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Vacances escolars d’estiu
 Durant el curs escolar tots els nens i nenes tenen unes 
rutines, que fan que se sentin més segurs i sàpiguen què 
és el que han de fer a cada moment. La rutina els aporta 
una estructura clara en el seu dia a dia, la qual cosa els 
ajuda a estar més còmodes i feliços.
 Però, un cop finalitzat el curs acadèmic, és necessari 
mantenir aquelles pautes orientadores? Si ho és, com 
s’aconsegueix de fer-ho? La primera resposta és sí. Cal que 
els nens i nenes segueixin disposant d’una rutina durant 
les vacances d’estiu. Ara bé, ha de ser aquesta rutina la 
mateixa que la de la resta de l’any? No necessàriament. 
Ni cal ni, en molts casos, és possible que ho sigui. Per 
tant, els pares han d’establir una rutina d’acord amb les 
necessitats personals i familiars del moment.
 Cal tenir en compte diferents aspectes, com els horaris 
que han de continuar sent un element vertebrador dels 
hàbits i activitats dels nois i noies (anar a dormir, llevar-
se, fer les menjades, esbarjo, estudi, etc.). Segurament 
seran diferents dels aplicats durant la resta de l’any,  una 
mica més flexibles, però el disseny i compliment d’uns 
horaris segueixen sent bàsics. A primer cop d’ull pot 
semblar que la planificació d’activitats és un lligam per 
als infants, però el cert és que en els moments en què no 
tenen res previst sovint els costa de trobar alguna cosa 
a fer i, fins i tot, s’avorreixen. Els horaris, són doncs, una 
eina dinamitzadora. A banda del temps d’oci i les activitats 
lúdiques, va bé tenir uns encàrrecs i obligacions (bé siguin 
els habituals, bé se n’hi afegeixin d’específics propis de 
la temporada), perquè la responsabilitat i l’autonomia són 
conceptes que s’han de treballar tot l’any.
 Per altra banda, quan comencen les vacances d’estiu 
no s’ha de trencar amb la línia d’aprenentatge que s’ha dut 
a terme durant el curs. El període de vacances del nen és 
el suficientment llarg com per poder fer una mica de tot. 
Lògicament, s’ha de jugar, anar a la piscina o a la platja si 
es té l’oportunitat, i relacionar-se i compartir experiències 
amb altres nens, però també s’ha de reservar moments del 
dia per llegir i escriure, i per treballar aspectes relacionats 
amb els continguts escolars, amb repàs de les matèries, 
principalment d’aquelles que han suposat més dificultat 
al llarg del curs. Poden ajudar al compliment d’aquest 
objectiu l’ús dels quaderns de vacances, els deures 
personalitzats que el mestre recomana per a cada nen i 
altres activitats proposades pels propis pares. Cal insistir 
en la importància d’establir uns horaris per a aquestes 
activitats.
 L’estiu és llarg i hi ha temps per a tot. Sobretot gaudir 
del temps de lleure. Des d’aquí us desitgem unes Bones 
vacances. Tornem al setembre!
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 Els pressupostos de 
Balaguer per l’any 2018 
van quedar aprovats 
de forma inicial aquest 
dimarts 31 de jul iol 
en el ple extraordinari 
que es va celebrar a 
l’ajuntament. Aquests 
pressupostos s’hauran 
de sotmetre a aprovació 
definitiva d’aquí un mes, 
i  van tirar endavant 
gràcies als vots a favor 
de Esquerra, Balaguer 
Ara Sí i  Cup-Procés 
Constituent. El PSC i 
el PDCat van votar en 
contra, mentre que l’edil 
no adscrit Albert López 
es va abstenir. 

El passat 31 de juliol,
l’Ajuntament va aprovar els 
pressupostos de l’any 2018

Ple de l’Ajuntament

L’equip de Govern va 
aprovar els comptes 
amb el suport de la 
CUP i l’abstenció
d’Albert López

 Els pressupostos que 
s’han aprovat de manera 
inicial ascendeixen a 
19.431.847 euros entre 
l’Ajuntament i l’Institut 
Municipal Progrés i 
Cultura, i compleixen 
tots els requisits legals.
 L ’ a u g m e n t 
d’ingressos provocat 
p e r  l a  r e v i s i ó  d e l 
cadastre farà arribar a 
aquesta xifra, que alhora 
permetrà dedicar al 
capítol d’inversions un 
total de 3 milions 400 mil 
euros.
 Per fer front a les 
despeses d’enguany, 
es demanarà un crèdit 
de 1,8 milions d’euros, 
quantitat similar a la 
que s’amortitzarà.
 E n t r e  l e s 
inversions previstes 
cal destacar l’alberg 
al Moli de l’Esquerrà 
o la urbanització de 
diferents carrers de la 
ciutat.

Balaguer va celebrar la festivitat de 
Sant Jaume amb diferents activitats

Fanalets de Sant Jaume

Els actes van iniciar-se amb un taller de fanalets en 
el que hi van participar desenes de nens i nenes de 
la capital de la Noguera

28 parades participen al mercat de les 
Rebaixes d’estiu al Passeig de l’Estació

 El passat divendres 
3 d’agost es va celebrar, 
des de les 10 del matí i 
fins les 8 del vespre, el 
tradicional mercat de les 
rebaixes d’estiu al Passeig 
de l’Estació. 
 Un total de 28 parades 
ompliren el Passeig oferint 
productes comercials de tot 
tipus amb un preu rebaixat. 
 La forta calor no va 
frenar els visitants que des 
de primera hora del matí i 
fins a l’hora de tancar van 
omplir de gom a gom el 

Mercat de les Rebaixes

La calor no va impedir 
que els visitants del 
mercat omplissin una 
part del passeig durant 
tot el dia

tram de Passeig on es feia 
el mercat.  
 O r g a n i t z a t  p e r 
l ’ A s s o c i a c i ó  d e 
Comerciants de Balaguer, 
aquest mercat ha arribat  
aquest any a la 24a edició 
en plena forma, i tant els 
comerciants assistents que 

s’han mostrat molt satisfets 
amb el públic assistent i 
aquests molt satisfets amb 
les rebaixes dels articles, 
principalment de roba i 
complements que oferien 
els paradistes presents al 
mercat de les Rebaixes 
d’Estiu.

 Cap a finals de juliol i 
com és tradició, el carrer 
d’Avall va acollir un nou 
taller de fanalets, una de 
les activitats organitzades 
per l’Associació de veïns 
del Centre Històric de 
Balaguer en el marc dels 
actes programats per la 
festivitat de Sant Jaume.
 Aquesta activitat es 
va realitzar de 6 a 8 de la 
tarda a la placeta de Sant 
Jaume amb la participació 
del gegant «Lo Sereno» 
i el grup «Els Ministrils 
de Lleida». La placeta de 
Sant Jaume també va ser 
l ’escenari de diferents 
actes durant la setmana 
com el ball de sardanes a 
càrrec de la colla de Santa 
Maria de les Franqueses i la 
tradicional missa de Sant 
Jaume.
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El projecte JoVa 2018, premia als seus 
participants visitant PortAventura

 L’Oficina Jove del Con-
sell Comarcal de la Noguera, 
ha impulsat un estiu més, 
essent aquesta ja, la setena 
edició del projecte «Jova», 
joves i valors.
 Sota aquest lema, s’ofe-
reix la possibilitat als joves 
de 12 i 17 anys de realitzar 
una activitat de voluntariat 
durant l’estiu al servei de la 
seva ciutat o del seu poble.
 Enguany, uns 200 joves 
s’han inscrit en aquest 
projecte i durant els mesos 
d’estiu, aquests joves que 
hi participen voluntàriament, 
treballen en cada un dels 

seus municipis en arreglar 
o millorar alguna cosa, 
també a partir de les seves 
pròpies propostes i de les 
necessitats dels respectius 
ajuntaments. 
 A Balaguer, i des de la 
regidoria de joventut, els 
joves participants en aquest 
projecte, han recuperat un 
antic camí situat al barranc 

Participants al projecte JoVa

dels rucs, i que dóna accés 
al castell Formós.
 Amb aquesta activitat, es 
pretén que els joves es sentin 
seu els diferents espais de la 
ciutat, i que amb la seva 
feina, aprenguin a cuidar i a 
respectar l’entorn. 
 L’Oficina Jove de la 
Noguera conjuntament 
amb els ajuntaments dels 
diferents pobles participants, 
premia als joves amb una 
sortida a Port Aventura. 
Aquesta sortida serà el 
pròxim dimecres 29 d’agost.
 Enguany, 15 poblacions 
(Albesa, Algerri, Artesa, 
Les Avellanes, Balaguer, 
Bellcaire, Bellmunt, Gerb, 
Castelló, Ivars de N., Os 
de Balaguer, Penelles, 
Térmens, Torrelameu i 
Vallfogona) gaudiran dels 
serveis d’aquests joves 
que amb la seva gran tasca 
ajudaran a millorar espais.

 Una quinzena de joves 
de diferents nacionalitats 
han participat al camp 
de treball Almatà ‘18 
organitzat per la Direcció 
General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya.
El camp de treball s’ha 
dut a terme al jaciment 
arqueològic del  Pla 
d’Almatà i ha consistit 
en la delimitació de la 
muralla a la part sud- oest 
del jaciment.  
 La intervenció ha 
constat de la neteja de 

15 joves participen al camp 
Internacional d’arqueologia 
del Pla d’Almatà

Pla d’Almatà

Els joves han estat
excavant sota la
supervisió dels
tècnics del Museu de 
la Noguera

la vegetació i l’excavació 
de l‘estrat superficial 
fins a trobar la cota de la 
muralla.
 E l  p r o j e c t e 
arqueològic forma part 
de la línia de recerca del 
Museu de la Noguera, 
que és qui coordina la 
intervenció.
 Al camp de treball, 
els joves aprenen la 
metodologia arqueològica 
i es sensibilitzen amb el 
patrimoni de la ciutat.
 Els joves han treballat  
al jaciment tots els 
matins i durant les tardes 
realitzaven diferents 
activitats de descoberta 
de la ciutat.
Els treballs van iniciar-se 
el passat dimecres 18 de 
juliol i van finalitzar el 
dilluns 30 de juliol.

