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Sumari

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

En Portada
Festes Majors de la 
comarca

 Durant el mes d’agost tradicionalment es 
celebren la majoria de Festes Majors de la comarca 
aprofitant el bon temps i l’afluència de visitant i 
turistes.
 Pobles com Castelló de Farfanya o Tartareu 
celebren festivitat així com Santa Linya, Àger, 
Cubells, Sant Llorenç de Montgai, Les Avellanes 
o Algerri engalanaran els seus carrers i places per 
gaudir de la música i tot tipus d’activitats
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# El Director de l’Agència Catalana de la Joventut visita els camps de treball
La visita va començar al Casal d’Estiu de Bellcaire organitzat pel Centre d’Esplai Farigola; després va 
visitar el casal de vacances organitzat per l’Ajuntament de Balaguer a Lapallavacara

# Dinamitzar el turisme familiar nova estratègia del projecte Territori de Valor
S’ha fet una enquesta al sector turístic per tal que determini quins atractius que s’han de començar a treballar 

>>BALAGUER
# Aspid ajuda a trobar feina a gent receptora de renda garantida

La iniciativa inclou l’orientació laboral dels inscrits, la gestió de les 
ofertes i les pràctiques

# Trobada una sala de modelatge del segle XI al Plà d’Almatà
També s’hi ha trobat possibles restes dels pigments per a la decoració

>>COMARCA
# Les Aules de Formació de la Noguera preparen el nou curs

El format continuarà sent el mateix: xerrades de temàtica diversa a 
càrrec d’especialistes amb una periodicitat setmanal a Balaguer

# Cubells organitza la seva primera caminada nocturna
Es farà el proper dia 14 d’agost durant la Festa Major del poble

>>ESPORTS
# El campus d’equitació Albert Hermoso amb dos torns per la demanda

L’objectiu d’aquest campus d’equitació és que els nois i les noies millorin 
la seva formació a la vegada que gaudeixen de l’oci amb companys

# El 8 de setembre es celebrarà la travessia al pantà de St. Llorenç
S’espera la participació de més de 200 nedadors d’arreu de Catalunya

>>OCI/CULTURA
# El 24 d’agost una nova edició de Música als Castells

El Castell Formós serà l’escenari d’un concert que està inclòs dins el 
Cicle de Música als Castells que es celebra arreu de Catalunya 

# L’Associació l’Estel celebrarà un sopar amb motiu del seu aniversari
Un sopar de retrobament el proper dia 27 de setembre

# Festa Major a molts pobles de la Noguera durant aquest dies d’agost
Castelló de Farfanya, Sant Llorenç de Montgai, Les Avellanes, Santa Linya, Tartareu, Àger, Algerri, 
Cubells, entre d’altres estaran de Festa Major durant el mes d’agost

# La nit del 14 d’agost Camarasa celebrarà la 3a Fira del Comerç de Proximitat
La fira s’obrirà a les 9 del vespre i la inauguració anirà a càrrec dels Diables i Bèsties Feréstegues de Balaguer

# Dos medalles per Arnau Pifarré en el Campionat Estatal de Natació Aleví
El nedador balaguerí a aconseguir medalla de bronze  en els 400 lliures i en els 200 esquena, en el Campionat 
Estatal de natació aleví celebrat a Tarragona i millorant la seva marca personal

# Lluís Pijuan del CEN Balaguer segon classificat absolut en la travesia entre Peñíscola i Benicarló
En Lluís porta quatre anys participant en proves de llarga distància amb molt bons resultats
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El passat divendres 2 d’agost, es va
celebrar el Mercat de rebaixes d’estiu
 Un any més el tram baix 
del Passeig de l’Estació es va 
omplir de diferents parades, 
ja que va acollir la XXV edició 
del mercat de les rebaixes 
d’estiu, organitzat per l’Asso-
ciació de Comerciants ACB.
 Des de la Plaça de la 
Sardana fins casi l’estàtua 
de Gaspar de Portolà, sota 
els arbres del Passeig, hi va 
haver més de 30 parades, en-
tre elles, roba d’home, dona 
i nens, calçat, paraments 
per la llar, joieria, comple-
ments... Un mercat que es 
celebra cada any per avan-
çar la venta d’stock de les 
botigues de la temporada 

d’estiu, per deixar pas a la 
nova temporada. Un any 
més els organitzadors van 

estar satisfets per la bona 
participació del mercat i 
l’afluència de compradors.

XXV Mercat de les Rebaixes d’Estiu

 ASPID ha iniciat un 
nou programa laboral 
destinat a millorar les 
possibilitats d’accés al 
món laboral de persones 
que són receptores de 
la Renda Garantida de 
Ciutadania. El programa 
ha començat aquest juliol 
i es desenvoluparà fins 
al mes d’abril del 2020 
al Segrià, la Noguera i 
l’Urgell, comarques on 
l’entitat té oficines de 
treball.
 A m b  e l  n o m  d e 
“ M e s u r e s  A c t i v e s 
d ’ I n s e r c i ó  p e r  a l s 
beneficiaris de la Renda 
Garant ida  Mín ima” , 
l a  i n i c i a t i v a  i n c l o u 
l ’ o r i e n t a c i ó  l a b o r a l 
dels inscrits, la gestió 
de possibles ofertes i la 
realització de pràctiques 
en empreses. El programa 

Aspid ajuda a trobar feina a 
persones receptores de la renda 
garantida

Cursos ASPID

pertany al Departament 
de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat 
de Catalunya.
 L e s  s e s s i o n s 
s e  c e n t r e n  e n  l a 
i d e n t i f i c a c i ó  d e l s 
talents de les persones 
que hi participen, el 
coneixement de les eines 
i canals de recerca de 
feina, l’exploració de les 
oportunitats laborals 
de l’entorn i la millora 
dels coneixements en 
n o v e s  t e c n o l o g i e s 
informàtiques.

Els veïns de la Plaça Sant Salvador van 
celebrar la seva revetlla el passat dia 2

Revetlla de Sant Salvador

La iniciativa inclou 
l’orientació laboral 
dels inscrits, la gestió 
de les ofertes i les 
pràctiques

 Els veïns de la Plaça 
Sant Salvador, van cele-
brar el passat divendres 
2 d’agost, la seva revetlla, 
organitzada per l’Associació 
de Veïns del Centre Històric.
 Durant la tarda els veïns 
van poder gaudir de balla-
des de sardanes, acompa-
nyats pels gegants i sortejos 
pels participants. A la nit, un 
sopar popular seguit d’un 
concert i ball amb música 
d’arrel i danses tradicionals 
amb el grup Sonsoni.
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El projecte JoVa present en 16 poblacions 
de la Noguera i amb més participants
 Més de 200 joves d’entre 
12 i 17 anys de 16 pobla-
cions de la Noguera par-
ticipen aquest estiu en la 
vuitena edició del projecte 
JoVa (Joves i Valors) de 
l’Oficina Jove del Consell 
Comarcal de la Noguera. La 
xifra d’inscripcions indica 
la consolidació d’aquesta 
iniciativa perquè suposa un 
lleuger increment respecte 
a la registrada l’any anteri-
or, quan hi van participar 
gairebé 200 adolescents. 
 Els pobles que aquest 
any participen al JoVa són 
Albesa, Algerri, Artesa de 
Segre, les Avellanes, Ba-
laguer, Bellcaire d’Urgell, 
Bellmunt d’Urgell, Gerb, 
Castelló de Farfanya, Ivars 
de Noguera, Montgai, Os 
de Balaguer, Penelles, Tér-
mens, Vallfogona de Bala-
guer i la Ràpita.
 El JoVa és un projecte 
de l’Oficina Jove del Con-

sell Comarcal de la Nogue-
ra que, amb la col·laboració 
dels municipis adherits, 
ofereix als i les joves la 
possibilitat de dur a terme 
activitats de voluntariat 
durant l’època estival per 
millorar espais, activitats i 
serveis del seu municipi a 
partir de les seves pròpies 
propostes i les necessitats 

dels seus respectius ajun-
taments.
 Els nois i les noies han 
de destinar-hi un mínim 
de 40 hores, repartides 
entre els mesos de juliol i 
agost, i les activitats con-
sisteixen en l’adequació 
d’espais municipals, col-
laboracions en l’organitza-
ció d’activitats municipals 
o atenció en punts d’infor-
mació municipals.
 Un cop finalitzat el 
projecte i amb la finalitat 
d’agrair-los la feina feta a 
benefici del poble, els i les 
participants gaudiran, a fi-
nals d’agost, d’una sortida 
a Port Aventura, amb entra-
da gratuïta i desplaçament 
en autocar inclòs. També 
rebran com a obsequi la 
nova samarreta de l’Oficina 
Jove de la Noguera, com a 
agraïment de la bona inici-
ativa.

Projecte JoVa a Balaguer

 L’equip d’arqueòlegs 
format per les tècnics del  
Museu de la Noguera i 
alumnes i professors  de 
la Universitat Autònoma 
de Barcelona han fet una 
nova troballa a la zona 
dels forns de terrisseria 
del l’antiga ciutat de 
Balaghí al Pla d’Almatà.
 Es tracta de la sala 
d e  m o d e l a t g e  d e l s 
objectes de ceràmica on 
hi treballaven el mestre 
terrissaire i els seus 
aprenents.  Situada molt a 
prop dels forns descoberts 
l’any 1990, ha estat clau 
per a la seva identificació 
la  base del  torn de 
modelatge constituïda 
per una antiga pedra de 
molí reaprofitada. En les 
mateixes estances s’hi 
ha trobat possibles restes 
dels pigments utilitzats 
per a la decoració dels 

Trobada una sala de modelatge 
del segle XI al Pla d’Almatà a 
l’excavació d’enguany

Excavacions al Pla d’Almatà

objectes i un petit molí de 
mà utilitzat probablement 
per a la seva moltura, així 
com diferents gerres i 
peces rebutjats per la seva 
mala cocció.  Tots aquests 
objectes i mostres seran 
ara estudiats i analitzats 
per a poder aprofundir 
més en el coneixement 
d’aquest taller, únic a 
Catalunya.
 L’ e x c a v a c i ó  v a 
f i n a l i t z a r  a m b  l a 
incorporació de nous 
professors  que van 
realitzar la extracció de 
diferents mostres dels 
sediments de l’excavació 
per a la seva anàlisi. 
 Es tà  p rev is t  que 
l’any vinent, durant el 
mes de juliol,  segueixi la 
intervenció arqueològica 
amb la realització del 
II Curs d’Arqueologia 
Andalusina a Balaguer.

