setze Jutges.
12.30 Missa solemne en honor a Sant Miquel,
 acompanyada per la Coral Vallfogonina.
13.30 Ballada de sardanes, plaça Sant Miquel.
17.00 Animació amb la festa dels Més Tumàcat a
 la plaça Setze Jutges.
18.00 Concert de festa major.
19.00 Ball de festa major amb la Cobla Orquestral
 Rosaleda.
21.00 Inici del 1r Correbars, Quinto+Tapa (2,5€).
 El recorregut finalitza amb la tallada del xop.
00.00 Exhibició de salsa i bachata amb el Grup Golden.

DISSABTE dia 30
11.30 Parc infantil Diver Park (fins a les 14 h) a la
 plaça Setze Jutges.
12.00 Vermut (Bar del Mig, Cal Farré i Bar Tres
 Creus).
16.30 Parc infantil Diver Park (fins a les 19 h).
17.00 Torneig de Póker al local social.
19.30 Ball de tarda amb Quartz & Shorts.
00.00 Nit de versions amb Quarts & Shorts i
 Discomòbil fins a la matinada.

DIUMENGE dia 1
09.00 II Trobada de xapes de cava a la plaça Setze
 Jutges.
10.30 Missa.
12.00 Ballada de gegants i capgrossos amb els
 Grallers de Rocafort.
16.15 Futbol entre el CF Vallfogona i el Juneda.
18.00 Espectacle al poli amb Kumbi-Kumbi anb
 Masai-Mara.
19.30 Ball amb el quintet Excelsior.

Vallfogona de Balaguer honora Sant Miquel 
del 29 de setembre a l’1 d’octubre

  Del divendres 29 de 
setembre al diumenge 
1 d’octubre, Vallfogona 
de Balaguer celebrarà la 
seva Festa Major d’estiu 
dedicada a Sant Miquel, 
patró de la població.
 Els actes començaran 
el divendres 29 a partir 
de les 11,30 hores amb el 
taller de titelles i pallassos 
amb la companyia Tururut 
a la Plaça Setze Jutges. 
La Missa en honor a Sant 
Miquel cantada per la Coral 
Vallfogonina anirà seguida 
d’una ballada de sardanes 
a la Plaça Sant Miquel. A la 
tarda, animació amb la festa 
dels Més Tumàcat a la plaça 
Setze Jutges. A partir de 

les sis de la tarda es podrà 
gaudir del concert i ball 
de tarda amb l’Orquestra 
Rosaleda. A partir de les 
9 del vespre començarà 
el primer Correbars de 
Festa Major (un quinto 
més una tapa per 2,5€), on 
col·laboren el Bar del Mig, 
el restaurant Cal Farré  i 
el restaurant Tres Creus. 
El recorregut finalitzarà 
amb la Tallada del Xop. 
Tot seguit una exhibició de 
Salsa i Bachata amb el grup 
Golden, a partir de les 12 de 
la nit.
 E l  d i s s a b t e  3 0 
continuaran els actes amb 
un parc infantil durant tot el 
dia (d’11.30 a 14 h i de 16.30 

Cobla orquestral La Rosaleda

a 19 h), a la plaça Setze 
Jutges. Cap al migdia, el 
Vermut abans de dinar . Per 
la tarda hi haurà un torneig 
de Póker al local social. Les 
sessions de ball de tarda 
i nit correrà a càrrec del 
grup Quarts& Shorts i una 
discomòbil fins que surti el 
sol.
 Els actes finalitzaran 
el diumenge 1 d’octubre 
amb la II Trobada de Xapes 
de Cava, la Missa i  la 
Ballada de gegants i caps 
grossos amb els Grallers 
de Rocafort. Per la tarda 
hi haurà el partit de futbol 
entre el Vallfogona i el 
Juneda. Al poliesportiu, es 
podrà gaudir e l’espectacle 
Kumbi-Kumbi anb Masai-
Mara, per a tots els públics. 
El quintet Excelsior, serà 
l’encarregat d’amenitzar el 
ball que finalitzarà els actes 
de la Festa Major de Sant 
Miquel a Vallfogona.

La festa major en honor a Sant Miquel, seran de tres 
dies d’actes musicals, esportius i també espectacles 
per als més petits

Tots els actes de les festes majors,
també els podreu consultar a:
www.revistagroc.com
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Antoni Carulla i Eva Ribalta guanyen  
la Cursa de la Vaca’17 de Vallfogona

 Un total de 400 parti-
cipants s’han aplegat a la 
Cursa de la Vaca de Vall-
fogona, una de les proves 
clàssiques del calendari, 
que s’ha celebrat aquest 
passat cap de setmana dins 
la Lliga Ponent Eurosomni. 
Organitzada pel CE Cansa-
llebres de Vallfogona amb 
el suport de l’Ajuntament 
de la població, la cita ha 
tingut com a guanyadors de 
la prova de 10 kilòmetres a 

Antoni Carulla i Eva Ribalta, 
mentre que en els 5 s’han 
imposat Sergi Nunes i No-
emí Aumedes.
 La distància l larga, 
batejada, com ja és habitual, 

Cursa de la Vaca

com a Cursa de la Vaca, ha 
viscut el triomf en homes 
d’Antoni Carulla (Runners 
Balaguer), amb un temps 
de 34.12. L’han acompanyat 
al podi Alexandre Tàssies 
(CE Linyola-Logisport), 
segon amb 34.46, i Josep 
Maria Sanfeliu (La Guineu), 
tercer amb 35.58. En dones, 
triomf clar d’Eva Ribalta 
(Xafatolls), que ja venia 
de guanyar dilluns passat 
a la Cursa de la Diada de 
Tèrmens.
 En la prova curta, ano-
menada Cursa de la Vedella, 
el vencedor masculí ha 
estat el vigent campió i ac-
tual líder de la Lliga Ponent 
Eurosomni, Sergi Nunes 
(Runners Balaguer).

