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Sumari

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

En Portada
Mercat de les rebaixes

 El proper divendres 2 d’agost, es celebrarà a 
Balaguer el XXV Mercat de les Rebaixes d’estiu, 
organitzat per l’Associació de Comerciants ACB.
 El tram de Passeig de l’Estació, entre la plaça 
de la Sardana i l’estàtua de Gaspar de Portolà, serà 
l’escenari del mercat, on més d’una trentena de 
parades hi seran des de les 10 del matí fins a les 20.30 
h del vespre, per oferir als possibles compradors uns 
preus d’escàndol, per rematar la venta de productes 
d’estiu.
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# Aquest diumenge les piscines municipals van acollir la diada per l’esclerosi múltiple
Una campanya que recapta fons per la lluita d’aquesta malaltia neurodegenerativa, que afecta a més de 
7.500 persones a Catalunya. Moltes poblacions de la comarca també hi han participat. 

# L’Associació de veïns del Centre Històric organitza una nova festa de Sant Jaume
Una nova jornada per la festivitat de Sant Jaume, la festa dels fanalets, amb cercavila i música en directe

>>BALAGUER
# Ja ha començat el programa JoVa a Balaguer

És una iniciativa de la regidoria de Joventut de l’ajuntament de
Balaguer i l’Oficina Jove de la Noguera

# El cicle de Música i Poesia tancarà la seva 8a edició el 21 de juliol
Aquest diumenge es va celebrar el tercer concert del cicle.

>>COMARCA
# Inici de les Festes Majors amb la Festa Major de la Ràpita

A Os de Balaguer la Festa Jove serà el dia 20. També estaran de Festa 
Major Vilanova de la Sal i l’Hostal Nou-La Codosa i Gerb

# Santa Linya serà l’escenari de l’exposició a l’hort
S’hi realitzarà una exposició de cinc artistes de diferents disciplines

>>ESPORTS
# Continuen les activitats de l’ajuntament programades per l’estiu

Les regidories d’Esports i Joventut cada estiu es posen les piles per 
oferir un gran ventall d’activitats durant els mesos d’estiu

# 6 nedadors del CEN Balaguer participen al campionat d’estiu
Es va celebrarar a les instal·lacions olímpiques de Tarragona

# El 2 d’agost es celebrarà el Mercat de les rebaixes d’estiu
El tram de Passeig de l’Estació, entre la plaça de la Sardana i l’estàtua 
de Gaspar de Portolà, serà l’escenari del mercat

# Exposició de l’artista Jaume Solsona al Monestir d’Avellanes
Es podrà veure l’exposició “Decoració sobre fusta” de l’artista de 
Vilanova de Bellpuig.  Una exposició de treballs d’artesania manual

# Jornada de tecnificació de patinatge artístic a Térmens amb Mònica Gimeno
El Club Patí Térmens va oferir una Masterclass en tecnificació a càrrec de la subcampiona del món 2017, 
Mònica Gimeno. Aquestes classes van durar tot un dia, es van realitzar al pavelló poliesportiu de Térmens

# El Parc Astronòmic Montsec s’adhereix al segell d’equipament familiar
Aquesta adhesió  implica que el COU s’incorpora també a la certificació Biosphere Responsible Tourism

>>OCI/CULTURA
# La Red Rural Nacional selecciona el programa arrenca de la Noguera

És un programa dirigit a estudiants de batxillerat i cicles formatius, així com també a empreses rurals
# Enguany s’arriba a la 24a edició de la Càtedra d’Estudis Medievals de la Noguera

Va començar el passat dimecres 10 de juliol sota el títol “L’Edat mitjana, la primera globalització?”
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La 35a edició de la Transsegre tanca un 
any més amb gran èxit els tres dies

 Un any més la Transse-
gre ha esdevingut la festa 
per excelència de l’estiu, 
amb multitud de gent gau-
dint de les baixades, els 
espectacles al parc de la 
Transsegre i com no, dels 
tripulants que són els prin-
cipals protagonistes, essent 
vora 2.000 els que es van 
atrevir a baixar pel Segre 
amb les embarcacions ca-
solanes.
 Divendres van començar 
els actes al Parc de la Trans-
segre, amb les actuacions 
de l’escola de Gimnàstica 
Rítmica Municipal de Bala-
guer, seguit de les actuaci-
ons de diferents Dj’s.

 Dissabte mati com sem-
pre, verificacions de barques 
al Parc de la Transsegre i 
per la tarda la sortida de 
barques des de Camarasa 
per arribar a Sant Llorenç.
 A la nit arriba una de les 
parts més esperades, tant 
pels que baixen com pels 
que no ho fan, ja que poden 
gaudir de bona música al 
costat del riu, enguany el 

grup principal era Buhos, 
acompanyat per Hey Pachu-
cos i Dj’s fins a la matinada.
 El diumenge al mati, tot i 
estar ennuvolat, no fa frenar 
les ganes dels tripulants de 
completar la baixada amb 
barca pel riu. Al migdia, amb 
totes les barques arribades 
es fa fer el fi de festa i entre-
ga de premis, premiant el 
disseny de les barques i no 
pas l’ordre d’arribada.
 Un any més la Transse-
gre tanca una nova edició 
amb una gran participació, 
enguany vora de 250 bar-
ques, que van omplir de 
gent i color el tram de Segre, 
entre Camarasa i Balaguer. 
Una festa d’estiu on acudeix 
gent de molts punts de la 
geografia, ja que esdevé una 
festa molt coneguda i cada 
any porta gent nova que vol 
provar aquesta activitat que 
ja compleix 35 anys.

Arribada de les barques a Balaguer

 Balaguer ha posat 
en marxa aquest dilluns 
el projecte JOVA, una 
iniciativa de la regidoria de 
Joventut de l’ajuntament 
de Balaguer i l’Oficina 
Jove de la Noguera. La 
proposta consisteix en 
oferir la possibilitat als 
joves del municipi de 
realitzar una activitat de 
voluntariat durant l’estiu 
al servei del poble.
 Enguany, 24 partici-
pants, es dedicaran a 
a judar  a  la  br igada 
m u n i c i p a l  e n  l e s 
tasques de millora que 
habitualment es fan cada 
estiu en els diferents 
centres educatius. A més, 
aquest any hi participen 
quatre alumnes de l’Estel 
de Balaguer.
 Les  tasques  han 
començat al col· legi 

Ja ha començat el programa JoVa 
a Balaguer amb col·laboració 
amb la brigada municipal

Participants al projecte Jova

G a s p a r  d e  Po r t o l à . 
Enguany s’ha ampliat als 
13 anys la franja d’edat 
dels joves per inscriure’s. 
Davant la gran acollida, 
no es descarta tampoc fer 
el programa de l’any que 
ve en dues fases.
 A Balaguer el projecte 
JOVA està adreçat a 
joves d’entre 13 i 16 anys, 
empadronats o residents 
al municipi i es farà fins 
26 de juliol de 9 a 14 h. 
 L’any  passat  van 
participar en el projecte 
JOVA més de 200 joves 
d’arreu de la comarca. Un 
cop finalitzat el projecte i 
amb la finalitat d’agrair-
los la feina feta, els 
participants gaudiran, 
d’una entrada gratuïta 
a Port Aventura, amb 
desplaçament inclòs en 
autocar.

Festa al Parc de la Transsegre el dissabte nit

Des de fa uns anys, la 
festa major d’estiu de 
Balaguer, comença el 
divendres amb activitats 
al Parc de la Transsegre
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Concert amb Atenea Quartet

El cicle Juliol de Música i Poesia tancarà la 
seva 8a edició el proper 21 de juliol

 El monestir cistercenc 
de Santa Maria de  les Fran-
queses ha acollit aquest 
diumenge 14 de juliol  al 

Aquest diumenge es va celebrar el tercer concert 
del cicle a càrrec d’Atenea Quartet

Conservatori del Liceu que, 
sota el mestratge de l’Arnau 
i l’Abel Tomàs i Jonathan 
Brown, membres del pres-
tigiós Quartet Casals, han 
fet gaudir als espectadors 
d’un exercici de virtuosisme 
i qualitat.
 El proper diumenge 21 
de juliol, tancarà el Cicle, 
també a les 20 h del vespre 
i al Monestir de Santa Ma-
ria de les Franqueses, un 
repertori de gospel, jazz, 
blues i soul, amb Cants 

d’esclavitud i cants de lli-
bertat, de la mà de The 
Gourmets Vocal Quartet, 
format per Alex Delgado (te-
nir I), Jordi Vallespí (tenor 
II), Xavier Mestre (baríton) 
i Abel Garcia (baix), amb  
una perspectiva musical i 
humanista, com una forma 
de donar a conèixer aquests 
cants que van ajudar a 
milions d’éssers humans a 
suportar l’esclavitud però 
també a transmetre’s plans 
de fugida cap a la llibertat.

vespre, el tercer concert 
del cicle Juliol de Música i 
Poesia que enguany celebra 
la seva vuitena edició.