Camí del Barranc dels rucs cap al Castell Formós

L’Oficina Jove de la 
Noguera impulsa aquest 
projecte des de fa set 
anys amb la participació 
de joves de la comarca
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Centenars de persones van 
participar a la primera
Noguerale a Balaguer

Noguerale

La Plaça del Mercadal 
es va convertir en
l’escenari de la 1a 
edició de Noguerale a 
Balaguer

 Fa unes setmanes es 
va celebrar a Balaguer 
la 1a Mostra de cervesa 
artesana de la Noguera, 
‘Noguerale’ on centenars 
de persones van poder fer 
un tast d’algunes de les 
cerveses artesanes que es 
fan a la nostra comarca.
 En aquesta primera 
mostra hi van participar 
t o t s  e l s  p r o d u c t o r s 
cervesers de la comarca.  
 Aquests van ser, La 
balaguerina de Balaguer, 
La vella Caravana de 
Menàrguens,  Cerveses 
Perot  de  Penel les  i 
cerveses Ponent de Seró. 
També hi van assistir com 

a productors convidats, 
Cerveses CTretze de la 
Pobla de Segur i Cerveses 
Matoll de Belianes.
 Durant la mostra, 
els visitants van poder 
conèixer i fer un tast de 
cervesa, a més també 
van poder degustar altres 
productes gastronòmics 
de la Noguera que es 
t robaven d ist r ibuï ts 
per diferents carpes 
repartides per la plaça 
del Mercadal.
 La mostra Noguerale 
va començar a les 7 de 
la tarda i va acabar a la 
1 de la matinada i durant 
la festa també es va poder 
gaudir de música en 
directe.
  Tant l’organització 
com el propi ajuntament 
d e  B a l a g u e r  s ’ h a n 
mostrat molt satisfets 
per la bona acoll ida 
d’aquesta primera edició 
de la Mostra.

Jarabe de Palo celebrarà els seus 20 
anys a les Festes del Sant Crist 2018

 El passat dilluns 30 de 
juliol, es va fer la presenta-
ció de la festa major Jove 
prevista per les festes del 
Sant Crist 2018.
 L’Alcalde Jordi Ignasi 
Vidal, la regidora de Joven-
tut Gemma Vilarasau i el 
tècnic de joventut, Francesc 
Almira, van fer la presenta-
ció del que seran els actes 
musicals de la festa jove 
d’enguany.
 El dissabte 3 de novem-
bre tindrà lloc un concert 
de gran format al pavelló 
Inpacsa. Des de l’àrea de 
joventut, s’ha treballat per 
tal de poder recuperar el for-
mat de gran concert que es 
realitzava, amb anterioritat, 

a la ciutat de Balaguer. 
 El grup escollit  per 
aquest any és el famós 
grup «Jarabe de Palo», que 
aquest any celebra els seus 
20 anys i prepara una gira 
de lo més espectacular, 
fent parada a la capital de 
la comarca de la Noguera 
per oferir els seus temes.
 A aquest grup l’acom-
panyaran el grup de ver-
sions «Band The Cool» i 
el Dj Jordi Bosch. Aquest 
concert, que serà de pa-

Catarres

Jarabe de Palo

gament, tindrà un cost de 
12€ entrada anticipada i de 
15€ a guixeta i es podran 
comprar les entrades a les 
webs kromaespectacles.
com i codetickets.com o 
presencialment al casal 
Lapallavacara i Bar Eclipsi 
de Balaguer.
 Igualment, durant el 
cap de setmana de la festa 
Major del Sant Crist de 
Balaguer, que enguany es 
celebrarà els dies 8, 9 i 
10 de novembre, també 
tindran lloc els concerts de 
la Carpa Jove, on la festa 
estarà assegurada amb els 
grups Catarres (divendres 
dia 9) i Gossos (dissabte dia 
10), entre d’altres grups del 
panorama català.
 Aquests concerts seran, 
com sempre, gratuïts i 
també hi actuaran grups de 
versions, dj’s i grups locals 
de la ciutat durant els dies 
de la festa major, ubicats a 
la Carpa Jove al costat del 
pavelló d’Inpacsa.

Balaguer recupera el 
concert de festa major 
el cap de setmana abans 
de les festes del Sant 
Crist
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La Noguera participa a la trobada
Encomarca’t amb l’Alt Empordà

 Montgai obre lo Car-
reró al públic durant 
aquest mes d’agost amb 
l’exposició “Els rostres 
de la memòria” amb els 
retrats de les persones 
més grans del municipi, 
obra del fotògraf Toni 
Gutiérrez.   
Un recull d’imatges, que 

a part es van enregistrar 
per servir de base per 
un curt documental que 
s’estrenarà el proper 2 de 
setembre, dia de cloenda 
de l’exposició.
 D u r a n t  e l  m e s 
d’agost, aquest nou espai 
obert a Montgai servirà 
per fer varies activitats.

Montgai obre Lo Carreró amb 
una mostra de retrats

Sessió fotogràfica

Encomarca’t

 El nou projecte Enco-
marca’t, una trobada entre 
joves adolescents de dues 
comarques diferents impul-
sada per les Oficines Joves 

dels consells comarcals de 
la Noguera i l’Alt Empordà, 
va finalitzar amb èxit la seva 
primera part a principis del 
mes de juliol, a Camarasa. 

 La primera edició d’aques-
ta iniciativa, que compta amb 
el suport de la Direcció Gene-
ral de Joventut i les coordina-
cions generals de Joventut a 
Lleida i Girona, ha arrencat a 
la Noguera amb una trentena 
de participants i posarà el 
punt final els propers dies 1 i 
2 de setembre amb una visita 
dels noguerencs a la comarca 
gironina. La seva particulari-
tat és que les/els adolescents 
que hi participen exerceixen 
d’amfitrions/es per donar a 
conèixer la seva comarca als 
de l’altra. L’objectiu és l’inter-
canvi d’experiències i conei-
xements entre les/els joves 
i les/els tècnics de Joventut 
de les dues comarques per 
compartir les problemàtiques 
juvenils, però també potenci-
ar l’intercanvi cultural i lúdic 
descobrint el territori.  
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Programa d’Actes de Sant 
Llorenç
DIJOUS dia 9
22.00 Cinema a la fresca.

DIVENDRES dia 10
08.00 Gran repic de campanes d’inici de festes.
12.00 Missa en honor al patró.
18.00 Activitat de Natura: “Arbres Feliços:
 descobrim els espais verds del nostre poble”,
 a càrrec d’en Joan d’Arandes, enginyer
 paisatgístic.
21.30 Sopar de germanor.
00.00 Orquestra Crystal.
02.45 Grup de versions: Rocktambuls.
05.15 Disco Mòbil Galaxy amb Dj.

DISSABTE dia 11
09.00 Gran ressaca popular.
12.00 Festa de l’escuma.
17.00 Concurs de pesca adult.
17.30 Activitat infantil: inflable + berenar.
19.00 I Concurs de Tapes.
00.00 Festa I Love 80’s.

DIUMENGE dia 12
12.00 Cucanyes.
17.00 Concurs de pesca infantil.
20.00 Exhibició i Masterclass de country a càrrec
 del Grup Country Punta Taló.
21.30 Sopar de fi de festa major.
22.30 Nit de Bingo.

Sant Llorenç de Montgai celebra la 
seva festa Major del 9 al 12 d’agost

 El cap de setmana del 9 
al 12 d’agost, Sant Llorenç 
de Montgai celebra la seva 
Festa Major.
 Els actes començaran 
el dijous amb una sessió de 
cinema a la fresca i continu-
aran el divendres amb el tra-
dicional repic de campanes 
d’inici de festa i continuarà 
amb la Missa en honor al 
patró,. A la tarda després de 
l’activitat de natura a càrrec 
de l’enginyer paisatgístic 

Joan d’Arandes,  hi haurà el 
sopar de germanor i  el ball 
amenitzat per l’orquestra 
Crystal i el grup de versions 
Rocktambuls. A la matina-
da, disco mòbil Galaxy amb 
Dj.

El Grup Country Punta Taló farà una masterclass

 El dissabte continuaran 
els actes amb la festa de 
l’escuma al matí, i a la tarda 
el concurs de pesca adult,  
inflables i berenar per la 
canalla, seguit del primer 
Concurs de tapes. Acabarà 
la nit amb la gran Festa “I 
Love 80’s”.
 La festa s’acabarà el diu-
menge 12 d’agost pel matí 
amb cucanyes infantils i un 
concurs de pesca infantil. Al 
vespre, una gran exhibició 
i Masterclass de country 
a càrrec del grup Country 
Punta i Taló. 
 A partir de quarts de 
10 es farà el Sopar de fi de 
Festa Major seguit de la Nit 
de Bingo que clourà la Festa 
Major d’estiu 208 de Sant 
Llorenç de Montgai.

Rocktambuls divendres a la nit

Les orquestres Crystal 
i  Rocktambuls i la Disco 
Mòbil Galaxy seran els 
responsables
d’amenitzar els balls
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Programa d’Actes Castelló
DIVENDRES dia 10
22.00 Correfocs.
22.30 Sopar. A continuació Concert Jove amb Munt
 Band, Kalikenyos i Dj. Jordi Balagué.

DISSABTE dia 11
18.30 Taller de pintura, mural.
20.00 Ball de tarda amb Alea.
21.30 Sopar de germanor (cassolí).
00.00 Ball de nit amb el quintet Alea i nit jove amb
 Banda Al·lucinògens i Dj Verdès.

DIUMENGE dia 12
Tot el dia, hi haurà un parc d’inflables d’aigua.
20.30 Ball de tarda amb Jalaysa.

DILLUNS dia 13
10.00 Esmorzar popular, seguit de pinyolada.
17.00 Gimcana per a tots.
23.30 Cinema a la fresca.

DIMARTS dia 14
19.00 Cursa de carricotxes.
00.00 Gran festival “80’s Love Music”.

DIMECRES dia 15
12.00 Missa major cantada per la Coral Algerri-
 Castelló, seguit de la presentació del llibre
 “La Mallorquina Carme Lafay”.
13.30 Sardanes amb la Cobla Onze de Setembre.
20.00 Ball llarg amb el quartet Voralmar.