Cursa de la Vaca

Sergi Nunes i Noemí 
Aumedes es fan amb el 
triomf de la cursa de 5 
quilòmetres, anomenada 
cursa de la vedella

 L’Associació Amics 
de l’Orgue de les Co-
marques de Lleida torna 
a posar-se a disposició 
d’organistes i intèrprets 
de renom per a oferir un 
ventall ampli d’actuaci-
ons musicals on la figura 
de l’orgue és l’eix central 
de tots ells. 
 Consolidat entre els 
certàmens dedicats ex-
clusivament a l’orgue, el 
XIX Festival de Música de 
Tardor Orgues de Ponent 
i del Pirineu 2017 consta-
rà de quinze concerts dis-
tribuïts a les poblacions 
de les Borges Blanques, 
Cervera, Lleida, Os de 
Balaguer-Les Avellanes, 

Les Avellanes acollirà un
concert d’orgue del Festival 
de Música de tardor

Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes

la Pobla de Segur, Puig-
cerdà, Queralbs-Santuari 
de Núria, la Seu d’Urgell, 
Talarn, Tàrrega, Torres 
de Segre, Tremp, Verdú 
i Vielha e Mijaran, entre 
el 3 de setembre al 28 de 
desembre de 2017. 
 Aquest cicle visita-
rà La Noguera amb un 
concert de música vocal 
i de cambra, a càrrec de 
La Capella de Música 
de Santa Maria del Pi 
de Barcelona, sota la 
direcció de Josep Martí 
i acompanyat de Joan 
Cabó a l’orgue, el proper 
diumenge 8 d’octubre a 
les 12 h al Monestir de 
les Avellanes.
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Programa d’Actes
Os de Balaguer
DIJOUS dia 28 
15.30 Rua amb els nens de l’escola i llar infants,
 acompanyats pel Grup de Grallers Sam
 Pitot d’Os de Balaguer. Recorregut: Escola-
 Plaça de la Font, tot seguit ball amb els
 gegants i capgrossos, també i haurà berenar
21.30 Sopar de germanor i a continuació
 espectacle acrobàtic amb Flip Flap.

DIVENDRES dia 29
11.00 Parc infantil (fins a les 13 h).
12.00 Missa major en honor a Sant Miquel.
13.00 Sessió de ball de vermut.
16.00 Parc infantil (fins a les 19 h).
19.00 Sessió llarga de ball amb la Cobla orquestral
 Gran Premier.

DISSABTE dia 30
16.30 Concurs de botifarra.
18.00 Concert i ball de tarda.
00.00 Ball de nit amb l’orquestra Venus. Seguit de
 la festa jove amb l’orquestra Tropical.

DIUMENGE dia 1
09.30 Esmorzar popular.
10.00 Tirada de bitlles popular.
12.00 Trobada gegantera.
16.30 Concurs de botifarra.
19.30 Sessió llarga amb ball amb Café Latino.
21.30 Castell de focs.
22.00 Ball fi de festa.

Font Vella, 17 - OS DE BALAGUER- Tel. 973 438 136

Us desitja Bona
Festa Major!

Os de Balaguer celebra la seva Festa
Major del 28 de setembre al dia 1 d’octubre

 Del 28 de setembre a l’1 
d’octubre, Os de Balaguer 
celebra la seva Festa Major 
dedicada a Sant Miquel.
 Els actes començaran 
el dijous 28 amb el sopar de 
germanor i el gran especta-
cle acrobàtic amb Flip Flap.
 Els actes continuaran el 
divendres 29, amb la Mis-
sa Major en Honor a Sant 
Miquel. Durant tot el dia 
s’instal·larà un parc infantil. 
Al migdia sessió de ball de 

vermut i ja per la tarda es 
farà una sessió llarga de 
ball, amb l’Orquestra Gran 
Premier.
 El dissabte 30 comença-
ran els actes amb el Concurs 

Cobla Gran Premier divendres

de Botifarra a partir de les 
16,30 hores, mentre que el 
concert, i les sessions de ball 
de tarda i nit aniran a càrrec 
de l’Orquestra Venus. A con-
tinuació es farà la Festa Jove 
amb l’Orquestra Tropical.
 Els actes finalitzaran el 
diumenge 1 d’octubre amb 
l’esmorzar popular a partir 
de dos quarts de 10 del matí, 
seguit de la tirada de bitlles 
popular. A partir de les 12 
del migdia es farà la Trobada 
Gegantera i a primera hora 
de la tarda continuarà el 
concurs de Botifarra.
 La sessió llarga de ball 
i el ball fi de festa estarà 
amenitzat per Café Latino. 
Entremig dels ball el Castell 
de Focs fi de festa.

Orquestra Venus dissabte

Festa Major dedicada 
a Sant Miquel amb tot 
tipus d’actes festius, 
culturals i lúdics durant 
els 4 dies de festa
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 La presidenta del 
Consell Comarcal de 
la Noguera, Concepció 
Cañadell ha avançat 
les previsions d’aquest 
any de batre novament 
el rècord de visitants 
d e l  C O U ,  a m b  u n a 
xifra de propera als 
33.000 visitants, 1.000 
més que el 2016, i que 
va suposar el rècord 
absolut en els vuit anys 
de funcionament del 
COU. Des de l’any 2009 
fins avui han passat pel 
COU més de 200.000 
persones.
 C a r l o s  G a r c i a , 
conseller comarcal de 
Promoció Econòmica, 
destaca l ’ important 
augment de la demanda 
dels paquets turístics 
del Montsec que tenen 
el PAM com a principal 
destinació. En aquest 
sentit, ha dit que “el 
PAM s’ha convertit en 
un motor de potenciació 

Record de visitants al Parc 
Astronòmic del Montsec
durant aquest any 2017

Aquest any 33.000 
visitants i de l’any 
2009 fins avui han 
passat pel COU més 
de 200.000 persones

Més de 3.500 persones participaran en el 
4t Festival d’Astronomia amb activitats 
de divulgació científica, cultural i d’oci

 Del 12 al 15 d’octubre, 
tindrà lloc al Centre d’Ob-
servació de l’Univers (COU), 
situat dins el Parc Astronò-
mic Montsec, al municipi 
d’Àger, la quarta edició del 
Festival d’Astronomia.
 Quatre dies durant els 
quals el públic de totes les 
edats podrà apropar-se a la 
ciència d’una manera lúdica 
i cultural, a la vegada que 
científicament rigorosa, 
per gaudir de l’espectacle 
del cel dins una nova forma 
de turisme: el turisme del 
coneixement.

Activitats per a tothom
 El Festival té com a 
objectiu principal divulgar 
la ciència en la societat, 
mitjançant l’organització 
d’activitats científiques, 
culturals i d’oci, pensades 
per a tota la família, que 
aconsegueixin despertar 
l’interès per l’astronomia i 
un coneixement més ampli 
de la comarca del Montsec. 
Enguany, es preveu una 
assistència al voltant dels 
3.500 visitants.