 En  el concert“La  joven-
tut  vibra  amb  els  clàs-
sics”, a  càrrec d’Atenea  
Quartet, s’ha  pogut gaudir  
de  música  de  cambra  de  
Haydn  i  Shumann de  la  
mà  de  joves intèrprets 
acompanyats amb textos de 
Joana Raspall i Carles Riba, 
recitats per la balaguerina 
Carme Alòs i l’actor Enric 
Arquimbau. L’actriu Carme 
Alòs, que ha participat en 
altres edicions del cicle i 
que també és historiadora i 
directora del  Museu  de  la  
Noguera,  ha  destacat  la  
importància  d’iniciatives 
com el Juliol de Música  i  
Poesia  que  posen  el  valor  
el  patrimoni  de  la  ciutat  
amb propostes  culturals.
 Atenea Quartet Atenea 
Quartet l’integren quatre 
estudiants de l’ESMUC i el The gourmets vocal quartet, últim concert
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 L’Associació la Sabina, 
juntament amb la Societat 
Catalana d’Herpetologia 
i amb el suport de la 
Fundación Biodiversidad 
del Ministerio para la 
Transicíón Ecológica i 
l’Ajuntament de Balaguer 
han dut a terme un 
projecte per recuperar 
basses als secans de La 
Noguera. 
 Antigament als secans 
de Lleida, els ramats 
i en algunes ocasions 
també les persones, 
es passaven la set en 
basses on s’acumulava 
l’aigua de pluja. Aquests 
punts es restauraven i es 
mantenien amb l’esforç 
de pastors i pagesos. A 
més també eren utilitzats 
com a punts de vital 
importància per moltes 
espècies de fauna, en 
especial per amfibis, 
que trobaven en aquests 
punts indrets idonis per a 
reproduir-se i pels ocells 
estèpics a l’hora d’anar a 
beure i refrescar-se.
 Amb la desapari-
ció dels ramats, aquest 
punts d’aigua es van anar 
deteriorant i perdent el 
seu valor ecològic. En 
molts cassos desaparei-
xent definitivament. És 
per això que en el darrer 
any s’ha desenvolupat 

Recuperació de les basses en 
ecosistemes estèpics als secans 
de la comarca de la Noguera

un projecte per recuperar 
fins a sis d’aquestes bas-
ses amb la finalitat que 
serveixin com a punts de 
reproducció d’amfibis i/o 
punts d’abeurada per la 
fauna. Els resultats han 
estat sorprenents tot i 
que les basses encara no 
s’han consolidat. El gri-
pau corredor, la granota 
verda i el gripau d’espe-
rons han colonitzat tres 
d’aquestes basses (en 
un futur hi podrien tam-
bé arribar el gripau comú 
i la granota de punts). 
En dues, les càmeres 
automàtiques ens diuen 
que hi van a diaris mol-
tes espècies d’ocells i 
també mamífers a beure 
i refrescar-se. En podem 
destacar els torlits, les 
perdius, calàndries, el 
xoriguer petit, el gaig 
blau, cabirols, senglars  
i  també alguna xurra, 
una de les espècies més 
amenaçades de la fau-
na catalana que te en 
aquests secans els dar-
rers indrets on viu a Ca-
talunya.
 Dins del mateix pro-
jecte s’ha realitzat una 
campanya d’erradicació 
d’espècies invasores 
a aquestes basses: el 
cranc de riu americà i la 
canya.

Aquest diumenge les piscines municipals 
acollien la diada per l’esclerosi múltiple

 Les piscines municipals 
de Balaguer, van participar 
aquest passat cap de setma-
na, en la campanya “Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple”, que 
des de fa 26 anys, es duu a 
terme arreu del país.
 Una campanya que 
recapta fons per la lluita 
d’aquesta malaltia neuro-
degenerativa, que afecta 
a més de 7.500 persones a 
Catalunya. Moltes poblaci-
ons de la comarca també hi 
han participat. Balaguer ha 
recaptat 539 euros.Piscines del poliesportiu

L’Oficina Jove de la Noguera va repartir 
mil preservatius durant la Transsegre
 L’Oficina Jove del Con-
sell Comarcal de la Noguera 
i l’Associació Antisida de 
Lleida van distribuir gratu-
ïtament 1.000 preservatius 
durant la 35a edició de la 
Transsegre, que ha tingut 
lloc aquest passat cap de 
setmana. La iniciativa for-
ma part d’una nova edició 
del “Mulla’t segur/a per 
la Transsegre”, una cam-
panya de sensibilització i 
prevenció dirigida al jovent 
per evitar malalties de trans-
missió sexual i embarassos 
no desitjats. El repartiment 
dels preservatius es va fer 
a Balaguer el dissabte, en 
el moment del lliurament 
de la documentació a les 
persones participants i de 
les verificacions tècniques 
de les embarcacions. 

Presentació campanya “Mulla’t segur/a per la Transsegre”

 L’acte d’entrega dels 
profilàctics a l’organització 
de la Transsegre, l’Associ-
ació Admiral’s Cup Lights, 
es va dur a terme a la seu 
de l’Oficina Jove, al casal 
Lapallavacara de Balaguer. 
L’acte va comptar amb la 

presència del coordinador 
de l’Oficina Jove de la No-
guera, Marc Terés; la tècnica 
de l’Associació Antisida de 
Lleida, Míriam Martín, i dos 
dels membres de l’organit-
zació de la Transsegre, Dani 
Carrasco i Flor Martínez. 

Recuperació de basses
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 L’Àrea de Serveis 
Socia ls  del  Consel l 
Comarcal de la Noguera, 
a  t r a v é s  d e l  Pu n t 
de Voluntariat de la 
Noguera, ha organitzat 
conjuntament amb la 
Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària 
del  Departament de 
Treball, Afers Socials i 
Famílies, la trobada del 
grup de treball de punts/
programes de voluntariat 
dels ens locals i la Direcció 
General d’Acció Cívica 
i Comunitària, el passat 
dimecres 3 de juliol. La 
trobada va començar 
amb la benvinguda de la 
presidenta e.f. del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
Concepció Cañadell i 
Salvia, i del Sr.   Marc 
Viñas i Artola, subdirector 
general de Cooperació 
Social i Voluntariat de la 
Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària del 
Departament de Treball, 
Afers Socials i Família de la 

Trobada de punts de voluntariat 
de Catalunya al Consell Comarcal 
de la Noguera

Generalitat de Catalunya.  
 A continuació, els 
responsables del Punt 
de Voluntariat de la 
Noguera van exposar el 
funcionament i la tasca 
realitzada, i en la segona 
part es va presentar la 
marca de “Punts de 
Voluntariat Local de 
Catalunya” i s’exposà 
diferents informacions 
d’interès per als punts. 
 El Punt de Voluntariat 
de la Noguera exposa 
al Consell Comarcal la 
mostra “Connectat al 
voluntariat, l’acció que 
torna” des del 3 de juliol 
fins al 13 de juliol, un 
muntatge amb plafons 
que fa un recorregut pel 
voluntariat a Catalunya 
de la mà de persones 
que fan voluntariat, com 
a acció per promocionar 
l’associacionisme i el 
voluntariat i per tal de fer 
difusió i donar visibilitat a 
la tasca de les persones 
voluntàries.