Castelló de Farfanya celebrarà la seva 
Festa major del 10 al 15 d’agost
 Del 10 al 15 d’agost, 
Castelló de Farfanya celebra 
la seva Festa Major.
 Els actes festius s’inici-
aran el divendres 10 d’agost 
amb els Correfocs, el sopar 
a base d’entrepà de llonga-
nissa i l’actuació dels grups 
MuntBand i Kalikenyos  i el 
Dj Jordi Balagué.
 La Festa continuarà 
el dissabte pel matí amb 
un taller de pintura. A la 
tarda ball amb l’orquestra 
Alea i seguit del sopar de 
germanor amb un cassolí. 
L’orquestra Alea serà qui 
també amenitzarà el ball de 
nit. A continuació hi haurà 
nit jove amb la Banda Al-
lucinògens i Dj. Verdès.
 Diumenge hi haurà un 
parc d’inflables d’aigua a 
les piscines tot el dia. Al 
vespre hi haurà ball de tarda 
amb el grup Jalaysa.
 La Festa continua el 
dilluns, amb l’esmorzar po-

pular seguit de la pinyolada. 
A la tarda una gimcana per 
a tots i al vespre tindrà lloc 
una sessió de cinema a la 
fresca.

Banda Al·lucinògens dissabte a la nit

 El dimarts 14 hi haurà 
la Cursa de carricotxes per 
la tarda. Serà a la mitjanit 
quan hi haurà el gran festi-
val “80’s Love Music”.
 Dimecres dia 15, festa 
de la Mare de Déu d’agost, 
hi haurà missa major que 
serà cantada per la Coral 
Algerri-Castelló. A continu-
ació es farà la presentació 
del llibre “La Mallorquina 
Carme Lafay”. Al migdia 
sardanes amb la Cobla 
Onze de setembre. De cara 
al vespre, el quartet Voral-
mar serà l’encarregat de 
fer una sessió llarga de 
ball donant per acabats els 
actes de la festa major de 
Castelló.

Dj Jordi Balagué divendres nit

Nit jove el divendres i el dissabte i festival del 80 el 
dimarts a part d’activitats per als més petits durant 
els sis dies de festa major
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Programa d’Actes d’Àger
DIMARTS dia 14
12.15 Pregó de festa major.
17.30 Escala en Hi-fi al casal.
21.30 Sopar de germanor.
23.00 Rom cremat i havaneres amb Arrels de la
 Terra Ferma.
01.00 Nit de concerts amb Hey Pachucos.
 Seguit de Dj’s.

DIMECRES dia 15
12.00 Tradicional Missa de Festa Major.
13.00 Vermut acústic. Durant l’hora de dinar
 tradicional Llevat de taula.
19.00 Masterclass de zumba.
20.15 Ball de tarda a càrrec d’Orgue de Gats.
23.00 Cinema a la fresca.

DIJOUS dia 16
18.00 Contacontes a la Col·legiata de Sant Pere.
23.00 Monòleg amb David Sas.

DIVENDRES dia 17
17.00 Estira la corda al fang al poliesportiu.
00.00 Nit de concerts amb Dry Gin i Kalikenyos.
 Tot seguit Dj’s.

DISSABTE dia 18
17.00 Cucanyes per als més petits.
18.30 Xocolatada.
19.00 Grup d’animació infantil El Sidral.
20.15 Ball de tarda a càrrec de Zarabanda.
00.00 Ball de nit a càrrec de Zarabanda.
 A continuació correfocs amb Bèsties
 Feréstegues. Tot seguit concert de Sixtius i Dj’s.

DIUMENGE dia 19
12.00 Sardanes.
17.00 Concurs de dibuix a la piscina.
19.30 Tradicional cursa del Cos de la Cordera.
20.00 Ball de tarda a càrrec de Delmo. A la mitja
 part, llonganissada, bingo i traca final.

Del 14 al 19 d’agost, la localitat d’Àger 
celebrarà la seva Festa major d’estiu

Correfocs amb les Bèsties Feréstegues de Balaguer

 Àger estarà de festa ma-
jor del 14 al 19 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, un concert 
d’havaneres i la Nit Jovent 
Àger amb Hey Pachucos i 
Dj’s, tancaran el dimarts.
 El dimecres continua-
rà amb la Missa de Festa 
major, un vermut acústic i 
durant el dinar hi ha haurà 
el tradicional Llevat de Tau-
la. A la tarda una master 
Class de Zumba. El grup 
Orgue de gats amenitzarà 
la sessió de ball de la tarda 
i després sessió de cinema 
a la fresca.
 El dijous 16 hi haurà el 
contacontes a la Col·legiata 
de Sant Pere i per la nit, el 
Monòleg de Davis Sas.

 El divendres estirada 
de corda al fang i la Nit 
de concerts amb Dry Gin i 
Kalikenyos i dj’s.
 Dissabte a la tarda, un 
seguit d’activitats per als 
més petits, amb cucanyes 

i xocolatada i grup d’ani-
mació El Sidral. EL ball de 
tarda i nit estarà amenitzat 
per Zarabanda. Després 
correfocs amb les Bèsties 
Feréstegues i concert de 
Sixtius i Dj’s.

Tot tipus d’actes per a 
tots els gustos i totes les 
edats a la Festa
Major d’Àger del 14 al 
19 d’agost
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El diumenge 19 d’agost Àger
finalitzarà la festa amb una gran traca

Contacontes a la Col·legiata de Sant Pere

 La Festa Major 2018 
d’Àger s’acabarà el proper 
diumenge 19 d’agost amb 
una gran ballada de sarda-
nes a partir de les 12 del 
migdia, i després de dinar, 
a partir de les 5 de la tarda, 
hi haurà el concurs de dibuix 
a la piscina.
 A partir de dos quarts de 

vuit de la tarda, es farà la tra-
dicional Cursa del Cos de la 
Cordera i a partir de les 8 de 
la tarda, es farà la sessió de 
ball de tarda-nit fi de festa, 
a càrrec del grup Delmo.
 A la mitja  part de la 
sessió del ball hi haurà llan-
gonissada popular per a tots 
els assistents, seguida del 

tradicional bingo.
 Una gran traca final po-
sarà el punt i final a la Festa 
Major d’Àger, després de sis 
dies plens d’actes festius 
per a totes les edats.
 La Festa major d’Àger és 
una de les més participades 
de la comarca de la Nogue-
ra.

 El proper dimarts 14 
d’agost, Camarasa ce-
lebrarà la segona edició 
de la Fira del comerç de 
proximitat, amb l’inaugu-
ració a les 22h a càrrec 
dels Diables Bèsties Fe-
réstegues de Balaguer. 
Hi haurà una passejada 
informativa pels carrers 

del poble assenyalant 
els establiments que es 
van obrir en motiu de la 
construcció de la central. 
També es farà entrega del 
premi del cartell i la fira 
estarà ambientada amb 
la música de Dj Judy 
Pujal i les parades dels 
productes de proximitat. 

Camarasa celebra la 2a Fira 
del Comerç de proximitat el 14

Camarasa
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Programa d’Actes de les 
Avellanes
DIVENDRES dia 10
22.00 Sopar de germanor. Ball amb Café Latino.

DISSABTE dia 11
12.00 Vermut matiner d’inauguració.
16.00 Campionat de botifarra.
18.00 Taller de cuina infantil.
00.30 Nit de marxa amb els grups All i oli i La Cosa
 Nostra. Happy Hour de 00.00 a 01.00 h.

DIUMENGE dia 12
12.30 Vermut a la plaça.
17.00 Torneig de frontó.
18.00 2a Festa Major infantil.
20.00 Sessió llarga de ball amb el Trio Zafiro.

DILLUNS dia 13
XIX Edició de la Cassolada Popular, pels carrers 
del poble.
18.30 Festa de l’escuma.
23.00 Avellanes Got Talent.

DIMARTS dia 14
17.30 Gimcana per la quitxalla i xocolatada popular.
18.15 Solters contra casats.
00.30 Festa del Tropic amb La Tropical versions i
 Dj. Tropic.

DIMECRES dia 15
Vermut, Joc del Catxo i sardanes a la plaça.
17.30 Jocs toc de fusta a la plaça.
21.00 Sessió llarga de ball amb Jalaysa.

DIJOUS dia 16
Després de la Missa de Sant Roc, vermut a l’ombra 
i cercavila pels carrers del poble.
17.30 Tarda esportiva per la quitxalla.
20.00 Nit a la fresca, Tasta-la i entrega de premis.

Molta música durant els dies de festa
major de les Avellanes del 10 al 16 d’agost

 Les Avellanes celebra 
la seva festa major d’estiu 
del 10 al 16 d’agost amb una 
programació plena d’actes 
lúdics i musicals.
 El divendres 10 comen-
çaran amb un sopar de 
germanor amenitzat per 
Café Latino. Els actes con-
tinuaran el dissabte amb 
el vermut que inaugura la 
festa major, per la tarda el 
campionat de botifarra i un 
taller de cuina infantil. Per 
la nit marxa amb Allioli i La 
Cosa Nostra.
 El diumenge 12, vermut 
a la plaça al migdia i havent 
dinat torneig de frontó. 
Enguany es celebrarà la 
segona festa major infantil. 
Ja al vespre, sessió llarga 
de ball amb Trio Zafiro.
 La festa continuarà el 
dilluns 13 amb la cassola-
da popular al mati i festa 

de l’escuma a la tarda per 
refrescar de la forta calor i a 
partir de les 11 l’espectacle 
“Les Avellanes got talent! 
Treu l’artista que portes 
dins”.
 El dimarts 14 per la tar-
da hi haurà gimcana per la 
canalla i xocolatada. Partit 
de futbol, solters contra 
casats. A la mitjanit, festa 
del Tropic amb la Tropical 
versions i Dj Tropic.
 Dimecres 15 festa de 
la Mare de Déu, hi haurà 

Nit de marxa amb All i oli dissabte nit

vermut i joc del catxo amb 
sardanes a la plaça. Ja per 
la tarda hi haurà jocs de toc 
de fusta. A les 9 del vespre 
sessió llarga de ball amb 
Jalaysa amb servei d’entre-
pans a partir de mitja nit.
 El dijous acabarà la 
festa major amb la missa de 
Sant Roc, vermut i cercavila 
pels carrers del poble. A 
la tarda es farà una tarda 
esportiva per la canalla i al 
vespre, nit a la fresca, Tasta-
la i l’entrega de premis.