Cartell del Projecte JoVa 
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 El passat 18 de juliol, 
es va celebrar la sessió 
d’aprovació del cartipàs 
del Consell Comarcal 
de la Noguera per a la 
legislatura 2019-2023. Sota 
la Presidència de Miquel 
Plensa i Martínez, ocuparan 
les tres Vicepresidències 
Anna Maria Calvís i  Munsó, 
Xavier Terré  i Boliart, i Ester 
Guarné i Tanyà, en aquest 
ordre.
 L e s  n o v e s  à r e e s 
d’actuació del Consell 
Comarcal i els consellers 
i  l e s  c o n s e l l e r e s 
responsables són, Afers 
Socials i Joventut, a càrrec 
d’Anna Maria Calvís 
Munsó. Salut, SAT i Serveis 
Tècnics, a càrrec d’Eugènia 
Puig-gròs Clua. Esports 
i Cooperació Municipal, 
a càrrec de Toni Sala 
Blanch. Ensenyament 

El Ple del Consell Comarcal de La 
Noguera es va aprovar el passat 
18 de juliol

i Habitatge, a càrrec de 
Maria Cusola Aumedes. 
Turisme i Territori, a càrrec 
de Xavier Terré Boliart. 
Medi Ambient, Agricultura 
i Ramaderia, a càrrec 
de Lídia Ber Salmons. 
Cultura i Llengua i Règim 
Intern, a càrrec de Jaume 
Montfort Samà. Promoció 
Econòmica, a càrrec 
d’Ester Guarné Tanyà. 
Consum, Transparència 
i Noves Tecnologies, a 
càrrec d’Isabel Planas i 
Aguilar.
 A més de la resta 
d’òrgans col·legiats, també 
s’aprovà els portaveus 
dels grups del Ple, que 
seran per ERC-AM Jaume 
Montfort, per  JuntsxCat 
Sònia Valero, i per CP Jordi 
Manzaneque. Pel que fa 
a la Gerència, l’assumeix 
Jordi Oronich i Ruiz.

El director de l’Agència Catalana de la 
Joventut visita els camps de treball
 El passat dimecres 24 
de juliol, el director gene-
ral de l’Agència Catala-
na de Joventut, Francesc 
Poch, va visitar els dife-
rents camps de treball que 
es fan a la comarca de la 
Noguera durant aquest es-
tiu. 
 La visita va començar a 
primera hora al Casal d’Es-
tiu de Bellcaire d’Urgell or-
ganitzat pel Centre d’Esplai 
Farigola; després va visitar 
el casal de vacances orga-
nitzat per l’Ajuntament de 
Balaguer a Lapallavacara, i 
a Albesa el casal de vacan-
ces organitzat per l’Ajun-
tament d’Albesa gestionat 
per l’Associació Alba. Cap 
a migdia es van traslladar 
a Castelló de Farfanya, on 
van visitat el camp de tre-
ball organitzat per l’Asso-
ciació Catalana de Lleure 
Formatiu. 
 Durant el matí, el van 

Visita a Bellcaire

Moment de la visita a Castelló
Cartipàs Consell Comarcal 2019-2023

acompanyar el president i 
la vicepresidenta de Con-
sell Comarcal de la No-
guera, Sr. Miquel Plensa 
i Sra. Anna Maria Calvís,  
la coordinadora territorial 
de Joventut a Lleida, Sra. 
Esperança Casas, i tècnics 
de l’Oficina Jove de la No-
guera i dels ST de Joventut 
a Lleida, a més de repre-

sentants municipals de 
cada poble dels que van 
visitar. 
 La jornada va acabar 
amb un dinar conjunt amb 
els nois i noies partici-
pants al camp de treball de 
Castelló de Farfanya. 
 Aquest estiu a la No-
guera s’han comptabilit-
zat 69 activitats de lleure 
juvenil, entre elles  quatre 
camps de treball, amb els 
quals la Noguera és la co-
marca de la demarcació 
de la província de Lleida 
que n’ha organitzat més en 
aquest període estival.
 Aquesta visita incloïa 
el camp de treball de Cas-
telló de Farfanya, amb 16 
participants i 5 monitors. 
Els altres són els de Pene-
lles, el de Balaguer i el de 
Montgai, tots tres amb 15 
participants cadascun i 2 
monitors com a mínim.



7<<B A L A G U E R

Cartell del programa

Dinamitzar el turisme familiar, nova
estratègia del projecte Territori de Valor
 “Territori de valor: posar en 
valor els recursos del territori 
com a dinamitzadors del tu-
risme familiar” és el projecte 
estratègic a desenvolupar 
en el 2019 pel GAL Noguera 
Segrià Nord conjuntament 
amb el Consell Comarcal de 
la Noguera per tal d’impulsar 

consolidació empresarial de 
la zona.
 Actualment el projecte 
Territori de Valor s’aplica a 6 
espais d’interès turístic,  i es 
preveu per a l’any 2020 ampli-
ar el projecte a 12 espais més, 
motiu pel qual s’ha sol·licitat 
un altre ajut per continuar 
aquest projecte i anar impul-
sant tots els atractius del ter-
ritori.
 L’objectiu és dinamitzar 
el turisme. Aquet projecte 
treballa tres línies d’actuació 

definides en l’estratègia: la 
implicació de la població au-
tòctona, la promoció turística 
i la creació de sinergies.
 Aquest projecte està co-
ordinat pel Consorci Grup 
d’Acció Local Noguera Segrià 
Nord i és finançat pel Consell 
Comarcal de la Noguera, el 
Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural 
(FEADER) i el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Ge-
neralitat de Catalunya.

el turisme familiar i apropar 
els atractius turístics al públic 
infantil amb l’ajuda dels allot-
jaments, restaurants i espais 
visitables de la Noguera.
 En la fase inicial, s’ha fet 
una enquesta al sector turístic 
per tal que determini quins 
atractius considera que s’han 

de començar a treballar a la 
comarca.
 Un cop determinats els 
atractius turístics, es comen-
çarà a treballar en el disseny 
de recursos com dibuixos, 
explicacions turístiques adap-
tades per a nens, activitats 
per als allotjaments dirigides 
als infants i estovalles per als 
restaurants. D’aquesta mane-
ra es dotarà els establiments i 
altres empreses turístiques de 
recursos per captar i fidelitzar 
el turisme familiar, potenciant 
el territori a la vegada que es 
millora l’experiència del cli-
ent.  A més a més, el projecte 
comptarà amb una pàgina 
web on hi haurà tot el material 
disponible que estarà operati-
va a final d’any.
 La creació de sinergies 
entre diferents empreses del 
territori permet contribuir a la El GAL té seu al Consell Comarcal
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Programa d’Actes de Sant 
Llorenç de Montgai
DIJOUS dia 8
08.00 Inici del concurs: Guarnim els carrers.
21.00 Pregó inici festa major.
21.15 Presentació del llibre: Dia 0, d’Iván Balagueró
 i Neus Mora.
22.00 Cinema a la fresca.

DIVENDRES dia 9
08.00 Gran repic de campanes.
19.00 II Concurs de Tapes.
21.30 Sopar de germanor.
00.00 Ball amb Quartet Mediterranea.
02.45 Grup de versions: Hey! Pachucos.
05.15 Disco Mòbil Galaxy amb Dj.

DISSABTE dia 10
09.00 Gran ressaca popular.
12.00 Missa en honor al patró.
12.30 Espectacle amb la pallassa Tona +
 Vermutada.
17.00 Inflable + berenar.
19.00 Festa Holi.
00.00 Festa I Love 80’s.

DIUMENGE dia 11
12.00 Cucanyes.
17.00 Concurs de pesca infantil.
20.00 Exhibició i masterclass de Bachata a càrrec
 de Jesus & Irene.
21.30 Sopar fi de festa major.
22.30 Nit de bingo i entrega del premi concurs 
 “Guarnim els carrers”.

Sant Llorenç celebra la seva festa major 
els propers dies 8, 9, 10 i 11 d’agost

 Sant Llorenç comença-
rà la seva festa major de 
quatre dies, amb actes per 
a tots els públics.
 Dijous, amb el tradici-
onal concurs “guarnim els 
carrers”. A la nit es farà el 
pregó de festa major donant 
inici als actes. Es farà la 
presentació del llibre “Dia 
0”, d’Iván Balagueró i Neus 
Mora. A la nit, cinema a la 
fresca.
 El divendres hi haurà 
el gran repic de campa-
nes i per la tarda el segon 
concurs de tapes. A la nit 
sopar de germanor, que 
anirà seguit de ball amb el 
Quartet Mediterranea. A la 
matinada el grup de versi-
ona Hey! Pachucos i disco 
mòbil Galaxy amb Dj fins 

que surti el sol.
 Dissabte es farà la mis-
sa en honor al patró i un 
espectacle amb la pallassa 
Tona i una vermutada. Per la 
tarda inflables per la canalla 
i berenar, seguit d’una festa 

Holi. A la nit hi haurà festa 
“I love 80’s”.
 El diumenge cucanyes 
per als més petits i per la 
tarda concurs de pesca 
infantil. Al vespre es podrà 
gaudir d’una exhibició i 
masterclass de bachata a 
càrrec de Jesus & Irene. A 
la nit, sopar de fi de festa i 
a continuació, nit de bingo 
i entrega del premis al con-
curs “Guarnim els carrers”.