L’empresa Villart Logistic celebra el 18è 
aniversari fent donacions a ONG’s locals

 L’empresa balaguerina 
Villart Logistic, va celebrar el 
passat mes de juny el seu 18è 
aniversari. Per celebrar-ho, 

Una de les donacions va ser per Creu Roja

van fer una trobada de socis i 
treballadors /es, amb una jor-
nada plena d’activitats, una 
de les quals, va ser l’entrega 

de quatre bicicletes juvenils 
que van ser entregades per 
membres de la família Villart 
als representants de dos 
ONG’s locals, com són Creu 
Roja i Càritas, els quals van 
agrair a l’empresa Villart Lo-
gistic a segui amb la línia de 
Responsabilitat Social amb 
l’entorn, que fa més de 10 
anys que va iniciar.
 L’empresa patrocina di-
ferents entitats esportives 
locals, com el Club Futbol 
Balaguer, el Club Tennis Tau-
la Balaguer, el Club Futbol 
Sala Balaguer Vedruna així 
com altres esdeveniments 
esportius i culturals que es 
celebren a la ciutat. 

Trobada a Balaguer

L’Associació de Veïns del Centre Històric  
organitza una nova festa de Sant Jaume

 L’Associació de Veïns del 
Centre Històric organitza una 
nova jornada per la festivitat 
de Sant Jaume, pel dimecres 
24, la festa dels fanalets, a les 
20 h a la plaça Sant Jaume, 
amb cercavila i música en 
directe amb gegants, conta-
contes i coca pels assistents. 
L’endemà, dia de Sant Jau-
me, a la mateixa plaça a les 
19.30 h es farà una ballada de 
sardanes amb la Colla Santa 
Maria de les Franqueses, 
missa i la benedicció.Centre Històric
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Santalinya serà l’escenari de 
l’exposició a l’hort amb obres 
de cinc artistes diferents

Exposició a l’Hort de l’any passat

Inici de festes majors amb la festa major 
de la Ràpita aquest cap de setmana
 Aquest cap de setmana  
dels dies 19, 20 i 21, la Rà-
pita celebrarà la seva festa 
major habitual al mes de 
juliol.
 Els actes començaran 
el divendres a la tarda amb 
una missa de festa major, 
acompanyada per la coral. 
En acabar es farà el bateig 
dels nous gegants de la 
Ràpita, amb l’acompanya-
ment de la xaranga Estrella 
Band. Després un sopar de 
germanor, que el seguirà 
una actuació i el ball amb 
Banda Sonora i disco mòbil.
 El dissabte hi haurà 
un parc refrescant per la 
canalla, des de les 16 fins a 
les 19 h, seguit d’una festa 
de l’escuma. Al vespre, hi 
haurà sessió llarga de ball 

amb Exel i sessió de Dj. 
Hector Hope.
 Diumenge per la tarda 
es farà un taller de pinta-
cares per als més petits. 

L’orquestra Gran Premier 
serà l’encarregada de fer 
la sessió llarga de ball. Per 
acabar la festa major hi 
haurà focs artificials.

L’orquestra Gran Premier el diumenge

PROGRAMA D’ACTES  
DE LA RÀPITA

Divendres dia 19
19.00 Missa de festa major 
amb l’acompanyament de 
coral.
20.00 Bateig dels nous 
gegants de la Ràpita, amb 
l’acompanyament de la 
xaranga Estrella Band.
22.00 Sopar de germanor, 

a la plaça Santa Margarida.
23.00 Actuació.
23.30 Ball amb Banda So-
nora i al finalitzar Disco 
Mòbil.

Dissabte dia 20
16.00 Parc refrescant “Mu-
lla’t” a la plaça Santa Mar-
garida (fins a les 19 h).
19.00 Festa de l’escuma de 
colors.

23.30 Ball llarg amb Exel. 
Al finalitzar, Dj. Hector 
Hope.

Diumenge dia 21
19.00 Tallers infantils i 
pinta cares a la pl. Santa 
Margarida.
20.00 Ball llarg amb l’or-
questra Gran Premier.
22.00 Focs artificials de fi 
de festa.

 Durant dos caps de 
setmana consecutius, 
Santalinya serà l’escena-
ri d’una exposició un tant 
diferent, més concre-
tament, l’hort d’Antoni 
Camarasa, s’hi realitzarà 
una exposició col·lectiva 
de cinc artistes de dife-
rents disciplines.
Aquesta serà la sego-
na edició, amb el repte 
d’igualar o superar la 
gran convocatòria de 
públic de la primera edi-
ció, que va reunir unes 
cinc-centes persones 
vingudes dels entorns 
de Balaguer, i d’arreu 
del territori.
Es tracta de realitzar 
una exposició artística 
en un marc natural, i 
com a idea és innovado-
ra i diferent. Es tracta de 

gaudir la pintura i l’es-
cultura integrada en un 
marc natural, en un en-
torn agrícola, es tracta , 
en definitiva, de penjar 
aquarel·les enmig de les 
bledes. Els artistes par-
ticipants seran Antoni 
Camarasa (escultura i 
pintura), Laura Piqué 
(especialitzada en colla-
ge), Lupe Ribot (aquarel-
la i art digital), Joan Ca-
baller Sumalla (pintor 
i escultor) i Roger-Lo 
Picot (artista de Santal.
Un format d’exposició, 
en un entorn diferent, 
en un marc rural i verd. 
Una idea molt personal 
d’Antoni Camarasa, per 
poder gaudir de l’art en 
un marc excepcional, 
amb molta varietat d’es-
tils artístics.

Bona Festa Major!
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Os de Balaguer celebra la Festa Jove 
aquest dissabte 20 de juliol

Munt Band

Jornada de tecnificació de patinatge 
artístic a Térmens amb Mònica Gimeno

Jornada de patinatge amb Mònica Gimeno

 El Club Patí Térmens va 
oferir una Masterclass en 
tecnificació a càrrec de la 
subcampiona del món 2017, 
Mònica Gimeno. Aquestes 
classes van durar tot un dia, 
es van realitzar al pavelló 
poliesportiu de Térmens, i en 
van gaudir els patinadors/es 
del Club local, així com altres 
patinadores de diferents 
clubs de la província. 
Aquesta activitat es va poder 
realitzar gracies al suport de 
l’Ajuntament de Térmens i 
de la Diputació de Lleida. 

 Vilanova de la Sal, 
celebrarà la seva festa 
major del 26 al 28 de juli-
ol. Els actes començaran 
divendres començaran 
els actes amb el sopar 
de germanor (21.30 h) 
amb música de ball i 
després marxa jove amb 
la disco mòbil de Band 
Disc.
 Dissabte a les 13 h, 
vermut popular, a les 17 
h concurs de botifarra i 
a les 18 h guerra d’aigua, 
a les 20 h ball de tarda 

Vilanova de la Sal estarà de 
festa major els dies 26, 27 i 
28 de juliol

amb el Duo Coral. A 
la matinada (00.30 h) 
concert jove amb The 
Jukebox, La Selva i dis-
co. La happy hour serà 
de 00.30 a 01.30 h.
 Diumenge a les 12 
h Missa de festa major, 
a les 13 h balls popular 
s ala plaça major, 13.30 
h vermut popular. Per 
la tarda a les 17.30 h hi 
haurà gimcana i xoco-
latada. A les 20 h ball 
de tarda amb el trio Ja-
laysa, fent el fi de festa.