Sis dies que durarà la 
festa major a Les
Avellanes amb actes per 
a petits i grans que
ompliran tots els actes
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Programa d’Actes de
Tartareu
DIVENDRES dia 17
20.00 Repic de campanes i cercavila.
22.00 Sopar de germanor.
00.30 Festa dels 80 i 90, grup In-Versions 80’s.

DISSABTE dia 18
13.00 XXV Guerra d’aigua.
18.00 Concurs de botifarra i jocs per als més petits.
19.00 Xocolatada.
20.00 Ball de tarda amb el quintet Glacè.
00.00 Ball de nit amb el quintet Glacè.
02.30 Juke Box i Disco Mòbil.

DIUMENGE dia 19
12.00 Missa de festa major i concert amb la Coral
 Flor d’Espígol i vermut.
16.30 Animació infantil amb parc infantil.
20.00 Sessió llarga de ball amb Jalaysa.
22.00 Sopar popular i sessió de Bingo.

Programa d’Actes de 
Santa Linya
DIVENDRES dia 24
18.00 Repic de campanes i torneig de botifarra.
00.30 Disco Mòbil Galaxy II.

DISSABTE dia 25
12.00 Missa cantada, vermut a la plaça.
17.00 Cucanyes.
19.00 Festa infantil.
20.00 Ball de tarda amb La Banda del Drac.
00.30 Ball de nit amb La Banda del Drac.
05.00 Disco Mòbil amb Dj.

DIUMENGE dia 26
12.00 Missa i vermut.
15.00 Llevat de taula amb els grallers Gorrallargs
 d’Oliola.
18.00 Partit de futbol solters contra casats.
19.30 Sessió contínua de ball amb el Duet Ambient 
i sessió de Bingo a la mitja part.

Tartareu celebrarà la seva Festa major 
d’estiu del dia 17 al 19 d’agost
 La festa començarà el 17 
amb el repic de campanes 
i un cercavila i el sopar 
de germanor. La jornada 

Coral Flor d’Espígol diumenge a la missa de festa major

La població de Santa Linya estarà 
de Festa Major del 24 al 26 d’agost

La Banda del Drac dissabte nit

 Santa Linya acabarà 
el mes d’agost de festa. El 
divendres 24 començarà 
amb el repic de campanes i 
el torneig de botifarra. A la 
nit Disco Mòbil Galaxy II.
 La Festa continuarà el 
dissabte 25 d’agost a partir 
de les 12 del migdia amb 
la Missa cantada seguida 
del vermut a la plaça. A la 
tarda les cucanyes i la festa 
infantil donaran pas a les 
sessions de ball de tarda i nit 
que estaran amenitzades pel 
grup La banda del Drac i a la 
matinada música amb una 
disco mòbil amb dj.
 La festa s’acabarà el 
diumenge amb missa i el ball 

de vermut al migdia, i el Llevat 
de Taula amb els Grallers de 
Gorrallargs d’Oliola. A les 
6 el popular partit de futbol 

solters contra casats. Per 
acabar sessió contínua de 
ball amb el Duet Ambient, 
sopar popular i bingo.

acabarà amb una festa 80’ 
i 90’ amb In-Versions 80’s.
 El dissabte continuarà 
la festa amb la refrescant 

Guerra d’aigua que enguany 
arriba a la XXV 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. Les sessions de 
ball de tarda i nit correran 
a càrrec del quintet Glacè. 
A la matinada Juke Boc i 
disco mòbil.
 El diumenge Missa de 
festa major i concert amb 
la Coral Flor d’Espígol i 
vermut. Després de dinar 
parc i animació infantil. 
Per acabar, hi haurà sessió 
llarga de ball amb Jalaysa, 
sopar popular i bingo Fi de 
Festa.
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Programa d’Actes Algerri
DIJOUS dia 23
21.00 IV Caminada popular, amb sortida des de la
 plaça Major.

DIVENDRES dia 24
11.00 Repic de campanes a càrrec de Casimir Baró.
11.30 Missa major amb ofrena floral en honor a
 Sant Bartomeu, cantada per la Coral
 Interparroquial.
17.00 Tobogan urbà.
20.00 Ball de tarda amb l’orquestra Premium.
22.00 Sopar jove.
23.45 Nit Jove - cubatada 2018, amb Dj Poch,
 Contraband, Dj Moncho i Dj Luxury.

DISSABTE dia 25
09.00 1a Tirada de bitlles i esmorzar pels participants.
17.30 XIII Cursa de Carricotxes pels carrers del
 municipi. A continuació, Flash Mob a la plaça
 Portal.
19.00 Inauguració exposició de fotografies: VII
 Concurs de fotografies d’Algerri.
20.00 Ball amb l’orquestra Titanium.
23.00 Correfocs amb la colla el Bitxo del Torrent
 Mitger de Terrassa.
00.00 Ball de nit amb l’orquestra Titanium.
 Tot seguit Disco-mòbil.

DIUMENGE dia 26
11.30 Repic de campanes a càrrec del sr. Casimir
 Baró.
12.00 Missa major amenitzada per la Coral
 Interparroquial. Campanya de l’Associació
 contra el càncer. Ballada dels capgrossos i
 vermut popular i ballada de sardanes amb
 la Cobla 11 de setembre.
17.00 Festa de l’escuma de colors.
19.00 Exposició de fotografies: VII Concurs de
 fotografies d’Algerri.
19.45 Entrega de premis del VII Concurs de
 fotografia d’Algerri.
20.00 Sessió contínua de ball amb Vintage.

La Festa Major de Sant Bartomeu 
d’Algerri del 23 al 26 d’agost

 Algerri es vesteix de Fes-
ta des del dijous 23 d’agost, 
que començarà amb la ca-
minada popular amb sortida 
des de la Plaça major, a les 9 
del vespre, amb entrepans i 
refresc per als participants.
 Divendres 24, amb el Re-
pic de Campanes i la Missa 
major amb Ofrena Floral en 
Honor a Sant Bartomeu, 
cantada per la Coral Inter-
parroquial.
 A la tarda, tobogan urbà 
i ball de tarda amb l’orques-
tra Premium, seguit de so-
par jove i la cubatada 2018, 
amb Dj Poch, Contraband, 
Dj Moncho i Dj Luxury .El 
dissabte 25 continuaran els 

actes de bon mati amb la ti-
rada de bitlles, la XIII 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 
“VII Concurs de fotografia 
d’Algerri”” a l’Avinguda 
Ramon Roca Puig.
 Les sessions de ball de 
tarda i nit les amenitzarà 
l’Orquestra Titanium i a la 
matinada també hi haurà 
disco mòbil.
 Els actes s’acabaran el 
diumenge 26, amb un nou 
Repic de Campanes a càr-
rec del senyor Casimir Baró. 

La Missa major amenitzada 
per la Coral Interparrioquial, 
en sortir de missa hi haurà 
ballada de Gegants i cap-
grossos i vermut Popular 
seguint de ballada de sar-
danes, amb la Cobla 11 de 
setembre.
 A la tarda, bany d’escu-
ma de colors. Altre cop es 
podrà veure l’exposició de 
fotografies del VII Concurs 
de fotografies d’Algerri, a 
les 19.45 h es farà entrega 
dels premis d’aquest con-
curs. Ja serà al vespre que 
hi haurà sessió contínua de 
ball amb el grup Vintage per 
acabar els actes de la festa 
major.

El grup Contraband  divendres nit a Algerri



15<<C O M A R C A

Convocatòria 2018 dels ajuts Leader per 
creació i millora d’empreses

 El Consorci Grup d’Acció 
Local Noguera Segrià Nord 
gestiona el programa dels 
ajuts Leader. El programa 
té la voluntat de fomentar 
la diversificació econòmica 
i el desenvolupament en els 
territoris rurals, amb la cre-
ació, ampliació i millora de 
les activitats econòmiques. 
Per tal de mantenir les ca-
racterístiques del món rural 
i a la vegada millorar la seva 
qualitat de vida.
 Els ajuts que gestio-
nen el GAL Noguera Se-
grià Nord, estan orientats 

a empreses, emprenedors i 
emprenedores que vulguin 
invertir empresarialment a 
la comarca de la Noguera i 
als sis municipis del Segrià 
Nord: Alfarràs, Almenar, Al-
guaire, Corbins, la Portella i 
Vilanova de la Barca.
 Els negocis que poden 
beneficiar-se dels ajuts Le-
ader són molt diversos, per 
empreses de serveis, turís-
tiques, de transformació 
agroalimentària, comerços, 
serveis a la població i indús-
tries.
 El GAL Noguera Segrià 

Nord disposa d’un servei 
d’atenció personalitzada, 
accessible per a totes les 
persones que vulguin em-
prendre o ampliar la seva 
empresa. Les inversions 
elegibles han de ser com a 
mínim de 12.000 euros sen-
se IVA i l’import de l’ajut pot 
ser entre un 20% i un 40% de 
les despeses elegibles. Dins 
de les inversions subvenci-
onables s’inclou l’obra civil 
i les instal·lacions, equipa-
ments, maquinària i mobi-
liari i honoraris tècnics de 
projectes d’execució d’obra.