Hey! Pachucos divendres a la nit

Actuació de la Pallassa Tona pels més petits

L’associació de Joves de 
Sant Llorenç ha
organitzat un any més 
una festa major variada 
per agradar a tothom
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Programa d’Actes de Castelló
de Farfanya
DIJOUS dia 15
12.00 Missa major cantada per la Coral
 interparroquial de Castelló-Algerri-La
 Portella i ofrena floral dels nens de la Verge
 Maria.
12.45 Pregó inici festa major + Espurna.
13.00 Sardanes amb la Cobla 11 de setembre.
16.00 Inflables a la piscina (fins a les 19 h).
16.30 Torneig de botifarra.
20.00 Concert amb Salom Exprés.
21.15 Ball amb Salom Exprés.
22.15 Entrepà durant la mitja part.
22.45 Ball de nit amb Salom Exprés.

DIVENDRES dia 16
11.00 Parc aquàtic a les piscines (fins a les 19 h).
23.00 Correfocs a càrrec dels carranquers de
 Cervera al Pont de les Escoles.
00.30 Festa jove amb el grup de versions The Pink
 Goats i Dj’s Mon Dj + Gnix + Cristian Andor.

DISSABTE dia 17
10.30 Jocs de fusta familiars, per a totes les
 edats, a càrrec de Festa i Fusta.
17.00 Festa de l’escuma al rentador.
20.00 Ball amb Sandalo Trio.
21.45 Sopar de germanor.
23.00 Ball amb Sandalo Trio.
00.30 Festa Jove amb els grups Comandants de 
Tros
 + A kontra Korrent + Dj. Ruben Rider.

DIUMENGE dia 18
10.00 Pinyolada i esmorzar popular al pati Rubinat.
17.30 Bitlles a la placeta del Camí de les piscines.
18.00 Espectacle infantil Disco Pinky.
20.00 Sessió llarga de ball amb Paris la Nuit.

** Exposició de l’artista local Esther Bernat al Centro 
durant tots els dies de festa major.

Del 15 al 18 d’agost Castelló de Farfanya 
gaudirà de la seva festa major

 Castelló de Farfanya 
estarà de festa major els 
propers dies 15, 16, 17 i 18 
d’agost amb actes per a 
totes les edats, actes oberts 
a tothom i diversió assegu-
rada.
 Dijous es farà la missa 
major cantada per la Coral 
Interparroquial de Castelló-
algerri-La Portella i ofrena 
floral dels nens. El pregó 
inici de festa major i sar-
danes amb la Cobla 11 de 
setembre. Per la tarda els 
més petits podran gaudir 
d’inflables. Un torneig de 
botifarra i el concert de 

festa major amb Salom Ex-
prés, seguit del ball amb la 
mateixa orquestra. Durant 
la mitja part es fa entrepà 
i després prossegueix el 
ball de nit amb la mateixa 
orquestra.
 Divendres a les piscines 
hi haurà parc aquàtic tot el 
dia. A la nit, correfocs amb 
els carranquers de Cervera 
i festa jove amb el grup de 

versions The Pink Goats 
i sessió de dj’s amb Mon 
Dj.,Gnix i Cristian Andor.
 Dissabte jocs de fusta 
familiars a càrrec de Festa i 
Fusta. Per la tarda festa de 
l’escuma. El ball de tarda i 
not anirà a càrrec de San-
dalo Trio i a la mitja part hi 
haurà sopar de germanor. 
Passada la mitjanit hi haurà 
festa jove amb els grups Co-
mandants de Tros, A kontra 
korrent i Dj. Ruben Rider.
 Diumenge al mati es fa 
la tradicional pinyolada i 
un esmorzar popular al pati 
Rubinat. Per la tarda es ju-
garà a les bitlles i pels més 
petits es farà un espectacle 
infantil amb Disco Pinky. Al 
vespre es farà sessió llarga 
de ball amb Paris la Nuit, 
com a fi de festa.
Durant tots els dies de festa 
major es podrà veure l’expo-
sició de l’artista local Esther 
Bernat al Centro.

The Pink Goats el divendres nit

Comandants de Tros dissabte a la Festa Jove

Quatre dies de festa
major carregats d’actes 
per a totes les edats, 
amb espectacles, música 
jocs per als més petits
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Programa d’Actes de Les 
Avellanes
DIVENDRES dia 9
00.30 Nit de festa amb Munt-Band i Dj. Jordi Balagué.

DISSABTE dia 10
12.00 Vermut d’inauguració.
18.00 Taller de bombolles amb Improvistos Krusty
 Show, en acabar xocolatada popular.
00.30 Nit de marxa, cervesa i bon ambient amb els
 grups Allioli i Contraband. De les dotze a la
 una de la matinada hi haurà Happy Hour.
04.00 Grup de versions Sixtus.

DIUMENGE dia 11
12.30 Vermut a la Plaça.
17.00 Gimcana per la quitxalla.
20.00 Sessió llarga de ball amb el trio noguerenc 
 Jalayssa. A la mitja part llangonissada.

DILLUNS dia 12
Des de primera hora del mati, pels carrers del poble, 
XX edició de la cassolada popular.
18.30 Festa de l’escuma.
23.00 Les Avellanes Got Talent! Treu l’artista que
 portes dins!

DIMARTS dia 13
21.00 Tasta-la a càrrec del Patronat Cultural de
 Sant Roc.

DIMECRES dia 14
12.00 Vermut a l’ombra.
17.00 Partit solters contra casats.
00.30 Festa del Tropic amb la Tropical & Dj. Tropic.
 De les dotze a la una de la matinada hi haurà
 Happy Hour. 

DIJOUS dia 15
Després de missa de Santa Maria, vermut i joc del 
catxo.
17.00 Campionat de botifarra.
17.30 Contacontes.
20.00 Sessió llarga de ball amb el grup Zafiro.

DIVENDRES dia 16
Missa de Sant Roc, vermut i joc del catxo.
12.30 Inflables per la canalla (fins a les 14.30 h).
16.30 Inflables per la canalla (fins a les 19.30 h).
22.00 Sopar de germanor i entrega de premis.

Les Avellanes preparen la seva festa 
major amb vuit dies seguits d’actes

El grup de versions Contraband dissabte nit

 L e s  A v e l l a n e s  h a 
organitzat vuit dies de festa 
major, perquè els seus 
vilatans i els habitants dels 
pobles veïns gaudeixin de 
molts actes en la seva festa 
major, essent els concerts 
de música i el concurs 
Avel lanes  Got  Talent , 
algunes de les activitats 
més esperades dels dies de 
festa major.
 El divendres 9 d’agost 
començaran els actes amb 
el concert de MuntBand i 
Dj. Jordi Balagué. Dissabte 
Vermuts, taller de bombolle 
i xocolatada. Per la nit més 
festa amb els grups Allioli i 
Contraband i Sixtus.
 Diumenge vermut a 
la plaça, gincama per la 
canalla i ball amb el trio 
noguerenc Jalayssa.
 Dilluns des de primera 

hora es farà la tradicional 
cassolada pels carrers del 
poble. Per la tarda una 
festa de l’escuma i a la nit, 
l’esperat Avellanes Got 
Talent, un espectacle on els 
veïns treuen l’artista que 
porten dins.
 D i m a r t s  l ’ a c t i v i t a t 
Tasta-la amb el Patronat 
Cultural de Sant Roc.
 Dimecres vermut a 
l’ombra, un partit de solters 
contra casats i festa del 
tropic, amb la Tropical i Dj. 
Tropic.
 Dijous, festivitat de 
la Mare de Déu d’Agost, 
es  farà  una missa de 

santa Maria, vermut i joc 
del catxo. Per la tarda el 
campionat de botifarra, 
contacontes pels  més 
petits i al vespre sessió 
llarga de ball amb el grup 
Zafiro.
 Divendres,  després 
d’una setmana amb actes 
cada dia,  serà l ’úl t im 
dia de festa major, on es 
celebrarà la missa de Sant 
Roc, amb vermut i joc del 
catxo. Tan al mati com per 
la tarda, hi haurà inflables 
per la canalla. A la nit, es 
farà sopar de germanor 
i l’entrega de premis de 
“L’Avellanes Got Talent”.

Els concerts i el concurs 
Avellanes Got Talent, 
unes de les activitats 
més esperades pels seus 
habitants
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Actes de Santa Linya
DIMECRES dia 28
18.00 Concurs de coques a la piscina municipal.
19.30 Taller de còctels sense alcohol/batuts.
22.45 Activitat a la fresca a la plaça major.

DIJOUS dia 29
18.00 Sessió d’aquagym/zumba a la piscina.
22.00 Sopar popular a la plaça major.

DIVENDRES dia 30
18.00 Repic de campanes, i torneig de botifarra.
00.30 Festa del jovent amb Disco Mobil Galaxy II.

DISSABTE dia 31
12.00 Missa cantada, vermut a la plaça i sardanes.
17.00 Cucanyes tradicionals per tot el poble.
19.00 Festa infantil a la plaça dels gronxadors.
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 1
12.00 Missa seguida de vermut amb sardanes.
15.00 Llevat de taula amb els Gorrallargs d’Oliola.
18.00 Partit de futbol solters contra casats.
19.30 Ball de cloenda amb el Duet Ambient.
22.00 Mitja part del ball i bingo per tothom.
23.00 Sessió de ball de nit amb el Duet Ambient.

Programa d’Actes de Tartareu
DIVENDRES dia 23
20.00 Repic de  campanes i cercavila amb drac Tartaro.
22.00 Sopar de germanor.
22.30 Bingo de festa major.
00.00 White party a càrrec del Duo Coral i Dj.