 Aquest dissabte 20 
de juliol, Os de Balaguer 
celebra un any més, la Festa 

The Jukebox dissabte a la nit
Jove. Una festa en mig de 
l’estiu dedicada als joves, 
enguany, amb una festa dels 

anys 80 “I love 80’s” amb Dj. 
Ramos, a la Plaça de la Font 
a partir de les 12 de la nit.
 Tot seguit serà el torn 
del grup de versions Munt 
Band, que amenitzaran el 
ball i aportaran les seves 
versions de temes coneguts 
per tothom. Per acabar la 
festa nocturna fins altes 
hores de la matinada, sessió 
de Dj. amb Lo Puto Cat.
 Una festa que ja comença 
a ser vital en els estius de la 
comarca, organitzada per 
l’Associació de Joves Sam 
Pitot i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Os de 
Balaguer.
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L’Hostal Nou - La Codosa celebra la seva 
festa Major els dies 27 i 28 de juliol
 Els propers dies 27 i 28 
de juliol, L’Hostal Nou i La 
Codosa celebraran la seva 
Festa Major, que començarà 
dissabte al mati amb un 
parc infantil Wipe-out amb 
trenet, que hi serà fins a 
les 13.30 h i per al tarda de 
16.30 a 19 h. Entre les 18 i 19 
h es farà la festa de l’aigua i 
l’escuma. A les 20 h el grup 
d’havaneres Grup Veus de 
Ponent actuaran, abans del 
sopar popular, que al finalit-
zar hi haurà les actuacions 
de Jorge de la suerte i el 
grup Vintage.
 Pel que fa al diumen-
ge, a les 12 h hi haurà una 
cercavila amb els gegants i 

capgrossos de Vallfogona de 
Balaguer i la Colla Sampitot. 
A la tarda, un espectacle 
de titelles  i animació per 

als més petits, a càrrec de 
Circumloqui. A les 19.30 h 
començarà el ball fi de festa 
amb l’orquestra Cafè Latino.

Café Latino al fi de festa

PROGRAMA D’ACTES  
DE L’HOSTAL NOU I LA 
CODOSA
Dissabte dia 27
11.00 Parc infantil Wipe-
out amb trenet (fins a les 
13.30 h).
16.30 Parc infantil Wipe-
out amb trenet (fins 19 h).

18.00 Festa de l’aigua i 
l’escuma.
20.00 Havaneres amb el 
grup Vent de Ponent.
21.30 Sopar popular, a con-
tinuació l’actuació de Jorge 
de la Suerte i Vintage.

Diumenge dia 28

12.00 Cercavila amb ge-
gants i capgrossos de Vall-
fogona de Balaguer i la 
Colla Sampitot.
18.00 Espectacle de titelles 
i animació amb Circumlo-
qui.
19.30 Ball fi de festa amb 
l’orquestra Cafè Latino.

El Parc Astronòmic Montsec 
s’adhereix al segell
d’equipament familiar

Certificació Turisme Familiar

 Aquest any 2019 el 
Parc Astronòmic Mont-
sec s’ha adherit al segell 
d’Equipament Familiar 
de l’Agència Catalana de 
Turisme. Aquest segell ga-
ranteix que el PAM vetlla 
per la seva integració en 
l’entorn,  donant prioritat 
a una política i estratègia 
a favor de la sostenibilitat, 
que reforça encara més la 
certificació Starlight ava-
lada per la Unesco. També 
que el COU disposa d’una 
oferta adreçada a tot tipus 
de viatgers, en aquest cas 
a famílies, i a més posa 
a la seva disposició totes 
les facilitats i comoditats 
que aquest tipus de públic 
necessita, com zona de 

pícnic, canviadors de be-
bès, mesures de seguretat 
i accessibilitat adaptades 
per a infants, i una fàcil in-
teracció a les exposicions 
adequada per a diferents 
edats.
 Aquesta adhesió  im-
plica que el COU s’incor-
pora també a la certificació 
Biosphere Responsible 
Tourism, ja que Catalunya 
ha estat la primera des-
tinació a escala mundial 
que l’ha rebut. Aquesta 
certificació garanteix que 
el viatger pot gaudir d’una 
experiència sostenible, 
protegint la cultura, mi-
llorant l’economia local 
i reduint l’impacte en el 
medi ambient.
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L’Ajuntament de GERB,
convida a tothom a gaudir

dels actes de la FESTA MAJOR
de Sant Salvador,

els dies 1, 2, 3, 4, 5 i 6 d’agost

Gerb celebrarà el primer cap de
setmana d’agost la seva festa major

 La localitat de Gerb 
celebra la seva Festa Major 
dedicada a Sant Salvador, 
començant les festes ma-
jors del mes d’agost de la 
comarca de la Noguera, de 
l’1 al 6 d’agost, amb actes 
per tots els gustos i edats, 
amb varietat d’activitats.
 La festa començarà  el 
dijous, el concurs de truites 
al camp de futbol, seguit de 
cinema i havaneres amb 
ron cremat.
 Divendres s’iniciarà la 
festa major amb el pregó de 
festa major, amenitzat pel 
jovent del poble. A continu-
ació festa del Gin 80, amb 
una primera sessió de dj’s 
dels 80, seguit del grup de 
versions Hotel Cochambre 
i acabant amb Dj. Galaxy.
 Dissabte a la tarda hi 
haurà una super festa de 
l’escuma a tres bandes al 

camp de futbol. A la nit 
ball amb Quartet Vintage, 
seguit del grup de versions 
Rocktambuls i Sixtus fins a 
la matinada.
 Diumenge, ball de tar-
da amb el grup Orques-
tra Al&ma. A continuació 
es farà “El tu sí que vals” 
organitzat pels Joves de 
Gerb. Seguit de sopar de 
germanor. Castell de focs i 
continuarà la música amb 
l’Orquestra Al&ma.
 Dilluns es farà el dia del 
gos i no hi ha activitats pro-
gramades, només descans 
després de tants dies de 

festa major. Dimarts, dia del 
patró Sant Salvador, es farà 
una missa en el seu honor. 
En sortir vermut i ball amb 
el duet Stylette. Al migdia 
es farà la traca fi de festa, 
donant per acabats els ac-
tes de la festa major.
 Tots els actes que estan 
programats són gratuïts, 
menys el sopar de germa-
nor i el concurs de truites. 
Els actes estan organitzats 
des de l’ajuntament amb 
la col·laboració de l’Asso-
ciació de dones de Dones 
i l’Associació de Joves de 
Gerb.

Rocktambuls dissabte a la nit

Gerb enceta les festes 
majors del mes d’agost 
celebrant-se el primer 
cap de setmana

Programa d’Actes de Gerb
DIJOUS dia 1
21.00 Concurs de Truites, cinema i havaneres i ron
 cremat.

DIVENDRES dia 2
23.30 Pregó de festa major amenitzat pel jovent

 del poble.
23.30 Festa del Gin 80 amb dj’s dels 80.
01.30 Grup de versions Hotel Cochambre.
04.00 Dj Galaxy fins a les 06.30 h.

DISSABTE dia 3
19.00 Festa de l’escuma a tres bandes al Camp de

 Futbol.
23.00 Orquestra Quartet Vintage.
01.15 Grup de versions Rocktambuls.
04.00 Grup de versions Sixtus.

DIUMENGE dia 4
20.00 Grup orquestral Al&Ma al Camp de Futbol.
 A continuació “Tu sí que vals” organitzat
 pels Joves de Gerb, seguit del sopar de
 germanor i  castell de focs i ball. A
 continuació fi de festa amb el grup Al&Ma.

DILLUNS dia 5
Dia del gos, sense activitats.

DIMARTS dia 6
11.00 Missa en honor al Patró Sant Salvador. Al 
sortir vermut popular i ball amb el duet Stylette.
14.00 Traca de fi de festa. 
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Exposició a Lo Carreró de Montgai 
“Sense foc” de diferents dones artistes

 Lo Carreró va inaugurar 
el passat dissabte 13 de ju-
liol, l’exposició ‘Sense Foc’, 
creada ‘ex profeso’ per a 
l’espai patrimonial de Mont-

gai a càrrec de tres artistes 
plàstiques, Maite López, 
Olga Massaguer i Mamen 
Zaera, que integren el col-
lectiu ‘Inèrcia’. Cadascuna 

Obra exposada

d’elles ha realitzat obres 
específicament per ser ex-
posades a diverses localit-
zacions del conjunt d’origen 
medieval.
 Maite López ha creat 
obres inspirades en els ele-
ments de l’aigua i la llum. 
Les seves dones d’aigua no 
són les fades de l’Edat Mitja-
na. Es tracten de dones con-
temporànies que es renten, 
es curen i s’imaginen qui 
volen ser a la intimitat dels 
seus banys. L’artista, que 
utilitza velles finestres de 
fusta desubicades del seu 
marc de pedra per convidar 
a l’espectador a imaginar 
les vides de les persones 
que vivien al Carreró.
 Olga Massaguer ha tre-
ballat l’aire. Es tracta d’un 
“aire contingut que totes te-
nim interioritzat, que forma Una de les obres exposades

part de la dona, de les seves 
pors i de les seves forces, 
que forma el seu dia a dia i 
remou consciències quan 
esclata”, relata l’artista. El 
presenta mitjançant ‘Les 
bufadores’, un seguit de 
retrats a grafit de dones de 
diferents edats i estatus que 
contenen i retenen aquesta 
força. “Les bufadores pre-
nen sentit amb l’aplega-
ment de totes elles, creant 
un vincle que potencia el co-
ratge i la intensitat”, detalla 
Massaguer.
 Per últim, Mamen Zaera 

proposa les seves escultu-
res de dones antigues, ro-
tundes i arrelades a la terra 
com a deesses maternals, 
terroses i primitives. Ha triat 
tres materials per a aquesta 
exposició: el teixit, que per-
tany i construeix a les dones, 
creant éssers volumètrics i 
tous que es relacionen amb 
insectes que els interpel·len. 
La fusta aporta als personat-
ges femenins un aspecte 
ancestral. I la terracota lliga 
a les dones de nou amb la 
terra i les situa arrelades a 
l’entorn de Montgai.