S’han programat vint-i-cinc 
d’activitats, en què les vi-
sites guiades nocturnes 
al Centre d’Observació de 
l’Univers (COU) i les ac-
tivitats d’observació del 
Parc de Telescopis són les 
principals atraccions.
 El tret de sortida serà el 
dijous 12 d’octubre amb la 
conferència inaugural «El 
Son a l’Espai» a càrrec de 
Dr. Eduard Estivill i la Dra. 
Elena Aragonés, amb una 
observació astronòmica 
en remot des del Parc de 
Telescopis.
 Al Centre d’Observació 
de l’Univers es duran a 
terme activitats per a tots 
els públics amb visites com 
la dels Viatgers galàctics 
amb taller de coets i conta 
contes, i visites per a públic 
adult amb visita nocturna 
especial «El Cel de Tardor». 
Altres activitats són els 
experiments científics d’en 
Dani Jiménez (presentador 
del programa Dinamiks de 
TV3), la presentació del con-
te interactiu de la mascota 
del Parc Astronòmic Mont- “ContaContes” amb Neus Cavaller

sec «En Bòlid d‘excursió 
pels planetes!», concert del 
grup Ksonronda, maridatge 
de cerveses artesanes del 
Montsec amb productes de 
proximitat, així com obser-
vacions del sol, l’activitat 
«recórrer el laberint», entre 
d’altres. 
 A més, els amants de la 
cultura tindran l’oportunitat 
de gaudir d’uns concerts 
únics sota un cel excep-
cional. «He vist volar un 
estel» és l’espectacle de 
cançó d’autor que oferirà 
Judit Neddermann la nit del 
divendres 13 d’octubre. Les 
estrelles també seran tes-
timoni del concert de jazz 
«Nit de Poemes Dispars» 

Experiments científics amb Dani Jiménez

del turisme astronòmic 
i  d e l  c o n e i x e m e n t 
que està donant d’un 
gran dinamisme a la 
comarca” .  En  l ’any 
2014 es van contractar 
442 paquets turístics, 
l ’ a n y  p a s s a t  s e ’ n 
van vendre 610 i les 
previs ions d’aquest 
any és d’arribar als 
1.000. “S’ha consolidat 
la línia ascendent de 
visitants de les últimes 
temporades”, agrega el 
conseller, qui afegeix 
que “l’impacte econòmic 
per al sector turístic del 
Montsec està proper als 
2 milions d’euros”.

F E S T I V A L  D ’ A S T R O N O M I A

a càrrec de Xavier Monge 
Quartet & Viktorija Pilatovic. 
 El Festival Astronòmic 
és una oportunitat per pas-
sar un cap de setmana 
inoblidable amb la família, 
descobrir els grans atrac-
tius turístics del Montsec 

i aprofundir en el coneixe-
ment d’aquest cel nostre 
que, potser, estem massa 
temps sense contemplar. 
Perquè, encara que a vega-
des no ho sembli, el turisme 
també lliga perfectament 
amb la ciència.

El Festival Astronòmic és una oportunitat per passar 
un cap de setmana inoblidable amb la família,
descobrint els grans atractius turístics del Montsec 
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Programa d’Actes La Sentiu
DIJOUS dia 28 
20.00 Conferència de l’Institut Hipòcrates sobre
 addiccions, a la Sala d’actes. Xerrada- col·loqui
 per a pares sobre educació dels seus fills en la
 prevenció del consum de drogues i com actuar.

DIVENDRES dia 29
12.00 Missa solemne en honor a Sant Miquel.
13.00 Sardanes amb la Cobla d’Agramunt.
14.00 Vermut popular a la plaça.
18.00 Inauguració Exposició de Pintures a Cal Morros.
21.00 Pregó a càrrec del Sr. Cristòbal Martínez
 Carricondo a la sala d’actes.
21.30 Llonganissada popular.
22.30 Batukada a càrrec del Ban del Pal.
23.30 Nit Jove amb RIM. A (rap), De la Torre, La
 cosa Nostra i Dj. Xavi.

DISSABTE dia 30
17.00 Animació infantil amb Tururut Pallassos.
18.00 Exposició Pintura a Cal Morros.
19.30 Teatre amb l’obra Pecadorr (Cia. Absolut Teatre).
21.30 Sopar de germanor.
23.30 Ball amb Atlàntics i Dj Revival Flower Power.

DIUMENGE dia 1
10.30 Missa solemne.
12.00 Premis del 3r Concurs Fotogràfic i Dibuix Infantil.
17.00 Toc de fusta, activitats infantils.
18.00 Exposició de Pintures a Cal Morros.
18.30 Concert i sessió llarga de ball amb Orq. Marinada.

L’Ajuntament de La Sentiu de Sió
convida a tothom a gaudir dels actes de la seva festa Major de Sant Miquel

els dies 27, 28, 29, 30 de setembre i 1 d’octubre

La Sentiu celebra la seva festa Major 
del 27 de setembre a l’1 d’octubre

 Del 27 de setembre a 
l’1 d’octubre, La Sentiu 
celebra la seva Festa Major 
dedicada a Sant Miquel, el 
seu patró.
 Els actes van comen-
çar ahir dimecres 27, amb 
la presentació de l’OC La 
Sentiu, en la temporada 
2017-2018 a la sala d’actes 
de l’ajuntament. El dijous 
28, l’Institut Hipócrates do-
narà una conferència sobre 
addiccions, una xerrada-
col·loqui per a pares, on es 
parlarà de l’educació dels 
seus fills en la prevenció del 
consum de drogues i com 
actuar.
 Ja de cara a divendres, 
els actes començaran amb 

la Missa Solemne de Sant 
Miquel, i tot seguit ballada 
de sardanes amb la Cobla 
d’Agramunt i Vermut popu-
lar a la plaça de l’església.
 A la tarda es farà l’inau-
guració de pintures a Cal 
Morros. El pregó de festes 
correrà a càrrec de Cristóbal 
Martínez Carricondo i segui-
dament la llonganissada po-
pular, una batucada a càrrec 
de Ban del Pal i la Nit Jove 
amb RIM. A, De la Torre, la 
Cosa Nostra i Dj Xavi.
 La festa continuarà el 
dissabte 30 amb l’animació 
infantil de Tururut Pallasos 
a la Zona esportiva, i la 
representació teatral “Pe-
cadorrr” de la companyia 

Absolut Teatre.
 Al vespre, el sopar de 
germanor organitzat per 
l’Ajuntament i el ball de Nit 
amb el grup Atlàntics i tot 
seguit el Dj Revival Flower 
Power.
 La festa s’acabarà el diu-
menge amb la missa solem-
ne, el lliurament de premis 
del 3r concurs fotogràfic 
i de dibuix infantil. Per la 
tarda Toc de fusta, un seguit 
d’activitats pels més petits. 
Es podrà veure també a 
Cal Morros una exposició 
de pintures. A partir de les 
18.30 hi haurà el concert i 
una sessió llarga de ball fi 
de festa amb l’Orquestra 
Marinada.