DISSABTE dia 24
13.00 XXVI Guerra d’aigua.
18.00 Gimcana per la mainada i concurs de botifarra.
18.30 Inflables per als més petits.
19.00 Xocolatada popular.
19.30 Taller de balls amb el ballarí Cristian Cabanillas.
20.30 Inici de ball amb el grup Excelsior.
00.30 Concert de nit amb el grup Excelsior.
02.30 Batucada.
03.00 Nit Jove amb la Cosa Nostra i Dj.

DIUMENGE dia 25
12.30 Missa cantada amb la Coral la Flor de l’Espígol.
13.00 Vermut de festa major.
18.00 Animació infantil amb Una de Pirates.
20.00 Ball de tarda.
22.00 Sopar de pagès amb entrepà de pernil.
00.00 Ball final de festa amb el Trio Jalaysa.

Tartareu celebrarà la seva Festa major 
d’estiu del dia 23 al 25 d’agost
 Tres dies de festa major 
viurà la població de Tartareu, 
començant el divendres amb 
el repic de campanes i la 

La Cosa Nostra dissabte a la Nit Jove

Santa Linya estarà de Festa Major del 
28 d’agost a l’1 de setembre

Duet d’Ambient el ball del diumenge

 Santa Linya acabarà 
el mes d’agost de festa. El 
dimecres 28 es farà el concurs 
de coques a la piscina, així 
com el taller de còctels sense 
alcohol i batuts. De cara a la 
nit, es preparà alguna activitat 
a la plaça major.
 Dijous a la tarda es 
farà a la piscina una sessió 
d’aquagym i zumba. I després 
a la nit, sopar popular.
 Divendres un repic 
de campanes i torneig de 
botifarra. A la mitjanit esta 
del jovent amb Disco Mobil 
Galaxy II.
 Dissabte es farà la missa 
cantada i vermut i sardanes a la 
plaça. Cucanyes tradicionals 
per la tarda i una festa infantil. 

El ball de tarda i de nit anirà a 
càrrec de la Banda del drac. 
A la matinada disco mòbil. 
El diumenge, missa, vermut 
i sardanes. El llevat de taula 

amb els Gorrallargs d’Oliola, 
un partit de solters contra 
casats. Ball fir de festa amb el 
Duet Ambient, a la mitja part 
bingo.

cercavila amb drac Tartaro. 
Sopar de germanor i bingo. 
A la matinada White Party a 
càrrec del Duo Coral i Dj.

 Dissabte guerra d’aigua i 
gimcana per la mainada, així 
com concurs de botifarra. 
Els més petits gaudiran 
d’inflables i xocolatada 
popular. Per la tarda el ballarí 
Cristian Cabanillas farà un 
taller de balls. El ball de 
tarda i nit anirà a càrrec del 
grup Excelsior. La matinada 
es farà una batucada així 
com la Nit Jove amb la Cosa 
Nostra i Dj.
 D i u m e n g e  m i s s a 
cantada amb la Coral Flor 
d’Espígol, vermut de festa 
major. Per la tarda animació 
infantil amb Una de Pirates, i 
ball de tarda i nit amb el Trio 
Jalaysa.
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Programa d’Actes d’Àger
DILLUNS dia 12
12.00 Pregó inici de festa major al poliesportiu.
17.00 Estirada de corda al fang.
18.00 Aquagym a la piscina.
19.00 Torneig de futbol al poliesportiu.

DIMARTS dia 13
17.00 Festa de l’escuma a la plaça dels Jubilats.
20.00 Danses d’acordió.
23.00 Cinema a la fresca.

DIMECRES dia 14
17.00 Escala en hi-fi al local social.
21.00 Sopar de germanor.
23.00 Havaneres i rom cremat amb Arrels de la
 Terra Ferma.
01.30 Àgerrock amb Kalikenyos + The pink goats.
 Cursa de sacs a la mitja part i Dj. Paul Bugs
 per acabar.

DIJOUS dia 15
12.00 Missa de festa major.
13.00 Llevat de taula pels carrers del poble.
18.00 Contacontes a la Col·legiata.
19.00 Ball de tarda amb Stylette.
23.00 Monòleg amb Sergio Marín.

DIVENDRES dia 16
18.00 Taller itinerari infantil-juvenil Animalari
 Universal.
19.00 Zumba.
23.00 Activitat sorpresa.
01.30 Concert amb Banda Neon. A la mitja part,
 concurs de gats. A continuació, sessió amb
 DJ. VI-100, Dj. Satànic i Dj. Jep.

DISSABTE dia 17
17.00 Cucanyes per a nens i nenes de totes les
 edats i Espai Melic (de 6 mesos a 4 anys).
20.00 Ball de tarda amb Zarabanda.
00.00 Ball de nit amb Zarabanda. Correfocs amb
 Bèsties Feréstegues de Balaguer i concert
 amb Ak Albercocks i Dj. Paul Bugs.

DIUMENGE dia 18
17.00 Concurs de dibuix a la piscina.
18.00 Tradicional Cos de la Cordera.
19.00 Ball de tarda amb el Cairo.
21.30 Llangonissada.
22.30 Tradicional Bingo.
00.00 Traca final de festa major.

Durant set dies Àger estarà de festa 
major que començarà el proper dia 12

La Banda Neon al concert de divendres nit

 Àger ens oferirà una 
llarga festa major de set dies 
amb molts actes que faran 
gaudir als participants, des 
dels més petits que podran 
anar a un contacontes a 
la Col·legiata, un escenari 
d’allò més especial fins a 
les diferents actuacions de 
música pels joves.
 Els actes començaran 
dilluns amb el pregó inici 
de festa major. Per la tarda 
es farà l’estirada de corda 
al fang i després aquagym 
a la piscina. Al poliesportiu 
torneig de futbol.
 Dimarts una festa de 
l’escuma, danses d’acordió 
i cinema a la fresca.
 El dimecres es farà 
un escala en hi-fi al local 
social. Sopar de germanor i 
havaneres i rom cremat amb 
Arrels de la Terra Ferma. A 
la matinada, Àgerrock amb 

Kalikenyos, The pink goats i 
una cursa de sacs a la mitja 
part. Acabarà el Dj. Paul 
Bugs.
 El dijous missa de festa 
major i després de dinar el 
llevat de taula. A la tarda 
contacontes a la Col·legiata. 
El ball de tarda amb Stylette 
i per la nit monòleg amb 
Sergio Marín.
 El divendres un taller 
itinerari infantil-juvenil 
Animalari Universal. Zumba i 
per la nit es farà una activitat 
sorpresa. A la matinada 
concert amb Banda Neon, 
concurs de gats a la mitja 
part i sessió de dj’s amb Dj. 

VI-100, Dj. Satànic i Dj. Jep.
 Dissabte per la tarda 
cucanyes per a nens i nenes 
i l’espai melic per nadons 
de sis mesos a quatre anys. 
Ball de tarda i ball de nit 
amb Zarabanda. Correfocs 
amb Bèsties Ferestégues de 
Balaguer i concert amb Ak 
Albercocks i Dj. Paul Bugs.
 Diumenge es farà un 
concurs de dibuix a la 
piscina. Per la tarda el 
tradicional Cos de la Cordera. 
Per la tarda ball amb el 
grup el Cairo i en acabar 
llangonissada. Després el 
tradicional bingo i la traca 
final de festa major.

Àger ha repartit els
diferents actes de la 
seva festa major durant 
set dies on es podrà 
gaudir de molta diversió
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Les aules de formació de la Noguera ja 
preparen el nou curs 2019-2020
 A finals de juliol, els i les 
representants de les Aules 
de Formació de la Noguera, 
organitzades des de l’Àrea 
de Serveis Socials del Con-
sell Comarcal de la Noguera, 
van fer la primera trobada 
per començar a treballar en 
el programa del curs  2019-
2020 i conèixer les novetats.
 El format de cara al curs 
vinent, continuarà sent el 
mateix: xerrades de temà-
tica diversa a càrrec de 
persones especialistes amb 
una periodicitat setmanal 
a Balaguer i mensual a la 
resta de municipis.
 Les Aules de Formació 
de la Noguera ja funcionen 
a Balaguer, Bellcaire d’Ur-
gell, Térmens, Menàrguens, 
Vallfogona de Balaguer, 
Ponts i aquest curs també 

s’iniciaran a Artesa de Segre 
i Albesa.
 En el cas del municipi 
d’Albesa, al juliol es va fer 
una xerrada informativa per 
donar a conèixer el projecte 
de les aules i resoldre els 
dubtes a les persones inte-

ressades a participar-hi, i a 
Artesa de Segre està previst 
de fer-la al setembre.
 Es preveu que el proper 
curs el nombre total d’alum-
nes de les Aules de Forma-
ció de la Noguera sigui de 
500 alumnes.

Trobada dels representants
 L’ a j u n t a m e n t  d e 
C a m a r a s a  a m b  l a 
conformitat dels veïns, ha 
decidit limitar l’accés rodat 
a l’espai Maria Rúbies, més 
conegut com la Platgeta 
per intentar minimitzar els 
problemes d’incivisme que 
espai ha rebut últimament 

L’Ajuntament de Camarasa
limita l’accés a la Platgeta

Platgeta de Camarasa

degut a la massificació 
de turistes que ve amb 
aquesta zona, utilitzant-la 
a part de banyar-se per 
improvisar festes deixant 
l’espai ple d’escombraries. 
Amb aquesta mesura 
s’espera reduir aquests 
mal comportaments.

La Revista Groc us desitja bones festes Majors!
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Programa d’Actes d’Algerri
DIJOUS dia 22
17.00 Gimcana infantil a la Plaça Major.
21.00 V Caminada Popular, sortida des de la Plaça
 i al finalitzar batucada amb Bandelpal.

DIVENDRES dia 23
17.00 Wipe Out a la Pista Poliesportiva.
22.00 Sopar Jove.
23.45 Nit Jove - Cubata 2019.