Aquesta exposició es podrà veure fins el proper 28 
d’agost a l’espai Lo Carreró de Montgai
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Miquel Plensa, alcalde d’algerri és el 
nou President del Consell Comarcal

 El dia 8 de juliol, es va 
celebrar la sessió constitu-
tiva del Ple del Consell Co-
marcal de la Noguera, per 

a la legislatura 2019-2023. 
Miquel Plensa i Martínez 
va resultar escollit el nou 
president de l’ens comar-

Miquel Plensa

cal per 10 vots a favor i 9 
vots en blanc.
 El Ple està format per 
19 consellers i conselleres 
comarcals, que són alcal-
des, alcaldesses, regidors 
i regidores dels ajunta-
ments de la Noguera sor-
gits de les passades elec-
cions municipals del 26 de 
maig, de tres grups polítics 
diferents (10 ERC-AM, 8 
JuntsXCat, i 1 CP - PSC).
 Per ordre, Miquel Plen-
sa  (alcalde d’Algerri), Lídia 
Ber (alcaldessa de les Ave-
llanes i Santa Linya), Maria 
Cusola (regidora d’Artesa), 
Ester Guarné (regidora de 
Balaguer), Jaume Mont-
fort (alcalde de Bellcaire), 
Isabel Planas (regidora 
de Montgai), Xavier Terré 
(alcalde de Vilanova de 
Meià), Toni Sala (regidor Consellers i conselleres

de Ponts), Eugènia Puig-
Gròs (alcaldessa d’Albesa), 
Anna Calvís (alcaldessa de 
Menàrguens), Sònia Valero 
(alcaldessa de Bellmunt), 
Maricel Segú (alcaldessa 
de Foradada), Xavier Cas-
tellana (alcalde de Vallfo-
gona de Balaguer), Mire-
ia Burgués  (alcaldessa 
d’Àger), Josep Torres (al-
calde de la Sentiu de Sió), 
Josep Tapies (alcalde de 
Ponts), Guifré Ricart (regi-
dor de Balaguer), Jaume 
Castellà (regidor de Prei-
xens) i Jordi Manzanaque 

(regidor de Menàrguens).
 En els propers dies es 
farà una sessió del Ple, 
anomenada del cartipàs, 
en què s’aprovarà la nova 
composició dels òrgans 
col·legiats i els òrgans uni-
personals del Consell, les 
àrees de treball i els con-
sellers i les conselleres res-
ponsables de cadascuna 
d’elles.
 Miquel Plensa s’ha 
marcat un repte de crear 
un pla estratègic per defi-
nir cap a on vol anar la co-
marca.

Miquel Plensa alcalde d’Algerri, substituirà a Concep 
Cañadell que ja estat presidenta els últims 4 anys
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 “No malvenguis els 
pianos” són les últimes 
paraules d’en Péter, un 
restaurador de pianos 
d’origen romanès que 
s’ha mort sobtadament. 
A pesar de tractar-se d’un 
món que li és del tot des-
conegut, la Mei decideix 
tirar l’encàrrec endavant 
tota sola. Però el deter-
mini va per una banda i la 
realitat, per una altra. No 
comptava que la botiga de 
pianos seria l’escenari de 
tantes situacions impre-
vistes i d’una desfilada de 
personatges de tota mena. 
Tot i la fèrria voluntat de la 
Mei d’actuar sola, la boti-
ga de Péter anirà aplegant 
un seguit de personatges 
que, l’ajudaran a sor-
tir-se’n amb les vendes: la 
dona de la neteja, de nom 
Pennsylvania, la iaieta ve-
ïna antiga alumna de les 
monges franceses, la pa-
rella de transportistes que 
habitualment carreguen 
els pianos venuts cap al 
seu destí, Sergiu, un al-
tre romanès, l’afinador, 
uns quants músics amics 
que munten improvisades 
‘jam sessions’, fins i tot, 
un tenebrós comprador 
amb problemes de dicció 
que interpreta el paper de 
rata dolenta imprescindi-
ble en l’elenc de tot conte.

 “Què preferiríeu: es-
timar molt i patir molt, o 
estimar poc i patir poc? 
Vejam, em penso que, al 
capdavall, és l’únic dile-
ma vàlid”. Amb aquest 
dilema arrenca la novel-
la, i és que el primer 
amor té conseqüències 
per a tota la vida. Aques-
ta novel·la ambientada a 
l’Anglaterra dels anys 60, 
en Paul, amb dinou anys, 
manté una relació amb 
la senyora Macleod, de 
quaranta-vuit, casada i 
amb dos filles. Ells s’esti-
men obviant les conven-
cions socials, els pares 
d’ell i, fins i tot, el marit 
d’ella. Passats els anys, 
Paul evocarà aquella his-
tòria entre un jove massa 
inexpert en tot i una dona 
intel·ligent i atractiva, per 
exposar com el temps 
els va transformant i els 
moments feliços es van 
trenant irremissiblement 
amb els dolorosos. Una 
novel·la extraordinària-
ment emotiva i profunda.
 L’autor fa un incís a 
la memòria, que és la 
identitat d’un mateix, ja 
que en funció de si els 
records són feliços o in-
feliços faran que siguin 
més o menys verídics al-
hora de comptar-los en el 
relat de la nostra vida. 
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Disset pianos
Autor: Ramon Solsona
Gènere: Novel·la

 Una gran tempesta i 
un naufragi marquen l’ini-
ci de “El meu vaixell”, la 
història fictícia d’un lleial 
capità i el seu estimat na-
vili mercant, Clementine, 
que durant gairebé mig 
segle va recórrer els ports 
del món sencer, des del 
Pacífic fins als confinis 
del continent africà, pas-
sant per les costes asià-
tiques i àrtiques, tant en 
temps de pau com durant 
la II Guerra Mundial, quan 
va ser utilitzat per la Ma-
rina d’Estats Units en la 
contesa bèl·lica. A través 
d’un text senzill i amb la 
tècnica del salt enrere, 
Roberto Innocenti ens 
transporta del present al 
passat, fent un viatge no 
solament geogràfic i cro-
nològic, sinó que també 
abasta la biografia del 
protagonista: la seva jo-
ventut i la primerenca 
vocació de navegant, fins 
a aconseguir una edat 
avançada després d’ha-
ver viscut impactants ex-
periències, a més d’una 
família que li enyora.
 Combina grans pa-
noràmiques amb plans 
detall, variant els angles 
i diferents punts de vista 
del lector que li sembla-
rà estar a qualsevol racó 
d’aquest vaixell.

L’única història
Autor: Julian Barnes
Gènere: Novel·la

El meu vaixell
Autor: R. Innocenti
Gènere: Infantil (+7)

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

Indesinenter
Noses

La nosa per si sola
es filtra a tot arreu.
És una veu altiva
que trenca per on vol.
És densitat feixuga,
opaca,
unida des de lluny
al moll de la raó
on s’hi fa lloc.

Hi habita fredament
i es pren a poc a poc 
temps que no és seu.