L’Orquestra Marinada clourà els actes el diumenge
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Classificació
Primera Catalana

1. Almacelles .................7
2. Sant Ildefons .............7
3. Martinenc ..................6
4. Viladecans .................6
5. Lleida B ......................6
6. Vista Alegre ...............5
7. Alpicat ........................5
8. Andorra (-1) ...............4
9. Borges (-1) .................4
10. Vilaseca ....................4
11. San Cristobal...........3
12. Sants ........................3
13. Valls ..........................2
14. Rapitenca .................2
15. Tortosa  .....................2
16. Balaguer ................. 1
17. Bellvitge ...................1
18. Igualada  ..................1

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià  .................. 2
2. Mikel ................... 1

 El Balaguer no ha 
començat bé el cam-
pionat de lliga i una 
de les mancances 
més clares és la falta 
d’encert de cara a la 
porteria contraria. En 
tres partits només ha 
aconseguit marcar tres 
gols, mentre que n’ha 
encaixat 5.
 Adrià Fernández 
torna a liderar la clas-
sificació de golejadors 
locals amb dos gols, 
un marcat al Borges i 
un altre al Martinenc i 
Mikel va marcar davant 
el Borges, malgrat les 
dues derrotes.

Adrià

Propers encontres

24/09/2017  --  12 h.
Camp Municipal 
de Can Anglada

San Cristóbal| Balaguer

El Balaguer no troba el camí de la victòria 
i només suma un punt en tres partits

Els balaguerins que
entrena Edu March
encara no coneixen la 
victòria aquesta
temporada

Adrià lluitant una pilota

Mikel va marcar un gol olímpic al Borges

01/10/2017  --  17 h.
Camp Municipal 

de Balaguer
Balaguer| Bellvitge

 El Balaguer no ha co-
mençat bé l’actual tempo-
rada 2017-18 i encara no sap 
el que és la victòria després 
d’haver disputat tres partits 
i haver sumat un sol punt.
 Les dues derrotes con-
secutives a casa davant el 
Borges i el Martinenc fan 
replantejar la preparació de 
la temporada, així com els 
objectius de l’equip.
 Davant del  Borges, 
l’equip no es va trobar gens 
còmode damunt el terreny 
de joc, i el Borges ho va 
aprofitar per avançar-se en 
el marcador. A la segona 

10/09/2017

BALAGUER 2
BORGES 3
17/09/2017

BALAGUER 1
MARTINENC 2

part, els balaguerins van fer 
el més difícil, aconseguint 
capgirar el marcador amb 
un penal transformat per 
Adrià i un gol olímpic que 
Mikel va aconseguir posant 
el 2.1 en el marcador. Però 
el Borges mai va arrugar-se 
i en els darrers minuts va 
aconseguir capgirar altre 
cop el marcador amb dos 
gols que li donaven els tres 
punts en joc.
 El passat diumenge, 
els balaguerins rebien al 
Martinenc, un equip que 
tampoc havia tingut sort 
en l’inici de la temporada. 
El partit va ser força avorrit 
i amb poc futbol per part 
dels dos equips, tot i que 
els locals van dominar i van 
tenir controlat el partit a 
partir del gol d’Adrià a l’inici 
de la segona part. Però en 
els darrers deu minuts, les 
coses es van capgirar i el 
Martinenc en un contraa-
tac va provocar un penal i 
l’expulsió de Hichem, que 
va comportar l’empat i en 
temps de descompte en 
la sortida d’un corner van 
marcar el 1-2, emportant-se 
els tres punts.
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Dos atletes del Pedala.cat participen a 
la Ultra Trail del Montblanc

Aleix Bollo i Núria Codina del Pedala.cat

La prova és una de les més dures del circuit
internacional amb un recorregut de 166 quilometres 
que voregen el massís del Montblanc

Dos-cents participants a la VIII
Travessia al pantà de Sant Llorenç

Travessia Sant Llorenç

 El passat diumenge 10 
de setembre es va celebrar 
amb un  gran  èx i t  de 
participació la VIII Travessia 
al Pantà de Sant Llorenç, 
o rgan i t zada  pe l  C lub 
Esportiu Natació Balaguer, 
sent la única travessia 
oficial que es realitza a les 
terres de Lleida.
 Amb més de 200 inscrits,  
nedadors i nedadores de 
diversos clubs de Catalunya 
(CN Sant  Andreu,  CN 
Sabadell, CN Tarraco, CN 
Igualada entre d’altres) i 
gran nombre de participants 
de tots els clubs de les terres 
de Lleida (CEN Balaguer, 
CN Cervera, CN Lleida, CN 
Mollerussa, CN Tàrrega, 
INEF Lleida), es van aplegar 
al Pantà, per la  disputa de  
les tres proves establertes, 
250, 1.000 i la de 3.200 
metres i  la PANTATHO 

7.0 d’un recorregut de 7000 
metres. El pantà estava en 
perfectes condicions,  amb 
una temperatura de l’aigua 
de 21 graus.
 En la travessia del 
PANTATHO 7.0, puntuable 
per al circuit català de 
travessies els guanyadors 