DISSABTE dia 24
09.00 II Tirada de Bitlles i esmorzar. A continuació
 tirada de bitlles infantils.
11.00 Repic de campanes amb Cassimir Baró.
11.15 Missa Major amb Ofrena Floral en honor a
 Sant Bartomeu, cantada per la Coral
 Interparroquial.
17.00 Tobogan urbà al c/ Pla.
19.00 Inauguració Exposició de les fotografies: VIII
 Concurs de Fotografia d’Algerri.
20.00 Ball de tarda amb l’orquestra Titanium.
23.00 Betu el Pallasso.
00.00 Ball de nit amb l’orquestra Titanium.
 Tot seguit Disco-mòbil.

DIUMENGE dia 25
11.00 Repic de campanes amb Cassimir Baró.
11.15 Missa Major amenitzada per la Coral
 Interparroquial. Al sortir Campanya de
 l’Associació contra el Càncer. Ball de bastons
 amb la Colla Bastonera del Casal Pere III de
 Balaguer i Vermut Popular i ballada de
 sardanes amb la Cobla 11 de Setembre.
17.00 Festa de l’escuma de colors.
19.45 Entrega de premis del VIII Concurs de
 fotografia d’Algerri.
20.00 Sessió contínua de ball amb Exel Grup.

Durant quatre dies Algerri estarà de 
festa major amb molts actes variats

Orquestra Titanium el dissabte tarda i nit

 Algerri començarà la 
seva festa major el dijous 
dia 22 d’agost amb una 
gimcana infantil a la plaça 
major i la V edició de la 
caminada popular, on al 
finalitzar s’amenitzarà amb 
una batucada a càrrec dels 
Bandelpal.
 Divendres a la tarda, a la 
pista poliesportiva es podrà 
gaudir amb les activitats 
de Wipe Out amb molta 
diversió. A la nit, sopar jove 
i cubatada.
 Dissabte es farà la II tirada 
de bitlles amb esmorzar pels 
participants, així com una 
tirada de bitlles infantils. A 
les 11 es farà el tradicional 
repic de campanes amb 
el Sr. Cassimir Baró. A 
continuació Missa Major 
amb ofrena floral en honor 
a Sant Bartomeu, cantada 

per la Coral Interparroquial. 
Per la tarda el carrer Pla, 
serà l’escenari del tobogan 
urbà. Es farà la inauguració 
de  l ’exposic ió  de  les 
fotografies del VIII Concurs 
de Fotografies d’Algerri. 
El ball de tarda i nit aniran 
a càrrec de l’Orquestra 
Titanium i serà entremig 
que Betu el Pallasso farà una 
actuació a la Plaça Portal. A 
la matinada hi haurà disco-
mòbil.
 Diumenge a l  mat i , 
repic e campanes a càrrec 
del Sr. Cassimir Baró. A 
continuació la Missa Major 

estarà amenitzada per 
la Coral Interparroquial. 
A la sortida campanya 
de l’Associació Contra el 
Càncer. També es podrà 
gaudir del ball de bastons de 
la Colla Bastonera del Casal 
Pere III, un vermut popular 
i  sardanes amb la Cobla 11 
de setembre. Per la tarda, 
els més petits es podran 
refrescar amb una festa 
de l’escuma de colors. Es 
farà l’entrega de premis del 
VIII Concurs de fotografia 
d’Algerri i el ball anirà a 
càrrec d’Exel Grup qui farà 
una sessió contínua.

Algerri cap a finals 
d’agost viu la festa
major amb activitats 
musicals, infantils,
esportives...

www.revistagroc.com
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El Patronat de Sant Miquel va organitzar 
el passat juliol una sortida per la Segarra
 El Patronat Sant Miquel 
de Tartareu va organitzar 
pel passat 21 de juliol una 
sortida per la comarca de la 
Segarra, on van poder gaudir 
del territori i dels castells que 
té la comarca. Van poder visi-
tar el Centre d’Interpretació 
dels Castells del Sió, situat 
al Castell de Concabella. 
També el Castell de Mont-
cortés i el d’Aranyó, acabant 
al castell de les Pallargues 
amb visita guiada i un dinar 
per acabar la sortida. Participants a la sortida

 La 3a edició de la Fira 
de Comerç de Proximitat 
de Camarasa, es celebrarà 
el 14 d’agost, per la nit.
 Organitzada per 
l’Ajuntament de Cama-
rasa amb el suport de la 
Diputació de Lleida i del 
Consell Comarcal de la 
Noguera, la Fira té l’ob-
jectiu de dinamitzar la 
zona i els productors i els 
productes de proximitat. 
Aquesta fira es diferència 
principalment amb l’hora-
ri, ja que es farà de nit.
 La fira s’obrirà a les 9 
del vespre amb l’obertura 
de les parades, un total 
d’una vintena, i la inaugu-
ració anirà a càrrec dels 

La nit del proper 14 d’agost
Camarasa celebrarà la 3a Fira 
del Comerç de Proximitat

Fira a Camarasa

Diables i Bèsties Ferés-
tegues de Balaguer amb 
un correfoc pels carrers 
de Camarasa que acaba-
rà amb un castell de foc. 
Parades amb productes 
de proximitat, música, 
degustacions, sessió de 
country, així com una ses-
sió informativa sobre les 
pintures de Serrasanta de 
l’església de Camarasa, a 
càrrec de Dolors Domin-
go. També cal destacar 
que durant la fira hi haurà 
servei de tapes i begudes 
a càrrec de diferents esta-
bliments del poble, i que 
es comptarà amb la músi-
ca de la Banda Grace a la 
plaça de l’Església.

Cubells organitza la primera caminada 
nocturna durant la seva festa major  

Caminada nocturna per Cubells

 Cubells organitza la pri-
mera caminada nocturna, 
el proper 14 d’agost, en el 
marc de la seva festa major . 
Una iniciativa de la Senglar 
Trail per recórrer els carrers 
del municipi i del seu entorn 
guiats només per la llum de 
la lluna. La sortida serà des 
de la pista poliesportiva a 
les 21 hores i el recorregut 
serà de 10 km. Una activitat 
per fomentar la salut, l’es-
port i alhora conèixer l’en-
torn d’una manera diferent.
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Programa d’Actes de Cubells
DIMECRES dia 14
19.00 Sessió d’aquapilates a les piscines.
21.00 Caminada Nocturna amb sortida des de la
 pista poliesportiva.

DIJOUS dia 15
22.00 Sopar de germanor. A continuació Nit
 d’Havaneres “Ultramar”.
01.00 Festa Jove a càrrec del Club Joc d’Ous.

DIVENDRES 16
23.30 35a Nit de Foc i Rock & Roll amb Correfocs
 i diables “Los Follets” d’Artesa de Segre.
 Concerts amb Band The Cool, Doctor Prats
 i Dj. Jordi Balagué.

DISSABTE 17
18.00 Holi Party “Festa dels colors” amb Dj. Jordi
 Balagué.
20.30 Concert amb l’orquestra Gran Premier.
21.15 Ball de tarda amb l’orquestra Gran Premier.
00.30 Ball de nit i gresca pel jovent amb l’Orquestra 
 Gran Premier.

DIUMENGE 18
11.30 Ofrena floral a la Mare de Déu del Castell.
12.00 Missa solemne a l’església del Castell.
18.00 L’espectacle “Els corsaris de l’escuma” i
 escuma amb la Companyia Xip-Xap.
20.15 Ball llarg amb l’orquestra Excelsior.

Durant tots els dies de festa major es podrà veure 
l’exposició d’olis i dibuixos al local de l’Associació 
de dones. Inauguració el dia 14 a les 19 h. Els dies 
15 i 18 de 12h a 14h i de 19 a 21h. Els dies  16, 17 i 
19 de 19 a 21h.

Cubells estarà de festa major del 14 al 
18 d’agost amb el divendres del jovent

Doctor Prats el divendres a la nit a Cubells

 Al voltant de la Mare 
de Déu d’agost, Cubells 
celebra la seva festa major, 
essent el divendres la Festa 
Jove un plat fort de les 
festes majors de la comarca 
de la Noguera.
 El dimecres la festa 
major començarà amb una 
sessió d’aquapilates a les 
piscines. A la nit, es farà 
una caminada nocturna 
amb sortida des de la pista 
poliesportiva.
 Dijous un sopar de 

germanor que anirà seguit 
d’Havaneres amb el grup 
Ultramar. A la matinada 
festa jove a càrrec del Club 
Joc d’Ous.
 El divendres arribarà la 
35a Nit de Foc i Rock & Roll 
amb correfocs i diables 

amb Los Follets d’Artesa 
de Segre i els concerts 
amb Band The Cool, Doctor 
Prats i Dj. Jordi  Balagué.
 Dissabte es farà una 
Holi Party, la festa dels 
colors ambientada amb Dj. 
Jordi Balagué. Al vespre 
concert l’orquestra Gran 
Premier s’encarregarà 
del concert, així com les 
sessions del ball de tarda i 
nit.
 D i u m e n g e  e s  f a r à 
l’ofrena floral a la Mare 
de Déu del Castell i una 
missa solemne. A la tarda 
es farà l’espectacle infantil 
i festa de l’escuma amb 
la companyia Xip Xap. La 
festa acabarà amb una 
sessió llarga de ball amb 
l’orquestra Excelsior. 