La nosa és un paràsit.
Un lladre de la vida, 
que té l’amagatall
a dins mateix d’allò 
que més volem.

Nosa i vida, 
simbiosi natural d’hostilitat.
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 L’àrea de Ser veis 
Socia ls  de l  Consel l 
C o m a r c a l  d e  l a 
Noguera a través del 
Ser vei  d’ Inter venció 
Socioeducativa i amb 
l a  c o l · l a b o r a c i ó  d e 
l’Ajuntament de Penelles, 
va organitzar el passat 
29 de juny la 1a Trobada 
d ’ Infants  i  Famí l ies 
del  SIS a  Penel les . 
Aquesta trobada tenia 
com a finalitat oferir 
e i n e s  d e  r e l a c i ó  i 
participació comunitària 
a les famílies usuàries 
del Servei d’Intervenció 
Socioeducativa de la 
Noguera. 
 La trobada ha estat 
tot un èxit. El programa 
preveia un joc de pistes 
per equips pels murals 
del GAR-GAR i un dinar 

1a Trobada d’infants i famílies 
del Servei d’Intervenció
Socioeducativa a Penelles

conjunt. Es va comptar 
amb la participació d’unes 
cinquanta persones entre 
famílies, professionals 
de Serveis Socials i del 
SIS, i es van complir tots 
els objectius marcats, 
diversió, participació, 
interrelació, etc. 
 D e s  d e l  S I S  e s 
considera que realitzar 
a q u e s t a  a c t i v i t a t  a 
Penelles ha estat molt 
interessant, ja que ha 
permès desenvolupar 
activitats lúdiques i 
educatives en un entorn 
rural centrat en l’expressió 
artística, i alhora ha estat 
un exemple d’activitat 
familiar a realitzar al 
territori de la Noguera, 
gaudint dels espais que 
ens ofereix la comarca i 
que la gent ho conegui.

La Red Rural Nacional selecciona el
programa Arrenca de la Noguera
 La Red Rural Nacional, 
plataforma que aglutina 
diferents agents de desen-
volupament de territoris 
rurals, va realitzar una reco-
pilació de bones pràctiques 
en el marc de tot el Progra-
ma de Desenvolupament 
Rural 2014-2020, 10 de les 
34 bones pràctiques reco-
llides són coordinades i 
implementades per agents 
catalans, 3 de les quals 
són liderades des del GAL 
Noguera Segrià Nord: FER.
CAT, Noguerament Bo i 
Arrenca.
 El programa Arrenca, 
per a la cerca d’oportuni-
tats en el territori rural, és 
un programa coordinat per 
l’Oficina Jove del Consell 
Comarcal de la Noguera i 
el Grup d’Acció Local No-
guera Segrià Nord dirigit 
a estudiants de batxillerat 
i cicles formatius, així com 
també a empreses rurals, 
amb l’objectiu que els i les 

Exposició a Madrid

joves identifiquin i analit-
zin les possibilitats que 
ofereixen les empreses de 
la comarca, moltes d’elles 
pioneres en el seu sector, 
i així poder orientar el seu 
futur amb garanties i mi-
nimitzar la tendència a la 
despoblació que pateixen 
les zones rurals.
 D’aquestes 34 bones 
pràctiques recollides, el 

passat dia 2 de juliol es va 
realitzar la jornada de la 
Red Rural Nacional “Pre-
sentació de bones pràcti-
ques dels programes de 
desenvolupament rural” 
a Madrid amb diferents 
agents estatals, en la qual 
es van presentar 8 bones 
pràctiques per tal de po-
der-les difondre i buscar 
sinèrgies amb altes agents 
del territori, entre les quals 
trobem l’Arrenca.
 L’objectiu de la jornada, 
que s’adreçava a membres 
de la Red Rural Nacional i 
a Grups d’Acció Local, era 
generar un espai de troba-
da i aprenentatge amb ex-
posicions de projectes de 
diferents territoris i posant 
en valor les experiències 
relacionades amb l’entorn 
rural, implementades el 
marc del PDR/PNDR del 
període de programació 
2014-2020. 

Trobada a Penelles

Consell Comarcal seu del GAL
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Enguany s’arriba la 24a edició de la
Càtedra d’Estudis Medievals de la Noguera

 La 24a edició de la Cà-
tedra d’Estudis Medievals 
Comtat d’Urgell va començar 
el passat dimecres 10 de juli-
ol sota el títol “L’Edat mitjana, 

la primera globalització?”, 
a la sala d’actes del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
amb una quarantena de par-
ticipants.

Inauguració de l’edició d’enguany

 En l’acte de presentació 
van participar el president del 
Consell Comarcal de la No-
guera, Miquel Plensa; el regi-
dor de Cultura i Comunicació 
de la Paeria de Balaguer, Ar-
nau Torrente; el vicepresident 
4t e.f. de la Diputació de Llei-
da, Sr. Eloi Bergós; la directo-
ra de l’Arxiu Comarcal de la 
Noguera, Maite Pedrol, i el 
catedràtic d’història medie-
val a la Universitat de Lleida, 
Flocel Sabaté.
 Prestigiosos estudiosos 
molt especialitzats en el tema 
participen com a ponents de 
la Càtedra, provinents de 
la Universitat de Lleida, la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universitat de 
Barcelona, la Universitat In-
ternacional de Catalunya, 
la Universitat de Girona, la 
Universitat Rovira i Virgili, la Sortida a les Muralles de Balaguer

Universitat Pompeu Fabra, 
la Universitat de València, i 
d’universitats internacionals 
com les de París I Panthéon 
Sorbonne, Pontificia Uni-
versità Antonianum, Leiden 
(Països Baixos), Zagreb (Cro-
àcia) i el Bío-Bío (Xile).
 A més de les ponències i 
els debats, es fa una sortida 
de treball de camp per visitar 
les muralles de Balaguer, el 
monestir de Santa Maria de 
les Franqueses, Castelló de 
Farfanya i Os de Balaguer.
 El Consell Comarcal de la 
Noguera, l’Arxiu Comarcal de 

la Noguera, la Universitat de 
Lleida, amb la col·laboració 
de la Diputació de Lleida i 
de la Paeria de Balaguer, ja 
fa més de dos dècades que 
organitzen el curs d’estiu de 
la Càtedra d’Estudis Medie-
vals Comtat d’Urgell amb la 
voluntat d’estudiar i difondre 
la història medieval de la No-
guera. Un espai consolidat 
de recerca, divulgació i ense-
nyament històric obert a tots 
aquells que volen aprofundir 
en el coneixement del passat 
medieval  des d’una perspec-
tiva actual.

És el tercer any que la Càtedra està inclosa a
l’oferta de cursos d’estiu de la Universitat de Lleida
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 L e s  r e g i d o r i e s 
d’Esports i Joventut cada 
estiu es posen les piles 
per oferir un gran ventall 
d’activitats durant els 
mesos d’estiu, ja sigui 
amb les estades infantils, 
per cobrir el lleure de les 
vacances escolars, com 
també els vespres per a 
tots els públics, oferint 
activitats esportives i 
lúdiques.
 Joventut continua 
amb el cicle de “Música 
i tapes” els dimarts a la 
terrassa de Lapallavacara 
amb música en directe 
i tapes a un euro i els 
dimecres a la placeta del 
teatre amb els monòlegs, 
dos activitats gratuïtes i a 
l’aire lliure, que conviden 
a la gent a gaudir de la 
fresca. Enguany també 
estan programades les 
Zumba Fluor Party al 
casal Lapallavacara, dos 
divendres de juliol i dos 
d’agost.

Continuen a bon ritme les
activitats programades des de 
l’ajuntament per l’estiu

 Per altra banda la 
regidoria d’esports aposta 
per les activitats saludables 
i promou l’activitat física, 
alternant activitats, com 
les caminades dels dilluns, 
la zumba dels dimarts, els 
estiraments del dimecres 
i l’aquafitness els dijous. 
Act i v i ta ts  g ra tu ï tes 
pensades per no deixar 
de fer esport en els mesos 
d’estiu. Els horaris es 
poden consultar al web 
de l’ajuntament.
 Pe r  a l t r a  b a n d a 
comentar que les activitats 
pels escolars són un èxit 
de participació, entre 
les estades a les llars 
d’infants, el Petit Art Estiu 
(novetat d’enguany), 
l’Art Estiu, el cota zero, el 
triaesport, el camp base i 
camp base II, l’In&Out, el 
temps afegit i el Jova, tots 
ells en diferents franges 
del calendari de vacances 
i programat per diferents 
edats. 