 L’ACUDIT (Amics de 
la Cursa de la Diada de 
Térmens) i l’Ajuntament 
de Térmens van organit-
zar la Cursa de la Diada 
Vila de Térmens. La cita 
es va desenvolupar sobre 
una distància única de 
10 kilòmetres i també va 
incloure una caminada, 
la modalitat per parells 
Ekiden i curses infantils, 
aplegant en conjunt uns 
800 participants, amb la 
qual cosa ha tornat a ser 
una de les més multitu-
dinàries del calendari 
lleidatà. Els guanyadors 
han estat Ricard Pastó i 
Eva Ribalta. 
 E n  l a  c a t e g o r i a 
masculina, Ricard Pastó 
(Xafatolls) va estar el 
clar dominador de la 
p rova ,  imposant -se 
amb un temps de 33.12. 
L’acompanyaren al podi 
Xavier Sahuquillo (CA 
Borges),  segon amb 
35.28, i Ramon Carulla, 
tercer amb 35.52. En 

800 atletes van participar a 
l’edició d’enguany de la Cursa 
de la Diada de Térmens

Cursa de la Diada

Ricard Pastó i Eva 
Ribalta, els dos del 
Xafatolls es van
proclamar campions 
de la prova

l ’apartat  femení ,  e l 
triomf va estar per a Eva 
Ribalta (Xafatolls), amb 
un crono de 39.47, que va 
superar la forta oposició 
de Rosamari Carulla 
(Logiesport-La Guineu), 
vigent campiona de la 
Lliga Ponent Eurosomni, 
s e g o n a  a m b  3 9 . 5 4 . 
El tercer lloc se’l va 
adjudicar Luz Moreno 
( C l o s  P o n s  T h a i 
Runners), amb 42.51.
 Tots els participants 
v a n  r e b r e  c o m  a 
obsequi un esmorzar, 
i a més, aquells que 
van aconseguir acabar 
la cursa, van rebre un 
obsequi de la marca Tuga 
Active Wear.

van ser en Ferran Julià del 
CN Cervera i la vencedora 
femenina va ser Laura 
Rodríguez de l’Igualada.
 D e s t a c a r  e l s  b o n s  
resultats de la local Ares  
Perera i Lluís Pijuan del CEN 
Balaguer tots dos amb una 
meritòria quarta posició.

 El primer cap de set-
mana de setembre, es va 
disputar l’Ultra Trail del 
Montblanc amb seu a Cha-
monix (França).
 Aquesta és la prova 
atlètica amb més tradició 
d’Europa i cada any milers 
de corredors intenten acon-
seguir una de les places que 
donen accés per a poder-hi 
participar. 
 Amb una duresa extre-
ma es recorren un total de 
166km passant per França, 
Itàlia i Suïssa donant la vol-
ta al massís del Montblanc. 
 Aquest any dos atletes 
del club Pedala.cat van 
estar-hi presents a la prova 
com van ser els atletes  
Aleix Bollo i la Núria Codina 
amb una bona participació.
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 El 30 de setembre, a 
les 17:00 hores, s’inicia 
la 7ena Milla Urbana 
Ciutat de Balaguer.  La 
cursa consta de 1.609 
metres per les categories 
adultes.
 Les curses infantils, 
començaran amb 50 
metres i augmentaran 
proporcionalment amb 
l’edat.
 To t s  e l s  b a b y s , 
tindran una medalla 
c o m m e m o r a t i v a  i 
l’inscripció és gratuïta. 
 La Milla Urbana Ciutat 
de Balaguer és oberta a 
tothom i les inscripcions 
es podran fer a través 
de la web www.runners.
cat i/o www.iter5.cat i 
presencialment al bar 
1900 de la ciutat de 
Balaguer.
 L a  p r o v a ,  q u e 

El passeig de l’Estació acollirà 
una nova edició de la Milla 
Ciutat de Balaguer

Milla de Balaguer

La prova atlètica
organitzada per 
Runners Balaguer es 
farà el proper 30 de 
setembre

Gran espectacle del bàsquet del Barça 
Lassa i San Lorenzo de Almagro al poli

  El  Barça Lassa va 
patir la segona derrota de 
pretemporada al perdre el 
passat divendres a Balaguer 
davant el San Lorenzo de 
Almagro, campió argentí, per 
85-95 després d’un xoc en el 
qual un mal primer quart dels 

de Sito Alonso (19-32) els va 
deixar a mercè d’un rival molt 
disciplinat. Amb jugadors de 
la talla del pivot cubà Javier 
Justiz, demolidor; el nord-
americà Dar Tucker, MVP de 
la lliga argentina la passada 
temporada, i el nou valor del 

Barça-San Lorenzo de Almagro

Barça-San Lorenzo de Almagro

és competit iva i  de 
promoció de l’esport 
infantil, transcorrerà per 
la zona alta del Passeig 
de l’Estació. S’habilitarà 
un aparcament gratuït 
a la zona de l’estació 
de tren. Els dorsals es 
podran recollir el mateix 
dia de la cursa a partir de 
les 15.00 hores.
 Podeu trobar més 
informació a: http://
www.runners.cat/ca/
espor ts / runners/ la -
milla-de-balaguer/63656.
html

bàsquet argentí Gabriel Deck 
(22 anys i 32 de valoració), el 
San Lorenzo va demostrar 
una gran capacitat d’atac i 
velocitat en el joc, com ja va 
fer uns dies enrere guanyant 
el Reial Madrid (84-81).
 El Barcelona es va veure 
condicionat per un primer 
temps desastrós (19-31), 
superat per un rival que va 
tenir en el pivot cubà Javier 
Justiz una de les peces clau 
(12 punts en aquest quart). 
 El Barcelona va pujar la 
defensa a l’inici de l’últim 
quart i el San Lorenzo va 
perdre fluïdesa ofensiva. 
L’encert exterior de Moerman 
rebaixava el desavantatge 
fins al 85-95.
 El poli es va veure ple per 
poder veure un espectacle de 
gran nivell.
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 El diumenge 5 de 
novembre és la data es-
collida pels Runners Ba-
laguer per a la celebració 
de la 37a edició de la 
Cursa Popular Sant Crist 
de Balaguer, puntuable 
per a la Lliga Ponent en 
les seves dos distàncies, 
els 5 i els 10 kilòmetres. 
La prova ja ha obert les 
inscripcions.
 La cursa se celebrarà 
a les 10.30 hores i formarà 
part del programa d’actes 
de les Festes del Sant 
Crist de Balaguer. A tots 
els participants de les 
curses se’ls hi entregarà 
una samarreta tècnica i 
una bossa del corredor. A 
més, hi haurà serveis com 
ara una carpa de trobada 
de voluntaris a les 9.00 
hores al podi, dutxes i 
vestidors, assegurança, 

Obertura d’inscripcions per la 
Cursa popular Sant Crist de 
Balaguer del novembre

Cursa del Sant Crist de l’any passat

La prova es celebrarà 
el proper 5 de
novembre organitzada 
pel Club Runners
Balaguer

avituallament d’arribada 
i guarda-roba. Les dutxes 
i els vestidors estaran 
situats a 300 metres 
de la sortida (Molí de 
l’Esquerrà).
 L ’ e n t r e g a  d e 
dorsals, samarretes i 
bossa del corredor es 
farà al pavelló Molí de 
l’Esquerrà dissabte dia 4 
de 19.00h a 21.00 hores i 
el mateix dia de la cursa 
a partir de les 9.00 hores.
 I n f o r m a c i ó  i 
inscripcions a: http://
www.iter5.cat/.