La nit Jove del
divendres de la festa 
major de Cubells és un 
referent de les festes 
majors de la comarca

L’orquestra Excelsior tancarà els actes de festa major
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 El fibló, la història d’una 
família deconstruïda per la 
mort prematura de la mare 
i, anys després, del pare. 
Malgrat l’absència dels dos 
progenitors com a punt de 
partida, el llibre és un relat 
lluminós sobre la comple-
xitat de les relacions frater-
nals, que poden arribar a 
ser les més complicades.
 Tres germans. Una 
casa. Un descobriment. 
“Era possible que aquella 
casa, a la qual havíem anat 
a parar els meus germans 
i jo arrossegant l’ànima i 
que havíem trobat tan de-
teriorada, com un espectre 
del que un dia havia estat... 
era possible que guardés 
l’ànima de les coses bones 
del passat que s’esborrava, 
l’essència dels anys llumi-
nosos, que ens connectés 
amb un batec latent que 
encara érem a temps de 
recuperar?”
 Tres germans hereten 
la casa d’Alella on van créi-
xer i decideixen anar-hi a 
viure. Serà el temps de la 
reconstrucció. “Hi havia 
dies que desitjava que una 
rierada s’ho endugués tot, 
les recances, els llibres del 
pare amb les dedicatòries, 
les cadires del jardí que la 
mare s’estimava, la nogue-
ra malalta, les abelles”.

 L’Anne és una jove 
violoncel·lista de la Lon-
don Symphony Orches-
tra. És imperfecta i 
caòtica, impacient i exa-
gerada, impulsiva i una 
mica promíscua. Però 
hi ha una característi-
ca que sobresurt de la 
resta i que marcarà de 
ben segur el seu destí: 
la manca de puntualitat. 
Arran d’un soroll estrany 
que sent a l’interior de 
la funda del seu instru-
ment, l’Anne descobreix 
un objecte desconegut 
que la fa anar de corcoll. 
Aquesta troballa inespe-
rada la porta a estirar el 
fil i a descobrir els seus 
orígens, lligats a la Bar-
celona dels anys setanta 
i a un nen que vol tocar 
el violoncel. Una novel·la 
sorprenent i màgica que 
ens parla de l’atzar i dels 
misteris que ens depara 
la partitura de la nostra 
vida.
 La noia del violoncel 
és una història plena de 
música i de misteri, tot 
embolcallat per sa ma-
jestat, el senyor l’atzar: 
aquesta força desco-
neguda, incontrolable i 
aleatòria que sempre té 
l’última paraula a totes 
les nostres decisions.
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El fibló
Autor: Sílvia Soler
Gènere: Novel·la

 Quan Jacominus era 
petit, va ensopegar en una 
escala, va caure per terra i 
es va fer mal a la cama. Des 
d’aleshores, aquest conillet 
arrossega una lleu coixe-
sa que l’ha acompanyat 
al llarg dels anys. Malgrat 
tot, ara que repassa els 
diferents moments de la 
seva vida –els somnis, els 
neguits, les pors…– s’ado-
na que ha tingut una vida 
plena, feliç, amb la compa-
nyia d’amics i familiars que 
l’han estimat molt. Potser, 
tot plegat, viure és senzilla-
ment això.
 Ens trobem davant un 
magnífic àlbum il·lustrat 
per la reconeguda il-
lustradora francesa Rébec-
ca Dautremer. Una merave-
lla de la il·lustració que no 
us podeu perdre.
 El llibre d’hores deixa 
un regust de confidència 
molt delicada que narra la 
vida d’una persona humil 
que estima els éssers del 
seu voltant i les petites es-
cenes que la conformen, i 
que sobretot ha acceptat la 
vida que li ha tocat de viure. 
Explica la vida humil d’un 
conillet narrada de forma 
propera, sincera i poètica, 
a través d’una literatura 
precisa i refinada i de les 
imatges de tota una vida.

La noia del violoncel
Autor: Jordi Campoy
Gènere: Novel·la

El llibre d’hores de
Jacominus Gainsborough
Autor: Rébecca Dautremer
Gènere: Infantil (+7)

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

Indesinenter
Perfil

“Coneix-te a tu mateix” 
diu el proverbi,
gravat a les parets
de l’antigor.

Costós treball manaren
aquells set savis grecs:

Romandre com l’espill 
estoicament,
mirant des del seu marc,
allò que costa tant 
de veure’s un mateix.
Només la veritat.

Aquella del mirall sempre fidel,
dictada pel qui es posa al seu davant.

Conèixer-se del tot és no fugir.
Hi ha tants amagatalls!
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Finalitzen les obres de restauració al 
pòrtic Santa Maria de Cubells
 L’actuació ha consistit 
en la seva conservació, re-
joveniment i rehabilitació, 
ja que la porta es trobava 
força deteriorada degut al 
pas del temps i les seves 
inclemències
 L’ajuntament de Cubells 
ha finalitzat la restauració de 
la porta de fusta de l’església 
de Santa Maria del Castell, 
l’únic edifici conservat que 
formava part de l’antic re-
cinte del Castell de Cubells.
 Aquestes obres són una 
manera de dignificar l’esglé-
sia i posar en valor aquest 
llegat religiós, històric i cul-
tural, el qual s’ha convertit 

en una de les atraccions 
turístiques més importants 
pels visitants d’aquest mu-

nicipi. La rehabilitació està 
subvencionada per l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs.

Pòrtic de Santa Maria de Cubells

 O s  d e  B a l a g u e r 
celebrarà un any més, 
la seva tradicional Cursa 
Nocturna d’estiu, amb 
l’objectiu de potenciar 
l ’esport   i  pract icar 
l ’ ac t i v i ta t  f í s ica  en 
horaris i formats menys 
habituals i gaudint de la 
fresca d’estiu i els espais 
per recórrer del poble, el 
proper dimecres 14.
 Aquesta proposta es 
podrà realitzar en dos 
modalitats de recorregut; 
en 4km i 8km i on el 
frontal és imprescindible, 
ja que es realitzarà pels 
carrers i corriols de la 
població que no estan 
il·luminats. És apta per a 
tots els públics i es pot fer 
corrent o caminant.
 Les inscripcions es-
taran limitades a 400 
places i les inscripcions 

El proper 14 d’agost Os de
Balaguer celebrarà la VII edició 
de la Cursa Nocturna

Presentació de la cursa

estaran obertes fins el 
12 d’agost. Es poden fer 
a través del portal Ru-
nedia o presencialment 
a l’Ajuntament d’Os de 
Balaguer.
 El mateix dia de la 
cursa, es realitzarà l’en-
trega de dorsals a partir 
de les 6 de la tarda, tot i 
que la cursa s’iniciarà a 
les 10 del vespre. El cro-
nometratge es farà amb 
el sistema smartchrono 
de novotiming. Els Dia-
bles de Balaguer, ame-
nitzaran la cursa.

Una cursa que arriba a 
la setena edició i que 
és apta per a tots els 
públics, podent-se fer 
corrent o caminant

Premi pel millor oli ecològic per
Olicastelló de Gabiel Alsina

Premi a Olicastelló de Gabriel Alsina

 El Molí de Ca l’Agustí a 
Alpicat va acollir l’entrega de 
premis de la 5a edició de l’Arbe-
quina d’Honor i la 3a del Premi 
Oleum Deos que organitza la 
confraria d’oli de les Garrigues 
i el Centre Internacional de 
l’Olivera Arbequina.
 Olicastelló de Gabriel Alsi-
na que participava per primera 
vegada amb aquest important 
guardó va rebre el premi al 
millor oli ecològic. Olicastelló 
a partir d’ara produirà un 60% 
de tots els seus olis ecològics.
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El CF Balaguer per el seu primer partit 
de pretemporada a casa de la UD Fraga

 El passat dissabte dia 
3 va ser el punt de sortida 
de la nova temporada pel 
CF Balaguer amb un partit 
contra la Unión Deportiva 
Fraga, en el que els bala-

guerins van perdre per 3 
gols a 1.
 El resultat del partit 
no tenia més importància 
ja que en realitat aquest 
amistós ha servit per poder 
veure les possibilitats de 
l’equip de cara a la nova 
temporada a la Segona 
Catalana.
 El nou tècnic Salva 

Cambray ajudat per Manel 
Badem ha pogut començar 
a donar forma a l’equip 
amb les noves incorpora-
cions de jugadors a més 
dels locals dels darrers 
anys.
 El Fraga es va posar da-
vant durant la primera part 
amb 2-0 i encara que el CF 
Balaguer va poder retallar 
distància a la segona part 
de penal, els fragatins van 
acabar sentenciant l’en-
contre amb un tercer gol 
d’Alexis.
 Els propers partits de 
pretemporada que jugarà el 
Balaguer seran el diumen-
ge 11 d’agost que es jugarà 
el partit d’anada de la Copa 
Lleida davant l’EFAC a casa 
i després el diumenge 18 
d’agost que es jugarà el 
partit de tornada a Alma-
celles.

Plantilla del CF Balaguer

Foto del calentament abans del partit

03/08/2019

UD FRAGA 3
BALAGUER 1

 Aquest mes de juliol, 
es va posar en marxa el 
3r Campus d’equitació del 
genet Albert Hermoso a 
Os de Balaguer. Enguany, 
degut a la gran demanda, 
s’han organitzat dos 
torns Una quinzena de 
joves genets i amazones 
participen de dilluns a 
divendres en la tercera 
e d i c i ó  d e l  C a m p u s 
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 treballen 
diferents aspectes del 
maneig i la cura del cavall i 
conceptes tècnics i tàctics 
de l’equitació. La formació 
pràctica es complementa 
amb sessions teòriques 
on es tracten temes 
c o m  l a  h i s t ò r i a  i 

El 3r Campus d’equitació Albert 
Hermoso amb dos torns degut a 
la forta demanda de participants

Un grup de participants del campus

característiques de les 
diferents races i també el 
salt en llibertat. Enguany, 
com a novetat, i degut al 
nombre d’inscripcions 
rebudes, s’han organitzat 
dos torns (un al juliol i 
el segon, al setembre), 
amb un màxim de quinze 
participants per torn, per 
tal de garantir una atenció 
personalitzada.
 L’objectiu d’aquest 
campus d’equitació és que 
els nois i les noies millorin 
en la seva formació a la 
vegada que gaudeixen de 
l’oci amb els companys.
 E l s  p a r t i c i p a n t s , 
v inguts  d ’a r reu  de l 
territori, s’allotgen a la 
casa de colònies del 
Monestir de les Avellanes 
on fan activitats de lleure 
i  també sessions de 
bany lliure a les piscines 
municipals.
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El proper 8 de setembre es celebrarà la 
Travessia al Pantà de Sant Llorenç
 El proper 8 de setembre, 
el Club Esportiu Natació Bala-
guer organitza la Xa travessia 
al Pantà de Sant Llorenç. 
La prova consta de quatre 
distàncies, 250 m per als més 
petits, 1.000 metres per alevins 
i màsters, la travessa gran de 
3.200 metres i la Phantatho 
7.0 de 7.000 metres per als ab-
soluts. Aquestes dos últimes 
són preves puntuables per al 
Circuit Català de travessies.
 A partir de les 10.30 h serà 
quan es farà la primera sorti-
da. S’espera la participació de 
més de 200 nedadors d’arreu 
de Catalunya, sobretot provi-
nents de les Terres de Lleida. 