El Consorci té la seu al Consell Comarcal

L’Associació Reintegra posa en 
marxa el programa “Noves 
oportunitats”

Imatge promocional del programa

 U n  a n y  m é s , 
l’Associació Reintegra 
posa en marxa a la Noguera 
el programa gratuït “Noves 
Oportunitats”, adreçat 
a joves d’entre 16 i 24 
anys que estan inscrits 
al sistema nacional de 
Garantia Juvenil. 
 L’objectiu principal 
és  donar  una nova 
oportunitat a aquests 
joves mitjançant un procés 
de formació, orientació 
i  a c o m p a n y a m e n t 
personalitzat per tal que 

els joves inscrits puguin 
retornar al  sistema 
educatiu o s’insereixin al 
mercat de treball.
 L’any passat, l’entitat 
ja va desenvolupar el 
programa i van atendre 
un total de 41 joves. Els 
tècnics i professors que 
desenvolupen les accions, 
real i tzen un treball 
integral de competències 
bàsiques, transversals i 
tecnico-professionals amb 
l’objectiu que el jove pugui 
trobar la feina.
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Programa d’Actes de Cubells
DIJOUS dia 16
18.00 Taller de bombolles de sabó a càrrec
 d’Improvisto’s Krusty Show.
22.00 Pregó de festa major. El Senyor Postu,
 conegut també com Postureig de Lleida, serà
 l’encarregat de pronunciar el pregó.
22.00 Sopar de germanor. A continuació grup
 d’havaneres “Norai”, a la pista poliesportiva.
01.00 Festa Jove amb Dj. Quelo, a càrrec de Club
 Joc d’Ous.

DIVENDRES dia 17
18.00 Activitat de dansa creativa, al local del Castell.
23.30 34a Nit de foc i rock & roll. Correfocs amb els
 diables “Bèsties Feréstegues” de Balaguer,
 seguit de nit de concerts amb els grups All i
 oli, Doctor Prats i Dj Jordi Balagué a la plaça
 Castella.

DISSABTE dia 18
11.00 Botifarrada popular de benvinguda a totes
 les persones que han vingut a viure o a
 passar els seus dies de lleure, en els últims
 20 anys, a càrrec de l’Associació Gent de
 Cubells, a la plaça Sant Julià.
18.00 Holi Party amb Dj. Balagué.
20.30 Concert amb l’orquestra Rosaleda a la pista
 poliesportiva. Seguit del ball de tarda amb la
 mateixa orquestra.
00.30 Ball de nit i gresca pel jovent amb l’orquestra
 Rosaleda.

DIUMENGE dia 19
11.30 Ofrena floral a la Mare de Déu del Castell.
12.00 Missa solemne a l’església del Castell.
18.00 Espectacle  “Xops!!!” i escuma amb la
 companyia Xip Xap.
20.15 Ball llarg amb l’orquestra Excelsior.

Durant el dissabte i el diumenge es podrà veure una 
exposició sobre “El procés de Catalunya” al local de 
l’Associació de dones de 20 a 22 h.

La població de Cubells celebrarà la seva 
Festa major del 16 al 19 d’agost

 Del 16 al 19 d’agost, 
Cubells celebra la seva 
Festa Major, amb una festa 
jove molt esperada per tota 
la comarca que enguany 
arriba a la seva 34a edició.
 Els actes festius s’ini-
ciaran el dijous 16 d’agost 
amb el taller de bombolles 
de sabó a càrrec d’Impro-
visto’s Krusty Show, al local 
del Castell. El Sr. Postu 
serà l’encarregat de llegir 
el pregó abans del sopar 
de germanor amenitzat pel 
grup d’havaneres Norai. A 
la matinada hi haurà festa 
Jove amb Dj Quelo, a càrrec 
del Club Joc d’Ous.
 El divendres 17 a la tarda 
hi haurà una activitat de 
dansa creativa organitzada 
per l’Ampa de l’Escola Sol 
Naixent i ja serà ben en-
trada la nit que arribarà la 
34 Nit de Foc i Rock&Roll 
amb Bèsties Feréstegues de 
Balaguer i els grups Allioli, 
Doctor Prats i Dj. Jordi Ba-
lagué a la Plaça Castella.

 La festa continuarà el 
dissabte 18 al matí, amb 
una botifarrada popular, 
amb un caire especial, ja 
que donarà la benvinguda a 
totes les persones que han 
vingut a viure o a passar 
els seus dies de lleure els 
últims 20 anys a la població 
de Cubells, a càrrec de l’As-
sociació Gent de Cubells.  
Per la tarda, una Holi party 
Festa dels colors amb DJ 
Jordi Balagué.
 El concert anirà à càrrec 
de l’Orquestra Rosaleda 
que també amenitzarà les 
sessions de ball de tarda i 
ball de nit a la pista polies-

portiva.
 El diumenge 19 d’agost 
s’acabarà la Festa Major 
amb la ofrena Floral a la 
Mare de Déu del Castell, on 
es farà la Missa Solemne. A 
la tarda, l’espectacle Xops 
amb bany d’escuma amb el 
grup Xip Xap a la Plaça del 
Castell. Per acabar ball llarg 
fi de festa amb l’orquestra 
Excelsior.
 A part, durant el dissab-
te i el diumenge de les 20 a 
les 22 hores, es podrà veure 
al local de l’Associació de 
Dones, una exposició sobre 
“el procés de Catalunya” de 
manera gratuïta.

Doctor Prats a la 34a nit de foc i rock&roll

Grups musicals, Dj’s, 
correfocs, i actes
culturals i lúdics centren 
la programació de la 
Festa Major
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 L’únic anhel de l’Amà-
lia és vetllar, «costi el que 
costi», per la felicitat de 
les seves dues filles, la 
Sílvia i l’Emma, i especi-
alment per la d’en Fer, el 
menor dels tres germans. 
Al reduït univers famili-
ar se suma la tieta Inés, 
absent de la vida de la 
seva gran amiga Amàlia 
des que aquesta va de-
cidir divorciar-se i que, 
ara vídua, ha tornat per 
quedar-se. Per impera-
tius burocràtics, la boda 
de l’Emma coincideix al 
calendari amb l’aniversa-
ri de l’Amàlia. Sense cap 
més opció, tots cinc de-
cideixen celebrar les no-
ces al matí i traslladar-se 
després a una casa de tu-
risme rural per passar-hi 
el cap de setmana. Però 
la nit anterior, una funes-
ta coincidència cau com 
una bomba sobre el mapa 
familiar i ho esquerda tot. 
 Una barreja de nostàl-
gia, riure, tendresa i dra-
ma molt ben equilibrada.

 Amb vint-i-un anys, 
Ceferino fuig de l’Espa-
nya franquista, grisa i 
asfixiant, buscant aires 
nous. Després d’inten-
tar-ho diverses vegades, 
aconsegueix embarcar a 
bord d’un vaixell al port 
de Le Havre, a França, en 
direcció als Estats Units, 
per fer realitat el seu 
somni. A Nova York can-
viarà d’identitat i es con-
vertirà en ciutadà nord-
americà amb el nom de 
Jean Leon. A punt de ser 
cridat a files per anar a 
la guerra de Corea, tor-
na a fugir a Hollywood, 
on un seguit de cops de 
sort el porten a viure a 
un pam de la glòria, a 
tocar de les estrelles de 
cinema que admira i de 
qui es convertirà en amic 
i confident. Una novel·la 
històrica, que parla dels 
homes que volen més de 
la seva vida, volen viure 
dels somnis i que volen 
anar més enllà del que 
els toca viure.

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

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

Un amor
Autor: Alejandro Palomas
Gènere: Novel·la

 Un matí, l’esquirol 
Otto troba una estranya 
bola verda amb punxes 
davant de casa seva. De-
cideix ignorar-la i seguir 
el seu camí, però quan 
torna, una criatura peti-
ta, rodona i peluda surt 
de la bola, se’l mira i li 
diu Mama! L’Otto l’acull 
a casa seva aquella nit, 
pensant que l’endemà 
trobarà la seva mare...
però no és tan fàcil i men-
tre surt cada dia a bus-
car-la, la criatura, de nom 
Piu, continua creixent i 
creixent. L’esquirol no sap 
com desfer-se del Piu que 
ja comença a fer-li malbé 
casa seva, però tot canvia 
el dia que el Piu li salva la 
vida.
 Una bella història so-
bre l’amistat i la prova 
que la maternitat de vega-
des pren formes inespera-
des, que els llaços del cor 
poden ser més forts que 
els de la sang. Recoma-
nat per explicar l’amistat  
i les emocions.

La força d’un destí
Autor: Martí Gironell
Gènere: Novel·la

Jo no sóc la teva mama
Autor: Marianne Dubuc
Gènere: Infantil (+5)

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

Indesinenter

Cançó de l’aigua

El cel està ressec.
Sense pluja,
sense trons,
la terra se’ns escata.

Sense llamps,
sense ruixades,
sense xàfecs, ni tronades, 
no podem fugir del forn.
No fa gaire refrescava.

Cançonera l’aigua,
com la governaràs
si s’escapa de les mans
tot just vols agafar-la?

Fa temps que se’n va dir:
“la pluja no sap ploure”
i així segueix encara.
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Amb l’homenatge a Emili Vendrell es 
clausura el Cicle de Música i Poesia

 El passat diumenge 29 
de juliol es va clausurar el 
7è Cicle de Música i Poesia 
a Balaguer.
 E l  c ic le  va  acabar 
amb l’espectacle “Emili 
Vendrell, el tenor del poble” 
en homenatge al 125è 
aniversari del naixement 
d’aquest tenor català.
 L’espectacle musical  va 
anar a càrrec del tenor Roger 
Padullés, Josep Surinyac al 
piano i l’actor Ferran Frauca 
que va encarnar el famós 
tenor Emili Vendrell.
 El punt de partida de 
l’actuació va estar la nit en 
què ell canta el seu darrer 
concert, torna a casa i fa 
repàs del que ha estat la 
seva vida.
 L’espectacle va constar 

d’una selecció d’àries de 
sarsuela, òpera i lieder que 
interpretava el tenor. 
 Entre les intervencions 
musicals, el personatge 
d ’ E m i l i  Ve n d r e l l  v a 
fe r  apunts  b iogràf ics 
dramatitzats.
 Més d’un centenar de 
persones van assistir a la 
clausura del cicle que els 
seus organitzadors han 
valorat molt positivament, 
i aquesta resposta ja els 
fa començar a treballar  de 

Santa Maria de les Franqueses

«Emili Vendrell, el tenor del poble»

cara a la propera edició.
 Aquesta setena edició 
ha  constat  de  quatre 
concerts, començant el dia 
8 de juliol a l’església del 
convent de Sant Domènec 
amb la Coral Sant Jordi en 
motiu del 70è aniversari de 
la seva fundació.
 E l  d iumenge 15 va 
ser Santa Maria de les 
Franqueses l’escenari del 
segon concert, La flauta 
virtuosa - Diatessaron, el 
concert va estar acompanyat 
de membres del grup de 
teatre de Balaguer Crisi 
Perpètua Companyia de 
Comèdies. 
 El  diumenge 22 de 
juliol, va ser el torn d’un 
espectacle anomenat Entre 
dos silencis... amb Maria-
Mercè Marçal al monestir 
cistercenc de Santa Maria 
de les Franqueses, en motiu 
del 20è aniversari de la seva 
mort.
 Un cicle variat amb 
d o s  g r a n s  e s c e n a r i s 
patrimonials de la ciutat.