Alpinistes balaguerins aconsegueixen 
fer el cim del Mont-blanc als Alps

Xavier Montpeat, Toni Rosauro i Daniel Alburquerque

 El passat 28 de juliol 
David Jordan i Toni Rosau-
ro van aconseguir pujar 
al cim del Mont Blanc de 
4.808 metres per la ruta de 
Gouter. Van pujar i baixar en 
un mateix dia des del poble 
de Chamonix que es troba a 
1.050 metres. Una activitat 
alpina maratoniana, ja que 
en total van caminar 20 ho-
res amb un temps que no 
els va acompanyar massa 
ja que va estar núvol tot el 
dia i van patir ratxes de vent 
d’entre 40 i 80 km /hora, 
sobretot en els metres finals 
abans d’arribar al cim.
 D’altra banda, Toni Ro-
sauro va repetir l’ascens al 
cim amb la companyia de 
Xaviet Montpeat i Daniel 
Alburquerque, que van fer el 
cim els dies 28 i 29 d’agost 

Debut i victòria del sènior femení del 
Club Bàsquet a Primera Catalana

Dunsmore va ser la màxima anotadora

 Debut i victòria a domicili 
del  Q2 Consultors CB 
Balaguer en el seu retorn a 
la 1a categoria després del 
Campionat de Catalunya 
conquerit la temporada 
anterior. 
 U n  e q u i p  q u e  h a 
mantingut el bloc de la 

temporada anterior i ha 
afegit noves peces que han 
permès fer un salt de qualitat 
a l’entitat grana per tal de 
poder assolir l’objectiu de la 
permanència. 
 El CB Morell va sortir al 
partit amb una marxa més 
que les noies de La Noguera, 

que es veien superades en 
totes les facetes de joc. 
Sense control de rebot, una 
mala defensa del BD etc 
feien agafar una renda de 
15 punts a l’equip local a 
meitats del 2n període.
 A partir d’aquell moment 
tot va canviar, i del 25 a 10 es 
va passar a un parcial de 4 a 
18 que ens col·locava a sol 1 
punt al descans.
 A la represa màxima 
igualtat en l’electrònic, però 
un parell de bones defenses 
i ràpids contraatacs ens van 
donar una petita renda que 
l’equip va saber gestionar 
amb molta experiència i 
sumar la 1a victòria del 
campionat, en una de les 
pistes més difícils de la lliga. 
 El  proper part i t ,  s ’ 
enfrontaran amb el CB 
Cornellà, al municipal de 
Balaguer.

sortint del Niu de l’Aguila a 
2.400 metres i fent nit a Tete 
la Rousse a 3.200 metres, 
per així l’endemà poder 
coronar altre cop el cim del 

Mont Blanc. Aquest cop el 
temps els va respectar els 
dos dies d’activitat, gaudint 
de les vistes que ofereix 
aquesta muntanya.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
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Els somnis... somnis són
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Certament es pot dir 
que vivim en un temps molt 
preocupants. Amb neguits 
cada dia nous, i amb una 
continua espera del que 
escoltarem i veure el dia 
següent. I el rellotge amb 
les hores, fa que l’esperan-
ça de que s’arrangi alguna 
cosa sigui un desengany 
més al cap d’uns moments. 
Res s’aparia, ans al con-
trari sembla que empitjori. 
Per tan sols resta, esperar i 
pensar, que com tot i sem-
pre ha passat, ja arribarà 
la seva hora del color que 
sigui, i Amén.
 I com aquest és un 
tema prou tocat i remenat 

sols queda per dir una ve-
gada més, que uns han 
parlat massa i els altres 
massa poc, per tan deixem 
que cadascú jugui el seu 
joc i sigui benèvol amb el 
de l’altre. Sí que s’ha de 
demanar que prou de “fan-
tasmades”. Que no es bus-
qui l’aplaudiment com un 
“Pantojo” qualsevol. Que 
no es prometi un camí de 
roses, no, la veritat és més 
incerta. I que no es torni a 
viure una fira d’irregulari-
tats i despeses inútils que 
haurem de pagar entre tots 
els catalans.
 Amb tot no conec la 
resposta majoritària que en 

el cap de l’altra gent hi pot 
haver. Tot és per respectar. 
També penso que es prou 
seriós el cas per sentir-nos 
preocupats. D’aquella ben 
guanyada fama de gent 
amb seny amb un judici 
just i fred, ara s’està gua-
nyant la d’una colla de 
fonamentalistes amb una 
total carència de respecte 
cap als altres.
 Ja no es diu que Madrid 
ens roba, potser és degut 
que el “pispador” número 
u de Catalunya era aquell 
Pujol i familiars “varis”, 
que això si pontificava en 
qualsevol cosa amb les 
quatre barres al clatell. Que 
el tracte que se’ns ha donat 
des de Madrid ha estat in-
just m’ho crec, sense que 
calgui insistir. Però a la fi 
molt injust, que s’ha de 

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

Indesinenter
Vallbona

El que més m’ha captivat
és el silenci.
La pàtina imponent de les parets,
la clara mansuetud del seu ressò,
i l’ataràxia permanent
que amara aquell entorn.
Potser les oracions i resos d’Hores,
o bé campanes eloqüents,
i el toc atemporal del seu missatge.

La veu, potser,
d’un cant immaculat i transparent
que es filtra cel enllà.
Quietuds acollidores explicant
l’efímer d’aquest pas que ara estem fent,
la càrrega subtil de sensacions
o el punt d’epifania repetint
que tot està per fer.