Les inscripcions estan obertes 
fins el 6 de setembre. L’any 
passat hi va participar Ute 

Hasse, medallista Olímpica a 
Los Angeles 1984, sent la ven-
cedora en categoria Màster C.

Pantà de Sant Llorenç

 El passat 28 de juliol, 
el nadador de categoria 
màster del Club Esportiu 
Natació Balaguer, Lluís 
Pijuan va participar a 
la travessia de 8000 
metres entre Peñíscola i 
Benicarló, la prova que 
forma part del circuit 
de travessies de la copa 
d ’Espanya Absoluta 
acull la participació dels 
millors de tot el territori 
estat, que tot i així no va 
impedir que aconseguís 
una 2a posició absoluta 
en la prova i 1r classificat 
en la seva categoria.
 En Lluis, ex-nadador 
federat en la seva joventut, 
que porta ja  4 anys 
nadant amb proves de 
llarga distància acumula 
grans fites; destacar-ne 
de forma especial la que 
va participar el passat 

Lluís Pijuan del CEN Balaguer 2n 
classificat absolut en la Travessia 
entre Peñíscola i Benicarló

Lluís Pijuan segon classificat absolut

mes de juny a Galícia, a 
la Batalla de Rande, una 
prova de més de 27 km 
de distància nadant entre 
la ria de Vigo, des de les 
illes Cíes fins a l’illa de 
San Simon; els resultats 
també van ser excel·lents 
amb una 5a posició 
absoluta i 2n classificat 
de la seva categoria.
 La propera prova 
es  p reveu ,  pendent 
de confirmar la seva 
participació, per a finals 
d’agost a l’estany de 
Banyoles.

Dos medalles per Arnau Pifarré en el 
Campionat Estatal de Natació Aleví

Arnau Pifarré

En Lluís porta quatre 
anys nedant en proves 
de llarga distància i 
acumula grans
resultats

 Arnau Pifarré del Club 
Natació Balaguer, va aconse-
guir medalla de bronze  en els 
400 lliures i en els 200 esque-
na, en el Campionat Estatal 
de natació aleví celebrat a 
Tarragona. L’Arnau va millo-
rar la seva marca personal. 
Helena Roca va quedar 17a 
estatal en els 200 esquena i 
la 21a en els 400 lliures i 27è 
lloc d’en Jaume Pallé en els 
100 braça i la 44a posició d’en 
Giulian Alecsandru en els 100 
lliures i 100 esquena.
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Aida Alemany novena en la prova de 
2.000 metres obstacles a Bakú
 A finals de juliol es van 
celebrar els Jocs Olímpics 
de la Joventut Europea a 
Bakú (Azerbatzan). Aida 
Alemany Oró d’Os de Bala-
guer i atleta de la Joventut 
Atlètica d’Arbeca de la 
categoria Sub18 va debutar 
per primera vegada amb la 
Selecció Espanyola amb la 
prova dels 2000 obstacles.
 L’Aida va quedar en 9a 
posició amb un registre 
de 6.57.69. Aquesta atle-
ta ha tancat una brillant 
temporada de primer any 
Sub18 proclamant-se 3a 
d’Espanya de pista cober-
ta als 1.500 metres, 1a al 

Campionat d’Espanya per 
federacions amb la prova 
de 2000 obstacles i en la 

mateixa prova va quedar 
segona al Campionat d’Es-
panya Individual.

Aida Alemany

 La Trail-Caminada 
Les Peülles Monestir de 
Les Avellanes ha obert 
les inscripcions per tots 
aquel ls  que vulguin 
participar en la prova 
que tindrà lloc el 8 de 
setembre i que forma part 
de la Lliga de la Noguera 
de curses de muntanya. 
Es tracta d’un recorregut 
de 14’78 Km i 434 metres 
de desnivell positiu.
 L a  p r o v a ,  q u e 
començarà a les 8.30 
h, també inclourà una 

Obertes les inscripcions de la 
Trail Caminada de les Peülles 
pel proper 8 de setembre

Cartell de la caminada

caminada que tindrà el 
mateix recorregut que 
la cursa, però que tindrà 
diferent horari de sortida.
 E l  p r e u  d e  l e s 
inscr ipcions var iarà 
en funció de quan es 
formalitzin: 16 € fins al 
dia 17 d’Agost, 18 € fins 
el dia 1 de Setembre i 20 
€ fins el dia 7 de setembre. 
El mateix dia de la cursa el 
preu serà de 25 €. El preu 
inclou avituallaments i 
servei de fisioteràpia a 
l’arribada i una samarreta.

Íker Castillo i Gerard Navas campions del  
IV Super Gran Slam de Menors de pàdel

Íker Castillo i Gerard Navas

 La jove parella de pàdel 
formada pel balaguerí Íker 
Castillo i el lleidatà Gerard 

Navas van tornar a procla-
mar-se campions en cate-
goria aleví del IV Super Gran 

Slam de menors del Circuit 
Català de Pàdel de la Federa-
ció Catalana que es va dispu-
tar del 15 al 21 de juliol a les 
instal·lacions del Tarragona 
Pàdel Indoor (TPI). Després 
de perdre en l’anterior cam-
pionat la imbatibilitat que 
havien perllongat durant més 
d’un any, l’Íker i el Gerard van 
endur-se novament la victòria 
en una final èpica de gairebé 
3 hores de duració. Amb 
aquest triomf es consoliden 
com la millor parella alevina 
de pàdel de Catalunya des-
prés d’aconseguir guanyar en 
5 dels 6 campionats que han 
jugat aquesta temporada.
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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.

Suggeriments i conclusions
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Desconec totalment en 
quins dies es porta a cap 
la fira de Salàs, però amb 
el meu esperit democràtic i 
del tot lliberal, em permeto 
la llibertat de donar la idea 
de que en temps d’elecci-
ons podrien fer-la mòbil, 
ajustant-se en la data en 
que comencen el “chala-
neo” de formar governs en 
totes les Comunitats i Ens 
de mes de dos membres 
amb cadira amb nòmina. 
I així potser passaria  més 
desapercebut tot aquest 
joc de martingales, que 
hem d’aguantar tots els 
votants, i es faria amb un 
bon justificant que ara, tal 
com es fa, repugna a la raó 

i al cor. Senzillament dient; 
“Anem de Fira”, i tots en 
esperit estaríem en la fira 
amb certa despreocupació 
i ànim festiu.
 També s’ha de pensar 
que alguns no volguessin 
vindre a Catalunya per al-
guna estranya idea, de les 
poques que els hi queden. 
Aleshores Cantabrià, per 
exemple en té de molt bo-
nes de fires, per un altra 
classe de bestiar de més 
volum. Sense voler devalu-
ar la seva categoria, podria 
entrar en aquesta. Amb les 
avantatges d’un augment 
del turisme i el  coneixe-
ment d’aquesta pell de toro 
(no brau), que és tot el nos-

tre país.
 Perquè mireu que pocs 
comentaris a favor se’n 
poden escoltar. D’aquí a 
uns dies es pot escoltar 
que s’han de fer unes no-
ves eleccions, si un senyor 
amb cueta inclosa i propie-
tari d’un xalet de nou ric, va 
dient que no al socialista 
que ha guanyat amb tot el 
dret les darreres Eleccions 
Generals. Ni sentit d’Estat 
té aquest individu, i com 
aquest, tota la dreta en 
bloc no li ha volgut donar 
el que en altres dies, els 
socialistes varen fer per el 
Sr. Rajoy. I quan dic dreta, 
sense voler ofendre, incloc 
a Ciutadans, al PP i a Vox.
 La vida és una lluita 
desesperada amb moltes  
“idees”, que no gaire al 
fons és de més de diner 
a cobrar tots ells, partits i 

individus, que en la seva 
vida professional no havien 
cobrat mai ni la meitat del 
que ara s’embutxaquen.  I 
tot això que entristeix si 
pensem com es pot viure 
amb salaris i assistències  
vertaderament de misèria. 
Ara per les nostres contra-
des, també hi ha “pardals” 
que pessiguen de tot arreu 
al no haver-hi un control 
rigorós i dur, que fa que 
el just pagui pel pecador, i 
guanyi més que treballant.
 Tots pensem que això 
no pot durar. Que el siste-
ma haurà de canviar-se, 
però tots els temps vells 
els hi costa morir. Perquè 
s’augura moltes vegades 
un temps que no sembla 
pot existir encara. I amb 
tot l’esforç potser que nei-
xi mort. En fi si Déu ens 
ho permet ja veurem com 

s’acaba.
 De moment no sembla 
veure’s enlloc del catala-
nisme més radical cap pos-
tura de reconèixer el seu 
fracàs per tenir el desitjat. 
He tingut molts dies un re-
tall de periòdic (7-6-19), en 
que la senyora Laura Bor-
ràs, substituta del Sr. Jordi 
Sànchez, en que explica la 
seva entrevista amb el Rei. 
M’ha donat tota una sen-
sació de tristesa en veure 
fins on pot arribà la inopor-
tunitat i la mala educació. 
No soc monàrquic de sen-
timent, però si la república 
potser alguna cosa sem-
blant al que pregonen, crec 
que em costarà molt tenir 
un sentiment republicà.    
(24/07/2019)