 El passat 21 de juliol 
es va iniciar el 7è cicle 
de Música del carrer 
d’Avall, una sèrie de 
petits concerts amb els 
quals des de l’Associació 
A c o r d i o n i k  v o l e n 
dinamitzar les compres 
d’estiu en un dels carrers 
més frescos de Balaguer, 
com és el carrer d’Avall al 
centre del casc antic de 
la capital de la Noguera.
 Segons Armengol 
O l i v a ,  p r e s i d e n t 
d ’Akordeonik  tot  i 

El carrer d’Avall celebra tots 
els dissabtes d’estiu el cicle 
de concerts d’acordió 

Presentació dels concerts d’acordió al carrer d’Avall

El cicle es fa tots els 
dissabtes del 21 de 
juliol i fins al 8 de 
setembre de 6 a 8 de 
la tarda

que l ’acordió és el 
protagonista també 
hi  poden part icipar 
joves amb altres tipus 
d’instruments musicals.
  Aquesta activitat es 
celebrarà cada dissabte 
a la tarda des del passat 
21 de juliol fins al proper 
8 de setembre i  ha 
estat organitzada per 
l’Associació d’amics de 
l’acordió de Balaguer 
amb la col·laboració 
de  l ’Assoc iac ió  de 
comerciants del carrer 
d’Avall entre d’altres.
 L ’ h o r a r i  d e l s 
concerts,  totalment 
gratuïts, és de 6 a 8 de la 
tarda, tots els dissabtes, 
al carrer d’Avall, un 
ambient musical, festiu 
i a més a més on lloc 
fresc.

Tots els diumenges de 
juliol en dos escenaris, 
com Sant Domènec i 
Santa Maria de les
Franqueses
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 E l  B a l a g u e r  v a 
debutar amb competició 
oficial aquest passat 
dissabte amb una derrota 
davant el Mollerussa a 
casa, per 0-2 en el partit 
d’anada de la primera 
eliminatòria de la Copa 
Lleida.
 Amb dos gols de 
Putxi i Edu Raya, els 
del Pla d’Urgell es van 
e m p o r t a r  u n  p a r t i t 
dominat pels locals 
però que no van saber 
transformar les ocasions 

El Balaguer inicia la Copa 
Lleida amb derrota davant el 
Mollerussa a casa per 0-2

Toni Menchón al costat de la banqueta

Els de Toni Menchón 
tot i dominar sobre el 
terreny de joc no van 
saber aprofitar les 
ocasions

que van tenir, i si que ho 
va fer el Mollerussa, que 
ara haurà de defensar 
aquest resultat aquest 
diumenge 12 d’agost en 
el partit de tornada i en 
el que els homes de Toni 
Menchón intentaran 
donar la campanada 
remuntant el resultat del 
partit d’anada.
 Els balaguerins estan 
pendents del que passi 
en aquesta eliminatòria 
de la Copa Lleida per 
reprogramar els partits 
de pretemporada que de 
moment estan centrats 
en un partit el dia 15 a 
Vilanova de la barca, el 
17 a Binéfar, el 22 amb 
l’Alcarràs a casa i el 
diumenge 26 d’agost 
a la Fira del Meló amb 
l’Artesa de Segre.

El Balaguer 2018-2019 es presenta 
amb 8 cares noves a Primera Catalana

 El Balaguer 2018-2019 
va iniciar  els entrenaments 
sota les ordres del nou 
entrenador Toni Menchón, 
que comptarà amb la co-
lumna vertebral de l’equip 
de l’any passat, i amb 8 
noves incorporacions com 

el porter Marc Aceituno 
procedent del juvenil del 
Atletic Segre, els defenses 
Aleix del Mollerussa, Font 
de l’Andorra, Gabernet de la 
Jonquera, Roqué del Fraga 
i Ruben Egea de l’Alpicat,  i 
els davanters Gomà i Ven-

Trota i Jordana amb Joan Sala

Ruben Egea

drell de l’Alpicat.
 De les baixes de la tem-
porada passada Putxi i Pe-
drós han anat a Mollerussa, 
Genís, Gerard Angerri, Leo i 
Giribet tampoc continuen a 
la capital de la Noguera.
 En el primer partit de 
pretemporada els balague-
rins es van imposar per 3-1 
al Castellserà de la Segona 
catalana amb gols de Sala 
per part del Castellserà i 
Adrià (2) i Roqué per part 
del Balaguer.
 Menys sort van tenir en 
el partit d’anada de la Copa 
Lleida davant el Mollerussa 
celebrat el passat dissabte 
4 d’agost en que els bala-
guerins van perdre per 0-2. 
El partit de tornada aquest 
diumenge 12 d’agost.
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 E l  dar rer  cap  de 
setmana de juliol s’ha 
reobert  al  públic el 
Congost de Mont-rebei 
per a la navegació. Un 
cop rebut l’informe de 
l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya 
sobre el despreniment 
del Congost de Mont-
rebei, s’ha autoritzat el 
pas d’embarcacions pel 
tram fluvial del congost.
  Així mateix, també 
s ’ h a n  r e o b e r t  e l s 
accessos a peu des del 
municipi de Viacamp, a 
l’Aragó i el d’Àger per la 
zona de Corçà.
  Els accessos des de 
Sant Esteve podrien 
estar tancats almenys 
fins a l’espera de que es 
puguin retirar les roques 
de l’esllavissada.

 Mont-rebei rep una 
m i t j a n a  d e  1 0 0 . 0 0 0 
visitants a l’any amb 
un impacte econòmic 
de 5 milions d’euros. 
L’ a c t i v i t a t  t u r í s t i c a 
v inculada a la  zona 
dóna feina a més de 
50 persones i aquest 
tancament es va traduir 
en la pèrdua del 25 % de 
reserves previstes per al 
cap de setmana.
 Un cop obert  ja  el 
Congost  les reserves 
s’han recuperat.

El Congost de Mont-rebei
retorna a la normalitat
desprès de les esllavissades

Congost de Mont-rebei

Tot i que es van
perdre algunes
reserves, aquestes 
han tornat a
recuperar-se

Obertes les inscripcions per la Cursa del 
Dúgol del proper 14 d’octubre

 La Cursa del Dúgol d’Al-
gerri ja ha obert inscripci-
ons de cara a la seva tercera 
edició, que se celebrarà el 
14 d’octubre.
 La prova es desen-
v o l u p a r à  s o b r e  d o s 
distàncies, els 5 kilòmetres  
i els 10 kilòmetres, totes dos 
puntuables per a la Lliga 
Ponent, i també oferirà una 
caminada i curses infantils.
 La cita està organitzada 
pel CE Gessers d’Algerri 
i per l’Ajuntament de la 
població. Una cursa de la 
comarca de la Noguera que 
també s’ha fet un lloc en les 
curses de la comarca i ja es 
poden fer les inscripcions.Cursa del Dúgol

La prova està organitzada pel CE Gessers d’Algerri i 
l’Ajuntament d’Algerri, en aquesta tercera edició

Aquest divendres un nova sessió de 
Zumba Light Party a Lapallavacara
 La regidoria de Joventut 
ha proposat per aquest estiu 
fer durant quatre divendres 
entre juliol i agost, unes 
s e s s i o n s  d e  Z u m b a 
diferents. Els divendres 13 
i 27 de juliol, Lapallavacara 
va ser escenari de les 
Zumba Light Party, i aquest 
agost n’hi haurà dos més, 
aquest divendres dia 10 i el 
24. A les 21 del vespre, una 
sessió de zumba, llum i ball 
per a totes les edats i amb 
entrada gratuïta. Sessió del passat 27 de juliol
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Una quinzena de participants han
gaudit del Campus Albert Hermoso

 Una quinzena de joves 
genets i amazones han 
participat del 23 al 27 de 
juliol en la segona edició del 
Campus Albert Hermoso 
Farràs a l’Hípica Els Serrats 
d’Os de Balaguer.
 Sota les direcció del 
genet olímpic, i en diferents 
grups segons el nivell, els 
participants han treballat 
diferents aspectes del ma-
neig i la cura del cavall i 
conceptes tècnics i tàctics 
de l’equitació.
 La formació pràctica 
s’ha complementat amb 
sessions teòriques on s’han 
tractat temes com la nutri-
ció dels cavalls, la història 
i característiques de les 
diferents races i també el 
salt en llibertat.
 Per Hermoso, l’objectiu 
és que els nois i les noies Albert Hermoso

Sota la direcció del genet olímpic, els participants 
treballen diferents aspectes del maneig i la cura del 
cavall i conceptes tècnics de l’equitació

millorin en la seva formació 
i tècnica d’equitació a la 
vegada que gaudeixen de 
l’oci amb els companys.
 D’altra banda, la motiva-
ció entre els nois i noies és 
molt gran i asseguren que 
és una bona oportunitat 
per treballar i aprendre de 
tot un referent d’aquesta 
disciplina.
 Els participants, vinguts 

Participants al Campus Albert Hermoso

d’arreu del territori, s’han 
allotjat a la casa de colò-
nies «Els quatre vents» del 
Monestir de les Avellanes 
on també han fet activitats 
de lleure i també sessions 
de bany lliure a les piscines 
municipals.
 Per segon any, aquest 
campus ha ofertat una dis-
ciplina diferent a la comar-
ca per als més joves.
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 L’últim cap de setmana 
de juliol es va   celebrar el 
«Campeonato de España 
Infantil  de Verano» de 
natació a les instal·lacions 
del Mundial 86 de Madrid 
amb la participació de 
tres nedadores   del CEN 
Balaguer.
 L a  n e d a d o r a 
Aurembiaix Pifarré s’ha 
classificat en posició de 
finalista 9a en els 800 
lliures, 14a en 100 lliures, 
27a en els 50 lliures, 30a 
en els 400 lliures i 33a en 
els 200 lliures infantil del 
2003, l’Alexandra Papell 
s’ha classificat 32a en els 
200 braça i 33a en els 100 
braça, (per una lesió no ha 
pogut disputar les altres 
proves) i l’Aina Torrubiano 
la 33a estatal en els 800 
lliures infantil 2004.