Vallbona de les Monges.
30-8-2017

mostrar estic del tot confor-
me. Que la forma que s’ha 
triat per mostrar-ho no és la 
correcta és un fet a la vista i 
que res ens donarà.
 Diu el Sr. Puigdemon 
que el recolzament a tot el 
fet, s’ha de confiar amb la 
resposta al carrer. Jo em 
permeto la llibertat de dir-li 
que el carrer ja n’està tip de 
tota la “qüestió catalana” i 
els seus neguits, perque no 
creuen en els polítics en ge-
neral, sols vetllen els seus 
interessos, que a la vegada 
són els del seu partit.
 No tot  ha de ser tristor 
en aquesta vall de llàgri-
mes. Un ha quedat trasbal-
sat, al veure al Sr. Alberto 
Garzón (líder dels comunis-
tes actuals) vestit de “pun-
ta en blanco” per casar-se. 
Amb només 205 invitats. 

Que pensaria Gramsci 
d’aquesta Izquierda Unida? 
Jo per la meva part em feli-
cito per l’exemple donat per 
aquest bon noi. És la senyal 
de que es va creant una 
nova “casta”, que prenguin 
nota els seus companys de 
viatge.
 Unes quantes pregun-
tes van surant de fa dies en 
el meu cervell:
 - De veritat es creia el Sr. 
Junqueras en la possibilitat 
de fer una República?
 - Per quina amagada 
raó s’ha jugat la Presidèn-
cia de la Generalitat - que 
hagués guanyat sens dub-
te-, per seguir un joc del tot 
esbojarrat del PdeCat?
 - Veient el que es veu, i 
essent ell un home bregat 
en la política localista, pre-
veia un altre final potser?

 Malgrat els esforços no 
he pogut resistir la temp-
tació de començar parlant 
d’en Gabriel Rufián, aquest 
xicot que es defineix a ell 
mateix com “xarnego”, di-
putat per ERC al Parlament 
espanyol, que cobra 50.000 
euros l’any de l’Estat espa-
nyol, i que està capficat a 
dir, un dia sí i un altre tam-
bé, frases històriques, però 
que degut a la seva manca 
de cultura i oportunitat no 
va més enllà de dir, un dia sí 
i un altre també, frases his-
tèriques. La última, la de la 
impressora. Després de la 
rebolcada que li va fotre la 
vicepresidenta Soraya, faria 
bé a mantenir la boca tan-
cada una temporadeta. Se li 
comença a veure la ploma, 
al noi.
 Però el tema d’avui era 
la immigració. Recentment 
he llegit un article encerta-
díssim que m’ha fet reflexio-
nar de valent i que transcric 
parcialment a continuació, 
incloent-hi reflexions pròpi-

Llei-Legalitat-Compliment de la llei
Joan V. Sampedro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

es. El 90 per cent de les per-
sones que hi parlo, de tots 
els colors polítics, es mos-
tren d’acord amb el que ara 
et plantejaré: Segur que et 
preguntes per què l’Estat no 
exerceix competències rela-
tives a la seguretat ciutada-
na que té en exclusiva; nin-
gú no pot entendre com la 
policia renuncia a inspeccio-
nar i detenir a sospitosos de 
delictes per por de ser consi-
derada racista; ningú entén 
per què els jutges renuncien 
a aplicar la llei per por de ser 
considerats racistes (l’imam 
de Ripoll, inductor dels 
atemptats de Barcelona i 
Cambrils d’aquest agost, 
va ser condemnat a quatre 
anys de presó, que implica-
ven la expulsió d’Espanya 
pràcticament automàtica 
segons el Codi Penal, però 
el jutge va considerar que no 
se l’havia d’expulsar perquè 
havia demostrat voluntat 
d’integració). ¡Ai, lector, que 
n’és de fàcil aquest tema!
 Vull deixar clar que això 

que acabo d’expressar no té 
res a veure amb un rebuig a 
la immigració; els que em 
coneixen saben que no hi 
estic en contra, sinó al con-
trari, en soc partidari si l’im-
migrant ve a treballar i gua-
nyar-se la vida honestament. 
L’exposició que faig només 
té a veure amb la llei i la seva 
aplicació: de la mateixa ma-
nera que jo no tinc cap més 
opció que acatar i complir la 
llei, vull la mateixa contun-
dència sobre qualsevol altre, 
independentment del seu 
origen. La no aplicació de 
la llei a determinades zones 
de les grans ciutats, com 
ara París, Marsella, Berlín, 
Brussel·les, Londres, o Bar-
celona, ha permès la proli-
feració de guetos ideològics 
on se fomenta l’odi contra la 
civilització occidental d’ins-
piració cristiana.
 Únicament l’aplicació de 
la llei pot garantir la llibertat 
i seguretat de tots i aquesta 
llei, a Europa, no pot ser la 
sharia. Si continuem cedint 
al xantatge religiós en les 
societats laiques, no fem 
sinó enfilar el camí de l’au-
todestrucció.
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 El Museu de la No-
guera acollí dijous passat 
la conferència “Els llibres 
dels comtes Pere i Mar-
garida. Lectura i luxe a 
la cort d’Urgell“, a càrrec 
d’Alberto Velasco.
 Al segle XIV, la biblio-
teca dels comtes d’Urgell 
era una de les millors i 
més exclusives bibliote-
ques d’Europa, iniciada en 
època de Jaume I d’Urgell 
I i Cecília de Comenge, 
que van tenir cura d’adqui-
rir manuscrits destinats a 
la biblioteca comtal.
 L’època de màxim es-
plendor de la biblioteca 
comtal, però, va ser sota 
el comtat dels comtes 
Pere i Margarida d’Urgell, 
uns personatges amb una 
sòlida cultura, sensibles, 
refinats i amb fortes incli-
nacions cap al luxe.

Alberto Velasco ofereix una 
conferència sobre els llibres 
dels comtes Pere i Margarida

Conferència d’Alberto Velasco

La conferència al 
Museu de la Noguera 
va servir per donar 
el tret de sortida a la 
festa Harpia 2017

 Van viure en una at-
mosfera intel·lectual i sa-
bem, per exemple, que 
llegien autors clàssics 
com Virgili o Ovidi. Les 
seves inquietuds bibliò-
files els van fer adquirir i 
copiar una gran quantitat 
de llibres, entre els quals 
hi havia els bestsellers del 
moment, i a intercanviar 
amb la família reial algu-
nes d’aquestes obres.
 El saqueig del castell 
l’any 1413 va suposar la 
dispersió d’aquesta mag-
nífica biblioteca. 