El Centre Excursionista de Balaguer
organitza varies sortides per l’estiu
 El Centre Excursionista 
de Balaguer, ha programat 
pels mesos de juliol i agost 
unes sortides “refrescants” 
d’alta muntanya per com-
batre la calor d’aquests 
mesos.
 Aquest diumenge, 21 
de juliol sortida al “Ibón 
Grande de Batisielles”, im-
pressionant estany situat a 
tocar de la Vall d’Estós.
 El proper diumenge, 28 
de juliol, l’objectiu serà el 
poc conegut “Ibón del Sen”, 
a la vall de Chistau. I com-
pletarà la descoberta estival 
d’estanys amb la sortida als 
“Ibones de la Escaleta”, a la 
vall del mateix nom, que és 
programada pel diumenge 
11 d’agost.  
 Aquestes sortides són 
tècnicament senzilles, sen-

Ibón d’una de les sortides

se compromís en aquest 
sentit, i no es demana més 
que l’esforç físic necessari 
per fer les caminades i per 
afrontar-ne els desnivells. 
 El 4 d’agost el CEB pro-
posa una activitat més al-
pina amb una ascensió a la 

Cerdanya fins als 2.860 m 
d’altitud del Pic de la Muga.
Els interessats en podeu 
tenir més informació al 
web del centre i contactar 
amb els corresponents co-
ordinadors de cadascuna 
de les sortides.

Visita al Museu del Petit Art Estiu

6 nedadors del CEN Balaguer participen 
al Campionat d’estiu infantil

 Durant els dies 5 al 7 
de juliol es va celebrarar 
el Campionat català de 
natació Infantil d’estiu a les 
instal·lacions olímpiques de 
Tarragona amb sis repre-
sentants del CEN Balaguer.
 Els nedadors classifi-
cats són l’Aina Torrubiano, 
Berta Benseny, David Galan, 
Àngel López, l’Alba Farré 
i en Marc Suñé. Entre tots 
han nedat 34 proves durant 
els 3 dies que ha durat la 
competició.Participants al campionat
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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. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

Sobre la “Dolça Revolució”, les
pseudociències i l’esperança
Josep Maria Castells i Benabarre, activista sociocultural i 
fundador d’ElMercadal.cat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Josep Pàmies és un 
agricultor balaguerí nas-
cut l’any 1948, conegut per 
gairebé tota la comarca, 
que ha participat en el món 
sindicalista i cooperativis-
ta des de la seva joventut 
i que fa uns anys s’ha con-
vertit en el pseudocientífic 
o “curandero” de més pres-
tigi perquè és optimista 
sobre la curació de les ma-
lalties cròniques com ara 
el parkinson, les malalties 
mentals o l’autisme.
 Aquest pseudocientífic  
afirma tenir molts detrac-
tors, entre ells els governs 

i les multinacionals que 
fabriquen fàrmacs perquè 
ell no creu en la medicina 
convencional, ni tampoc 
en la indústria farmacèuti-
ca . Ell creu en les pseudo-
ciències, que a dia d’avui 
no estan regulades.
La premsa i els mitjans de 
comunicació no li han po-
sat gens fàcil els darrers 
mesos i han estat al costat 
dels més poderosos posant 
de manifest que les pseu-
doteràpies són nocives per 
la salut.
 Fruit del patiment i de 
la búsqueda de dosis d’es-

perança de les persones 
amb malalties cròniques 
va aparèixer a Balaguer 
una entitat pseudocien-
tífica anomenada “Dolça 
Revolució”, per aportar da-
des, informacions i xifres 
concretes sobre la “reali-
tat científica”, i posant de 
manifest que el negoci de 
la indústria farmacèutica 
és  molt elevada , elaborant 
arguments i discursos que 
tenen l’aval de milers de 
persones, nombrosos teò-
legs i intel·lectuals propers 
a les teràpies de la Dolça 
Revolució.
 No trobo pas malament 
que existeixi llibertat d’ex-
pressió  per tal de trobar 
solucions, elaborar tesis 
o trobar pistes per curar 
les malalties que tenim al 
món. I crec que les pseudo-
ciències s’haurien de regu-

laritzar i legalitzar per tenir 
un millor control d’aquest 
sector.
 Ara bé,aquest senyor i 
la Dolça Revolució haurien 
de saber que avui en dia 
el MMS ni cap tractament 
pseudocientífic o farma-
cèutic tradicional pot curar 
l’autisme, o les malalties 
cròniques com l’esquizo-
frènia tal com diuen els 
seus “gurús”, tot i que la 
llibertat d’expressió de to-
tes les persones és fona-
mental. 
 Tant de bo la llibertat 
d’expressió i l’investigació  
pugui contribuir a la comu-
nitat científica a elaborar 
nous fàrmacs o vacunes 
per eradicar els problemes 
de salut que he esmentat. 
Sóc conscient del perill que 
poden comportar aquestes 
pseudoteràpies perquè a 

dia d’avui no estan regula-
des per les institucions pú-
bliques. Sempre he pensat 
que una actitud positiva o 
d’esperança davant qual-
sevol malaltia sempre ens 
farà més bé que mal. La 
Dolça Revolució ho està 
fent amb èxit mentre que 
l’indústria farmacèutica va 
pas a pas, sense donar gai-
res esperances ni pistes de 
solucions. I  l’esperança, 
per enganyosa que sigui, 
serveix al menys per con-
duir-nos a la fi de la vida 
per un camí agradable.

------------------------------------------
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 El proper divendres 
2 d’agost, es celebrarà 
a  B a l a g u e r  e l  X X V 
Mercat de les Rebaixes 
d ’ e s t i u ,  o r g a n i t z a t 
per  l ’Assoc iac ió  de 
Comerciants ACB.
 El tram de Passeig de 
l’Estació, entre la plaça de 
la Sardana i l’estàtua de 
Gaspar de Portolà, serà 
l’escenari del mercat, 
on més d’una trentena 
de parades hi seran des 
de les 10 del matí fins a 
les 20.30 h del vespre, 
per oferir als possibles 
compradors uns preus 
d’escàndol, per rematar 
la venta de productes 
d’estiu.
 L’ A s s o c i a c i ó  d e 
Comerciants de Balaguer 
ACB, organitza així una 
nova edició d’aquesta 
convocatòria  que està 

El proper divendres 2 d’agost es 
celebrarà el 25è Mercat de les 
rebaixes d’estiu

molt implantada i és molt 
esperada pels clients i 
consumidors, on l’oferta 
i els descomptes són 
molt bons i producte 
de  temporada ,  amb 
u n a  v a r i a d a  o f e r t a 
d e  p r o d u c t e s  c o m 
r o b a  h o m e - d o n a , 
llenceria, sabates, roba 
juvenil infantil, per la llar, 
complements, ferreteria 
i  objectes de regal , 
joguines entre altres. 
 L’objectiu del mercat 
és donar sortida als 
estocs de temporada 
amb espectaculars preus 
rebaixats que van del 
50% al 70% i finalitzant la 
campanya de rebaixes, 
donant valor als propis 
comerços i posant de 
relleu la vitalitat i qualitat 
del comerç de la capital 
de la Noguera.

La 5a edició de l’Open Night del passat 
6 de juliol va tornar a ser un èxit
 El passat dissabte, 6 
de juliol l’Associació de 
Comerciants de Balaguer 
ACB va celebrar la 5a edició 
de l’Open Night, una festa 
del comerç local esperada 
a l’estiu, amb l’inici de les 
rebaixes.
 Comerços, restaurants 
i serveis de la capital de la 
Noguera van obrir els seus 
establiments en horari noc-
turn, oferint descomptes, 
activitats, tallers, actuacions 
i diversos sorteigs per tots 
els seus participants.
 Les activitats es van 
concentrar en quatre carrers 
de la part nova de la ciutat 
i des de l’associació de 
comerciants van preparar 

Open night d’enguany

moltes activitats per animar 
la vetllada, com exhibicions 
de ball i dansa, animacions 
i música en viu, atraccions i  
tallers per a nens, dj’s, bar-

res i barbacoes en diferents 
indrets, així com premis i 
sorteigs del diferents esta-
bliments que van romandre 
oberts.