Bon paper dels nedadors 
balaguerins als campionats 
d’Espanya infantil i aleví

Nedadors balaguerins

Aurembiaix Pifarré, 
Alexandra Papell, Aina 
Torrubiano, Berta 
Benseny i Giulian 
Alecsandru

 Durant els dies  19, 20, 
21 i 22  de juliol també es va 
celebrar el «Campeonato 
d e  E s p a ñ a  A l e v i n » 
de natació amb dos 
representats balaguerins. 
L a  n e d a d o r a  B e r t a 
Benseny ha aconseguit 
la 14a posició estatal en 
els 200 esquena, la 24a 
en els 100 esquena, 26a 
en els 400 estils i 30a en 
els 100 lliures, en Giulian 
Alecsandru a aconseguit 
la 19a posició en els 100 
lliures.

Nova edició de la Cursa de la Diada de 
Térmens el proper 11 de setembre
 La Cursa de la Diada de 
Térmens acudirà l’11 de se-
tembre a la seva tradicional 
cita amb l’edició número 

Cursa de la Diada de Térmens

32 d’una prova que ja és 
tot un clàssic i que un any 
més estarà organitzada per 
l’ACuDiT (Amics de la Cursa 

de la Diada de Térmens) i 
l’Ajuntament de Térmens. 
Les inscripcions ja són ober-
tes.
 La cita es desenvoluparà 
sobre un recorregut únic de 
10 kilòmetres, puntuable 
per a la Lliga Ponent. 
La prova tindrà també el 
seu vessant solidari, ja que 1 
euro de cada inscripció de la 
cursa es destinarà a la lluita 
contra malalties infantils. 
També es pot participar en 
la caminada.
 La Cursa també es de-
senvoluparà sota la modali-
tat Ekiden, en la que hi par-
ticipen dos rellevistes (faran 
5 kilòmetres cadascun) 

El proper 9 de setembre, cursa de 
muntanya Peülles Vilanova de la Sal
 El Club Excursionista 
Les Peülles del Montsec, 
organitzen pel proper dia 9 
de setembre la 3a edició de 
la Trail/caminada Peülles 
Vilanova de la Sal, prova 
puntuable a la lliga de 
la Noguera.El recorregut 
constarà de 14,400 km 
amb un desnivell positiu 
de 558 m. La sortida és 
des de Vilanova de la Sal 
i l’entorn d’aquesta prova 
té un gran paisatge com a 
protagonista. La cursa de les Peülles amb sortides des de Vilanova
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Sempre s’ha dit que “qual-
sevol temps passat era mi-
llor”, si fem un breu o llarg 
record dels llunyans dies 
de la nostra vida passada, 
-segons l’edat de cadascú-, 
veurem que hem millorat 
molt, però que molt! Jo 
crec que sols en dos aspec-
tes s’ha empitjorat la nostra 
vida: en l’ambició de tenir 
diners i en l’ansietat de pro-
tagonisme.
 La necessitat, per dir-ho 
d’alguna forma de tenir uns 
“possibles” per mantenir 
un “status”, moltes vega-
des superior amb el que 
podem lluir amb l’obtingut 
pel propi treball. Moltes ve-
gades el veí és l’espill que 
tenim en les nostres ambi-
cions. Sigui llunyà o proper.
 Jo recordo molt sovint 
a un senyor que molts no 

D’ahir i d’avui
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

heu conegut. Em refereixo 
a un tal sr. Armenter. Que 
canviant poc de vestimen-
ta, sempre anava net i polit 
i sempre tenia una mitja ri-
alla a la cara. Que parlar-hi 
era tot un plaer. La seva sen-
zillesa era un bon pregó de 
la plenitud de la seva vida. 
Les poesies que va escriure 
eren sempre una lloança 
d’un esperit que ell tenia al 
seu interior, que el feia ver-
taderament autèntic.
 El temps que tot ho pot, 
farà que la seva petja per 
aquest món s’oblidi, però 
els que vam conèixer el 
podrem recordar sense po-
der-l’hi prendre ni restar-li 
força. Jo moltes vegades 
em lamento de no haver 
aprofundit en el seu tracte. 
D’ocasions se’n van tenir, i 
jo en la meva joventut no ho 

vaig saber aprofitar. Errada 
que avui em fa entristir, i 
com sempre sol passar ja 
no té remei. Ni flautes ni vi-
olins, ja ha passat.
 Molt a l’inrevés d’avui 
que molts sols busquen 
la notorietat i la pregonen 
abans d’hora, en un temps 
en que la incertesa domina 
la vida de tots, veiem l’abun-
dància de miops incultes 
que hi ha. Tinc un mòbil del 
més rudimentari que pugui 
haver-hi, i fins així, m’assa-
bento de les aventures i ma-
nifestacions de molts que 
de segur guanyarien callant 
i no col·laborant amb entu-
siasme en fes de “vocero” 
de totes les ruqueries que 
pregonen, aneu a saber 
amb quina finalitat. Ganyar 
notorietat i arribar a ser un 
“influencer”, per tenir un 
ramat propi de tanoques, 
potser un.
 Ara jo crec que els esta-
ments públics, haurien de 
tenir molt present a tot ser 
vivent que sap clarificar el 

barrejot de Facebook, Mi-
crosoft, IBM i Google i que 
creu en la espontaneïtat 
desinteressada de les mul-
tinacionals per aconseguir 
la immortalitat. Jo crec que 
el primer interessat hauria 
d’ésser el nostre Ajunta-
ment, per tenir una visió del 
futur més àmplia i esperan-
çadora. Tenint a toca mà 
una activista sociocultural 
que ens invita a solucionar 
els problemes presents i 
futurs del centre històric. 
Amb un projecte que ell té 
tot el dret a liderar (de fet ja 
el lidera), el que fa ben seu. 
I a banda s’ofereix a qual-
sevol formació política que 
presenti el millor projecte 
de ciutat. L’Ajuntament s’ha 
de moure per no perdre’l 
com un fitxatge de gran và-
lua per la ciutat.
 A Balaguer hem tingut 
sort. Hem tingut alcaldes 
de tot l’arc polític significa-
tiu. El poble ha donat con-
fiança als que els semblava 
més ajustat al se gust, fos 

llarg o curt el seu mandat 
tots han fet que les limita-
des disponibilitats econò-
miques els han permès fer. 
Curts períodes de vaques 
grasses van permetre fer 
obres que avui són l’orgull 
del municipi. Cap s’ha vist 
involucrat en cap cas de 
corrupció i van mantenir 
unida a la ciutat. Ara sem-
bla que això s’ha trencat. 
Aquesta obsessió que res 
de bo portarà de Crides, Re-
públiques bananeres, grocs 
per tot arreu en monuments 
i propietats públiques -que 
són de tots- i que uns cre-
uen del tot seves. Fan visi-
ble una separació de molt 
mal a recosir. Son temps di-
fícils pel govern municipal, 
amb un equilibri de forces 
que forcen a fer pactes que 
a molts ens repugnen, ara i 
sempre.

--------------------------------------------
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 Des del departament 
d’ocupació de Creu 
Ro j a ,  s ’ a p o s t a  p e r 
oferir formacions de 
capacitació adients a 
les demandes laborals 
que  van  sorg in t  a l 
municipi, és per aquest 
motiu, que s’han realitzat 
dos formacions de 50 
h o r e s  t e ò r i q u e s  i 
20 de practiques en 
empreses de la zona 
d e  B a l a g u e r.  L e s 
formacions realitzades 
d e  G e s t i ó  d e 
Magatzem i Ajudant 
de Cuina, han servit 
als participants per a 
conèixer un altre perfil 
professional, que els 
pot obrir camí a la seva 
inserció laboral.
 A m b  a q u e s t e s 
formacions, es pretén 

q u e  l e s  p e r s o n e s 
participants, millorin 
e l s  c o n e i x e m e n t s  i 
competències d’un perfil 
professional concret, per 
així sortir més capacitats 
al mercat laboral.
 De cara al setembre, 
està previst realitzar la 
formació capacitadora 
d’auxiliar de cambrer/a, 
c o m  t a m b é  a l t r e s 
formacions de noves 
tecnologies i un curs 
de nocions bàsiques en 
geriatria.

Creu Roja realitza diferents 
cursos de formació adients a 
les demandes laborals

Cursos de Creu Roja

Ha realitzat dos cursos 
de gestió de magatzem 
i d’ajudant de cuina 
i en té previst un de 
auxiliar de cambrer

Talents del Món, al cicle de Música als 
Castells, el proper divendres 10 d’agost

 El XXIX Cicle de Música 
als Castells Culturals de Ca-
talunya tindrà aquest any de 
protagonista al concert de 
Balaguer la Fundació AIMS, 
un concert de professors 
i alumnes de l’Acadèmia 
Internacional de Música de 
Solsona, dirigida per Peter 
Thiemman, violoncel·lista 
resident del Liceu de Bar-
celona.
 El concert Talents del 
Món, tindrà lloc aquest 
divendres dia 10 d’agost 
a les 21.30 h davant de la 

façana romànica de l’antiga 
església de Santa Maria 
d’Almatà, just al costat de 
l’església - basílica del Sant 
Crist de Balaguer i molt a 
prop del Castell Formós. 
S’ha escollit aquest indret 
proper al Castell Formós 
perquè recentment s’han 
acabat les obres de reforma 
d’aquesta façana, per tal de 
posar-la en valor.
 E l  concer t  Ta lents 
del Món es presenta per 
primera vegada a Balaguer 
i  aquest concert,  està 

Talents del món, davant l’esgésia de Santa Maria d’Almatà

emmarcat dins del Cicle 
de Música als Castells de 
Balaguer, un concert  de 
professors i alumnes de 
violí, viola i violoncel de 
les millors sales d’Europa 
i del món i que gràcies al 
curs internacional que es 
celebra a l’estiu a Catalunya 
i als diferents concerts 
que realitzen durant els 
mesos de juliol i agost, 
en podrem gaudir aquí a 
Balaguer. Tindrà un preu de 
10 €. Les entrades podran 
comprar-se anticipadament 
a l’Oficina de Turisme de 
dilluns a divendres d’11 a 
14 i de 18 a 20 h, al telèfon 
973445194 i 1 hora abans del 
començament del concert 
al Sant Crist. 