Montgai acollirà la novena Fira de la 
Màgia al carrer del 5 al 8 d’octubre

 Montgai dedicarà la 
9a edició de la Fira de la 
Màgia al Carrer a l’humor 
ja que l’objectiu segons 
l’alcalde, Jaume Gilabert, 
és donar a conèixer les 
diferents especialitats de la 
màgia. Per aquest motiu, el 
certamen, que se celebrarà 

entre el 5 i el 8 d octubre, 
serà inaugurat per Enric 
Magoo, on presentarà el 
número de l’espectacle 
Frankie  amb el qual va 
quedar en tercera posició en 
el concurs mundial de màgia 
còmica. L’espectacle estrella 
de Montgai Màgic anirà a 

Fira Màgia

càrrec d‘Arturo El Grande, 
un vell conegut del certamen 
que fa les delícies del públic, 
i clourà la fira el cubà Raul 
Camaguey, proclamat durant 
dos anys consecutius tercer 
en el campionat mundial 
de màgia de carrer. Com 
ja és tradició, el certamen 
començarà dijous amb una 
jornada dedicada a uns 300 
escolars d’entre 3 i 12 anys 
procedents de les ZER El 
Romaní i el Sió així com 
de les escoles de Ponts i 
la Noguera de Balaguer. 
Montgai Màgic seguirà el 
divendres amb la sessió 
de màgia  adreçada a 
persones amb discapacitat 
i s’organitza conjuntament 
amb la federació ALLEM i 
a la que assistiran uns 200 
joves i monitors.

Fira màgia
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El Museu de la Noguera acull la mostra 
“Jocs i joguines a l’Antiguitat”

 Odem Stimuzak és el 
títol de la proposta que 
l’artista Agnès Pe ha re-
alitzat per a la Fundació 
Margarida de Montferra-
to de Balaguer.
 Agnès Pe (Lleida, 
1985) és musicòloga i 
investigadora cultural 

autodidacta i pluridisci-
plinària.
 Aquesta exposició 
estarà exposada a la 
Fundació Margarida de 
Montferrato des del pas-
sat dia 15 de setembre 
fins al 8 de desembre de 
2017.

Agnès Pe exposa a la Fundació 
Margarida de Montferrato

Fundació Margarida de Montferrato

Expo Jocs i joguines

Una exposició produïda per Arqueoxarxa, amb 130 
peces arqueològiques procedents dels diferents
museus d’arqueologia de Catalunya

 El Museu de la Noguera 
inaugurà l’exposició Jocs i 
joguines a l’Antiguitat, una 
mostra que permet desco-
brir com el joc ha estat una 
eina de diversió i d’apre-
nentatge que acompanya 
l’home des de fa mil·lennis. 
 Produïda per Arqueoxar-
xa, l’exposició recull unes 
130 peces arqueològiques, 
procedents dels diferents 
museus d’arqueologia de 
Catalunya. 
 Entre les peces que es 
podran veure hi ha un sonall 
de bronze del Museu Nacio-
nal d’Arqueologia de Tarra-
gona, una nina hel·lenística 
del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Empúries, una 
figureta de cavall del Mu-
seu de Tàrrega o un taulell 
andalusí del Museu de la 
Noguera.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
--------------------------------------
E m p r e s a  c à r n i c a 
d’Agramunt, busca car-
nisser i xarcuter amb 
experiència. Incorpora-
ció immediata. Enviar 
CV a: silcorcarnica@
hotmail.com
-----------------------------------
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. De-
mana informació so-
bre horaris, sense cap 
compromís. Comença 
aquest setembre apre-
nent l’anglès!! Raó: 
650422582.
-----------------------------------

REPASSOS  de llen-
gua anglesa (Educació 
Primària, ESO i Bat-
xillerat). Raó interes-
sats: 698383277.
------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
ES TRASPASSA cafete-
ria amb terrassa al Pg. 
Estació de Balaguer, per 
no poder atendre. Molt 
ben situat i apte per 
qualsevol negoci. Raó: 
602945736.
-----------------------------------
OPORTUNITAT: 3 ca-
ses unides a la Plaça 
Major de Vilanova de 
la Sal, 350 m2. Ideal 
per a turisme  rural. 
A reformar íntegra-
ment. Informació: 
639772265.
---------------------------------------

VENTA PIS a Països 
Catalans, 2 hab. Raó: 
973446011-629725009.
--------------------------------------
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.
-------------------------------------
V E N TA / L L O G U E R 
de pàrkings tancats 
al c/ Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó: 
629310479/629715431.
-------------------------------------
VENC pis a l’Avingu-
da Països Catalans, 
amb 3 habitacions. 
R a ó :  9 7 3 4 4 6 0 1 1 -
629725009.
---------------------------------------

VARIS
------------------------------------
ART DE FENIX - Perso-
nes de confiança i de 
casa. Buidem pisos, 
trasters, magatzems... 
No llencis res, recollim 
tot allò que no facis 
servir. Raó: 649232923.
------------------------------------
TRACTORS,  com-
praria de particular 
a particular, tractors 
petits o mitjans amb 
documentació: Raó: 
617777432 (Jesus).
-----------------------------------
V E N D A  D E  C O N -
GELADOR vertical, 
blanc, amb cinc de-
partaments/calaixos 
(tamany: 1,55 x 0,55 
cm). Està en perfecte 
estat. Preu: 95 euros. 
Informa’t al telèfon: 
606454529.
------------------------------------

COMPRO: monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes antigues, rellotges 
de totes les marques, 
,àlbums de cromos, 
postals, fotografies 
antigues, còmics, lli-
bres antics, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, scalextrics, 
coberteries de pla-
ta i antiguitats. Raó: 
676803205.
-----------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines al c/ 
Sant Lluís, 36-38, al te-
lèfon 973448273 o bé al 
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 14 de setembre a les 8 de la tarda del 21 de setembre  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 21 de setembre a les 8 de la tarda del 28 de setembre  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 de setembre a les 8 de la tarda del 5 d’octubre  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 5 d’octubre a les 8 de la tarda del 12 d’octubre  CLAVER

S E R V E I S
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