Mercat de les rebaixes d’estiu

Exposició “Decoració sobre fusta” de 
l’artista Jaume Solsona al Monestir

 Del 15 de juliol al 26 
d’agost, a la Sala Capitular 
del Monestir de les Avella-
nes, es podrà veure l’exposi-
ció “Decoració sobre fusta” 
de l’artista de Vilanova de 
Bellpuig, Jaume Solsona.  
Una exposició de treballs 
creatius d’artesania manu-
al.  El seu contingut mostra 
pobles, paisatges i persones 
a partir d’una òptica costu-
mista, amb escenes o espais 
quotidians de les costums i 
tradicions catalanes. Exposició al Monestir de les Avellanes
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Aquest dissabte tindrà lloc la 2a Mostra 
de cervesa artesana “Noguerale” 

 Sis productors de cer-
vesa artesana, cinc d’ells 
de la comarca de la No-
guera, participaran el pro-
per dissabte, 20 de juliol, 

en la 2a Mostra de cervesa 
artesana ‘Noguerale’, una 
iniciativa d’elaboradors 
cervesers de la zona per 
donar a conèixer els seus 

Presentació de l’edició d’enguany

productes.
 ‘Noguerale’ és una 
mostra de diferents pro-
ductors cervesers en què 
els visitants trobaran un 
espai amb carpes de pro-
ductors i elaboradors de 
cervesa artesana. En to-
tal n’hi participaran sis, 
cinc d’ells de la Noguera, 
segons destaca Maria del 
Mar López Pinto, de Cerve-
ses Lo Perot de Penelles.
 Els assistents podran 
assaborir altres productes 
gastronòmics de la No-
guera mentre assaborei-
xen les cerveses i gaudir 
també de música en direc-
te a partir de les 9 de la nit, 
tot i que la fira obrirà a les 
6 de la tarda, segons expli-
ca Óscar Silva, de La Vella 
Caravana de Menàrguens,  
que també valora satis-Edició de l’any passat

factòriament com va anar 
la mostra de l’any passat, 
per la qual cosa mantenen 
la línia iniciada el 2018, 
gràcies a la bona rebuda 
que va tenir la primera edi-
ció.
 La 2a Mostra de cerve-
sa artesana de la Noguera, 
“Noguerale”, és una inicia-
tiva creada pels productors 
cervesers de la comarca 
amb la col·laboració de la 
Paeria de Balaguer, que no 
dubta, segons la regidora 
de Turisme, Fires i Festes, 
Maria Pau Ortiga, en do-

nar suport a aquest tipus 
d’iniciatives que, segons 
diu, ajuden a promocionar 
la ciutat i a potenciar els 
sectors de la restauració i 
el comerç.
 A la mostra del proper 
dissabte hi participaran 
La Balaguerina de Bala-
guer, La Vella Caravana 
de Menàrguens,  Cerve-
ses Lo Perot de Penelles, 
Cerveses Ponent de Seró 
i Cervesa Artesana BCD, 
de Vallfogona de Balaguer 
i, com a convidat, Lo Vilot 
d’Almacelles.

És el tercer any que la Càtedra està inclosa a
l’oferta de cursos d’estiu de la Universitat de Lleida
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
BAR EN TRASPÀS, en 
ple funcionament. Be-
neficis demostrables. 
La Vermuteria. Per no 
poder atendre. Infor-
mació traspàs a Vidal 
Giné Immobiliària.
------------------------------------
ALQUILO DOS APAR-
TAMENTOS en Salou y 
Cambrils. A pocos me-
tros de la playa. Mínimo 
alquiler de 7 noches. 
Capacidad entre 6 y 7 
personas. Información 
teléfonos: 603035238-
609369537 (preguntar 
por Alícia).
------------------------------------
LLOGO CASA al ca-
rer Cadí de Balaguer. 
Moblada i totalment 
equipada. Interessats 
trucar al 628896940 
(Dolors).
-----------------------------------

MIAMI PLATJA es lloga 
apartament, 2 hab., a 
100 metres de la platja, 
tercer amb ascensor, 
a/a. Setembre 300€/set-
mana. Raó: 659578658 
(Josep Maria). 
---------------------------------------
LLOGUER LOCAL co-
mercial, de 32 m2, ubicat 
al c/Girona de Balaguer. 
Instal·lació d’aigua cor-
rent, llum, porta d’alumi-
ni i vidre i també té reixa 
exterior. Raó: 973450555.
---------------------------------------
ES VEN local acabat 
de 33m2, al c/ Moli 
del Comte, 39. Raó 
telèfons: 973446011-
629725009.
-----------------------------------
OCASIÓ, pis en ven-
da a la zona del CAP, 
amb cuina, menjador, 
1 bany, 2 habitacions. 
Raó: 973450555.
-----------------------------------

TERRENY A BALA-
GUER, amb venta, 
2.500 m2, rústic, amb 
aigua amb tancat. 
Raó:   973446011-
629725009.
------------------------------------

TREBALL
------------------------------------
MASSATGE AYURVÈ-
DIC. Millora el sistema 
limfàtic, immunitari, 
circulatori, descans 
nocturn, la vista, pos-
tura corporal, elimina 
el cansament, dismi-
nueix el dolor… Estudi 
personal sense com-
promís. Mercè Pérez: 
671510150. Possibilitat 
Servei  a domicili.
-----------------------------------

ES FAN REPASSOS 
d’anglès per alumnes 
de Primària i ESO. 
Repassos de mate-
màtiques de Primà-
ria, ESO i Batxillerat. 
Raó: 644199914.
------------------------------------
S’OFEREIX modista, 
per fer petits arranja-
ments de roba, vores, 
planxar... Qualitat i ra-
pidesa. Raó: 631657319 
(Balaguer).
-----------------------------------
CURSOS D’ESTIU 
amb llengua anglesa! 
Aprofita els mesos 
d’estiu!  (Repassos de 
Primària, ESO i Bat-
xillerat). Raó telèfon: 
698383277. Informa’t 
sense compromís!
-----------------------------------

 

VARIS
-----------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes, rellotges, àlbums 
de cromos, postals, fo-
tos antigues, còmics, 
llibres antics, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextrix, co-
berteries de plata, i 
antiguitats en general. 
Raó:  676803205.
------------------------------------
ES VENEN puzles de 
segona mà (puzles de 
més de 1.000 peces). 
Tots complerts. Raó: 
686817510.
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
------------------------------------

LLOGUER LOCAL comercial,
de 32 m2, ubicat al c/Girona de Balaguer.

Instal·lació d’aigua corrent, llum, porta d’alumini i vidre
i també té reixa exterior.

Raó: 973450555

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓ precisa:
Repartidors autònoms amb camió +3.500KGS (10-12 palets)

Feina tot l’any de dilluns a divendres. 
Facturació diària aprox. 300€. Zona províncies Lleida i Osca

Interessats enviar whatsapp al: 681 229 171 (concertar entrevista)
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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
19.40                               “                                                    dg.
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.
13.15 “  dl. a dv.
14.55 “  dl. a dv.
15.15 “ 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.
16.35                              “                                          divendres
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.
16.35           “ divendres
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.
06.30  ÀGER                                        dl. a dv.
07.20 “                                        dissabte
14.00 “                                        dissabte
14.20 “                                        dl. a dv.
14.25 “                                        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
06.45 dissabtes i diumenges 
07.15 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
16.00 divendres
16.15 de dilluns a dissabte
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 03/06/2019.

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 18 de juliol a les 8 de la tarda del 25 de juliol  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 25 de juliol a les 8 de la tarda de l’1 d’agost  DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’1 d’agost a les 8 de la tarda del 8 d’agost  SALA

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats el 03/06/19.

VENC
CULTIVADOR
per a Pasquali

articulat. Casi nou.

Raó: 667476172



24 >> P U B L I C I T A T