Aquest concert està emmarcat dins del Cicle de 
Música als Castells, actuant professors i alumnes de 
les millors sales d’Europa i del món
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 La Fira d’Alimentació 
i  S a l u t  t o r n a r à  a 
Balaguer el pròxim 27 
i 28 d’octubre del 2018. 
L’associació Slow Food 
Terres de Lleida ha 
començat a treballar en 
l’organització del que 
serà la 11ª edició d’un 
certamen plenament 
consagrat en el sector 
de l’alimentació i les 
teràpies naturals. 
 E l  c e r t a m e n  
mantindrà el mateix 
format dels últims anys 
en  e l  que  combina 
di ferents  espais  de 
conferències, tallers i 
degustacions així com 
també un Mercat de la 
Terra on empreses del 
territori podran exposar 
els seus productes als 

Slow Food, treballa en l’11a 
Fira  d’Alimentació i Salut pels 
propers 27 i 28 d’octubre

Fira d’Alimentació i Salut a Balaguer

Els municipis de les Avellanes celebren 
setmanes culturals durant el mes d’agost

 Els municipis de Les 
Avellanes, Vilanova de la 
Sal, Santa Linya i Tartareu 
celebren aquest dies les 
seves respectives setmanes 
culturals, a part dels actes 
programats per les seves 
festes majors.
 Vilanova de la Sal va ser 
la primera en fer la setmana 
cultural del 31 de juliol 
fins al passat divendres 3 
d’agost, que va organitzar 
l’Associació de Veïns de 
Montalegre.
 El Patronat de Sant 
Roc, organitza per Les 
Ave l lanes  començant 
aquest divendres amb el 
concurs de decorar els 
balcons o façanes, un taller 

de cuina infantil el dissabte 
i el concurs de tapes «Tasta-
la» el dijous 16 d’agost.
 Continuarà Tartareu a 
partir del dilluns 20 d’agost 
amb la Segona Caminada 
«Descobrir patrimoni». 
Seguirà el dimarts amb 
el sopar de truitada a la 
piscina, i el dimecres amb 
l ’actuació musical  de  
Ribatònics amb serveis bar 
i entrepans i un bus que 
passarà pels quatre pobles, 
perquè els veïns hi puguin 
anar de manera gratuïta. 
Acabarà la setmana cultural 
de Tartareu, el dijous 23 
amb entreteniments a la 
piscina durant tot el dia.
 Per últim, l’associació 

Les Avellanes

d’amics de Santa Linya 
o r g a n i t z a  a c t e s  q u e 
començaran el dimecres 
22 amb un taller esmorzar 
saludable i  a la tarda 
concurs de dolços a la 
piscina. El dijous un taller 
de prehistòria de com 
vivien a la Cova Gran, a la 
tarda Aquagym/zumba a la 
piscina del poble i al vespre 
botifarrada popular.
 A  par t ,  fo ra  de  la 
setmana cultural, també 
han organitzat pel dissabte 
8 de setembre, un concert 
a la Cova Gran de la Coral 
Turons, amb un bus que 
passarà per les quatre 
poblacions per portar els 
veïns que vulguin anar.

  

visitants. 
 La Fira vol seguir 
aportant un valor afegit 
als visitants en defensa 
de les teràpies naturals 
i  comptarà  amb la 
participació de ponents 
de prestigi en l’àmbit de 
la medicina i la nutrició 
que compartiran amb 
els seus coneixements 
i experiència amb als 
assistents. 
 E l  M e r c a t  d e  l a 
Terra preveu reunir al 
voltant d’un centenar 
d e  p r o d u c t o r s  q u e 
presentaran als visitants 
una oferta d’aliments 
i productes artesanals 
elaborats sota uns valors 
de defensa del medi 
ambient, la sostenibilitat 
i la justícia social. 
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
LA VERMUTERIA ne-
cessita cambrer/a. In-
teressats portar portar 
Currículum a la Plaça 
Mercadal, 48 de Bala-
guer.
-----------------------------------
REPASSOS de llen-
gua anglesa (Primà-
ria, ESO i Batxillerat). 
Raó: 698383277.
-----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes particu-
lars d’anglès. Clas-
ses de conversa, en 
grups o bé en classes 
particulars. Informa’t 
sobre horaris, sense 
cap compromís.  Raó 
telèfon: 650422582.
-----------------------------------

ES NECESSITA perso-
nal pels departaments 
Laboral i Fiscal d’una 
gestoria de Balaguer. 
Interessats enviar cur-
rículum a: info@tgae. 
cat
------------------------------------
ES DONEN classes 
particulars de música 
(classes de llenguatge 
musical i piano). Raó: 
669117026.
------------------------------------
BAR FLEMING de Ba-
laguer, necessita per-
sonal. Tucar al telèfon: 
629476013.
------------------------------------
BALMOTOR taller me-
cànic, precisa mecà-
nic electricista. Raó: 
973447705.
-----------------------------------

SE OFRECE señora 
para cuidar gente ma-
yor o también para 
hacer trabajos de lim-
pieza del hogar en Ba-
laguer o cercanías. 
Total disponibilidad 
de horario. Con car-
net de conducir. Con 
experiencia y buenas 
referencias. Razón: 
642828007.
------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
VENTA/LLOGUER  de 
pàrquings tancats 
al c/ Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó 
telèfons: 629715431-
629310479.
------------------------------------

BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos i 
places d’aparcament. 
Raó: 973443800.
------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, amb 2 
habitacions. Lloguer 
de magatzem al c/ 
Sant Pere Màrtir (Ba-
laguer) i també lloguer 
de pàrquing de línia al 
c/ Noguera Pallaresa.  
(Balaguer). Més in-
formació als telèfons:  
973447752-639920281.
------------------------------------
LLOGUER local co-
mercial, 32 m2, al c/ 
Girona. Aigua, llum, 
porta d’alumini i vi-
dre i també reixa. Raó: 
973450555.
------------------------------------

PARCEL·LA EN VEN-
DA a Térmens. Pos-
sibilitat de fer-hi dos 
habitatges. Façana 
que dóna a dos car-
rers. Molt bon preu. 
Informa’t sense cap 
compromís al telèfon: 
973450555.
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines al c/ 
Sant Lluís, 36 entresol 
de Balaguer, al telèfon 
973448273 o bé des del 
web: 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                                                                 012
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. DOLSET- 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
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.24
08.15 (4) 08.41 
08.18 (5) 08.44
10.08 (1) 10.34
11.15 (2) 11.41
12.08 (7) 12.34
14.07 (7) 14.33
14.08 (2) 14.34
16.22 (8) 16.48
16.23 (7) 16.49
16.37 (4) 17.03
17.58 (5) 18.24
18.08 (4) 18.34
19.38 (8) 20.04
20.03 (4) 20.29
20.07 (5) 20.33
20.37 (3) 21.03
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.29 (6) 22.55

BALAGUER LA POBLA
05.52 (4) 07.00
08.15 (1) 09.22
11.15 (2) 12.22
15.31 (7) 16.38
17.31 (8) 18.38
17.56 (3) 19.03
19.51 (6) 20.58

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.25 (4) 05.52
06.20 (1) 06.46
07.47 (1) 08.15
09.05 (1) 09.31
10.47 (2) 11.15
11.10 (7) 11.36
13.30 (1) 13.56
15.05 (7) 15.31
15.30 (2) 15.56
17.05 (5) 17.31
17.30 (4) 17.56
19.05 (5) 19.31
19.25 (4) 19.51
21.05 (7) 21.31
21.30 (2) 21.56

LA POBLA BALAGUER
07.08 (4) 08.15
10.08 (2) 11.15
13.00 (7) 14.07
15.15 (8) 16.22
15.30 (4) 16.37
19.00 (5) 20.07
19.30 (3) 20.37
21.22 (6) 22.29

(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.

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              dl. a ds.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                                    dg.
20.25                                “                                           dl. a ds.
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.
14.55 “  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
19.15 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.  
16.50           “ diari
19.10  “                                           dl. a dv.
13.17      AGRAMUNT                              dl. a ds.
19.17 “                                          dl. a dv.

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                       dl. a dv.
19.10  “                                        dissabte
20.40                        “                                 dl. a dv.+dg.
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
12.00                      ALBESA                              disbt mercat

SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dilluns a divendres
08.00 de dilluns a divendres
08.05 de dilluns a divendres 
08.45 diari
08.50 diari
09.10 de dilluns a dissabte
09.15 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
10.05 de dilluns a divendres
11.10 de dilluns a divendres
11.15 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.35 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
14.15 de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.15 diari
18.30 de dilluns a dissabte
18.35 de dilluns a dissabte
20.00 de dilluns a divendres + diumenge
20.05 de dilluns a divendres + diumenge
20.15 de dilluns a divendres
20.20 de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al 
webs: www.alsa.es . Actualitzat el 01/08/2018.

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 9 d’agost a les 8 de la tarda del 16 d’agost  DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 16 d’agost a les 8 de la tarda del 23 d’agost  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 23 d’agost a les 8 de la tarda del 30 d’agost  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 30 d’agost a les 8 de la tarda del 6 de setembre  DOLSET

** Els horaris de trens canvien constantment. Aconsellem confirmar horaris al 
web www.fgc.cat .Horaris de trens actualitzats el 31/07/18.

LLOGUER
local comercial al c/ Girona.

Amb aigua, llum, porta d’alumini i vidre
i també reixa, amb 32 m2.

Raó: 973450555.
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