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

 És el nombre de vots que 
ha sumat Pedro Sánchez, 
candidat a la Presidència 
del Govern d’Espanya. És 
a dir, que al seu propi grup 
només ha sumat el vot d’un 
altre diputat. Mal negocia-
dor és, si després de tres 
mesos transcorreguts des 
del 28 d’abril, data de les 
eleccions generals, només 
ha convençut al diputat del 
Partido Regionalista Cánta-
bro per que sumi el seu vot 
als del grup socialista.
 Ben mirat, no sorprèn 
gaire. Pedro Sánchez ja va 
demostrar no tenir gaire 
capacitat negociadora fa 
tres anys: Només va aple-
gar 117 vots (85 PSOE + 32 

123+1
Joan V. Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cs). 
 Aquesta vegada, però, 
com que ja el comencen a 
conèixer li han donat ca-
rabasses i ell, tant ambici-
ós com guapo i mentider, 
només ha demostrat una 
supèrbia prepotent i ofe-
nosa i una incapacitat per 
negociar, pactar i complir 
els pactes, nul·la. Perquè la 
responsabilitat de formar 
un grup nombrós i sufici-
ent per a l’investidura és 
exclusiva del candidat i el 
partit que li dona suport. 
Aqui i a la Contxintxina.
 Ara estarem sense go-
vern, possiblement, fins a 
primers del 2020. En cer-
ta manera és positiu per 

l’economia, tal com s’ha 
vist que han respirat alleu-
jats els mercats bursatils 
al veure que Podemos no 
entrarà al govern, si més 
no de moment. El PSOE 
governa però, gràcies al 
cel, té les mans lligades i 
treballa amb el pressupost 
del 2017, del PP. Espanya 
creix i crea llocs de treball 
i riquesa; els inversors in-
ternacionals creuen en la 
nostra economia. No tot és 
dolent.
 Ciudadanos, no sabem 
exactament amb quina fi-
nalitat, ha fet un gir a la dre-
ta espectacular, situant-se 
molt a la dreta del PP. La 
fuita de tanta gent d’aquest 
partit dona a entendre que 
l’ideari inicial de partit lli-
beral, democràtic i obert a 
diverses opcions ha quedat 
superat per una realitat de 

partit radical, intransigent 
i monolític, amb una direc-
ció (Albert Rivera) decidida 
a tallar el coll a qualsevol  
que discrepi. Francisco de 
la Torre, l’últim desertor de 
Ciudadanos, diu que han 
caigut en un “populisme 
infantil”. 
 Ara, lector, vull que pen-
sis en una possibilitat que, 
encara que remota, no és 
totalment improbable: Un 
pacte de PP + Ciudadanos 
ja sumaria 123 diputats, 
exactament els mateixos 
que té el PSOE; a aquest 
pacte immediatament s’hi 
afegiria Coalición Canaria, 
amb 2 diputats, i Navarra 
Suma, amb 2 diputats més, 
és a dir, que en cinc minuts 
i sense comptar per a res 
amb VOX ja tindrien 127 
diputats, 3 més dels que 
ha sumat el PSOE. Faltaria 

veure que farien els bascos 
del PNV (6 diputats), que 
sempre juguen a la carta 
guanyadora. Per guanyar 
l’investidura necessitari-
en l’abstenció del PSOE, 
efectivament, però ¿no és 
veritat que “per responsa-
bilitat” Pedro Sánchez i la 
gent del PSOE han “exigit” 
a PP i Ciudadanos la seva 
abstenció fins a 21 vega-
des en els darrers dies? 
Doncs, per responsabilitat, 
el PSOE s’hauria d’abstenir 
per afavorir la coalició que 
haurà sigut capaç de su-
mar més adhesions i vots 
favorables.
 Si Pablo Casado és ca-
paç de formar aquesta co-
alició no dubtis, lector, que 
Podemos donarà el seu sí 
a la investidura de Pedro 
Sánchez. Al temps. I ho 
farà de gratis.

www.revistagroc.com
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 L’Associació l’Estel de 
Balaguer aquest any està 
de celebració, en motiu 
del 40è aniversari de 
l’entitat i també dels 25 
anys del Club Esportiu.
 Durant  l ’any han 
fet  var ies  act iv i tats 
que estaven incloses 
en la commemoració 
d’aquestes dos dates 
tan assenyalades, com 
han estat la venta de 
calendaris solidaris, 
la publicació de fotos 
antigues en les xares 
socials des de l’any 1979, 
els videos de felicitatció 
cap a l’entitat, així com 
la  cursa solidària que 
es va fer al mes d’abril i 
una performance al Xalet 
Montiu el passat mes de 
juny.
 A r a  p e r  a c a b a r 
de celebrar-ho estant 

L’Associació Estel celebrarà un 
sopar en motiu del seu aniversari 
el proper 27 de setembre

organitzant un sopar 
de trobada el proper 
27 de setembre a la 
Finca Divina Pastora 
de Balaguer, amb totes 
aquelles persones que 
han estat involucrades 
d’alguna manera mb 
l’entitat al llarg de la 
seva història, a part dels 
membres i familiars. Una 
festa pel retrobament de 
totes aquelles persones 
que hi estan vinculades.
 L e s  r e s e r v e s  e s 
poden fer del 2 al 16 de 
setembre.

Un retrobament amb 
totes les persones que 
hi han estat vinculades 
al llarg d’aquests
quaranta anys

L’Acadèmia Internacional de Música de 
Solsona actuarà a Balaguer el dia 9
 L’Acadèmia Internacio-
nal de Música de Solsona 
actuarà el proper divendres a 
les 20.30h al claustre de Sant 
Domènec Balaguer.
 L’actuació forma part del 
Festival que l’Acadèmia duu 
a terme fins al 18 d’agost, 
sobretot a Solsona, però 
també en altres municipis de 
la Catalunya Central i Lleida.
 El concert de professors, 
i per segon any consecutiu, 
tornarà a omplir la ciutat de 
bona música i d’emocions.
Els professors de l’Acadè-
mia de Vents i de Cordes, 
reconeguts docents i instru 
mentistes internacionals 

nterpretaran peces de R. 
STRAUSS i L.V. Beethoven.
 L’AIMS es caracteritza 

pel seu caràcter pedagògic 
i amb alumnes internacio-
nals.

Claustre de Sant Domènec

L’Associació de Veïns del Centre Històric 
celebrarà la festa dels anissets

Centre històric

 L’Associació de Veïns 
del Centre Històric, ha or-
ganitzat aquest estiu moltes 
activitats que s’han celebrat 
als diferents carrers del cen-
tre històric. Aquest dijous 
dia 8 d’agost es celebrarà la 
festa dels Anissets a les 20 
h del vespre a la Plaça Sant 
Domènec, amb una missa i 
la benedicció dels anissets 
i els càntirs d’aigua. La ce-
lebració la complementarà 
una ballada de sardanes 
amb la Cobla Lo Castell.

Cursa solidària
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El proper 24 d’agost es farà una nova 
edició de Música als Castells
 Un any més es celebrà 
en el marc del Castell For-
mós de Balaguer el concert 
dins dels Cicle de Música als 
Castells a les 21.30 h.
 El Castell Formós serà 
l’escenari d’un concert que 
està inclòs dins el Cicle de 
Música als Castells que es 
celebra arreu de Catalunya 
organitzat per la Fundació 
Castells Culturals de Catalu-
nya, durant els mesos de ju-
liol a setembre, on permeten 
conèixer els castells, gaudir 
de la música i així poder 
ajudar a la seva conservació.
 Davant de la façana 
romànica de la Basílica del 

Sant Crist  amb el concert de 
“Les melodies més belles  de 
la música popular per a veu 

i piano” a càrrec de la so-
prano EvaRuiz  i la pianista 
Marta Mesalles.

Façana de la Basílica del Sant Crist

 Durant els mesos de 
juliol i agost es fan els tallers 
de recerca d’or els dimecres 
i els dissabtes.
 El punt de trobada és 
el Centre d’Interpretació 
de l’Or del Segre, i els 
horaris són de 11 a 13 h els 
dimecres i de 18 a 20 h els 
dissabtes.
 Pe r  f e r  a q u e s t s 
tallers s’ha de fer reserva 
prèvia ja que les places 
són limitades. Els adults 
paguen 8€ i els menors 
de 16 anys 5€. A l’estiu 

A l’estiu busquem or al riu tots 
els dimecres i els dissabte al
Centre d’Interpretació de l’Or

Taller de buscadors d’or al riu Segre

l’or el busquem al riu” és 
una activitat adreçada a tot 
tipus de públic, sobretot el 
familiar, que pretén donar a 
conèixer una activitat única, 
emocionant i molt divertida 
com és el de la recerca de 
partícules d’or a la llera del 
riu Segre.
 A la llera del riu on, 
els nous buscadors d’or, 
coneixeran la història de 
l’explotació d’aquest metall 
al riu Segre i aprendran la 
tècnica manual per poder-
les extreure.

Continuen les visites guiades “Un tast 
de Balaguer” els diumenges al mati

Església de Sant Maria

 Els diumenges al mati 
dels mesos de juliol i agost 
continuen les visites guia-
des “Un tast de Balaguer!, 
amb el punt de sortida al 
punt d’informació a l’es-
glésia de Santa Maria a les 
11 del mati. La seva durada 
és de dos hores aproxima-
dament i no cal fer reserva 
prèvia.
 Unes visites guiades que 
són gratuïtes i que donen a 
conèixer una mica més de la 
ciutat.
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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.
------------------------------------
A CAMARASA es ven 
terreny a peu de car-
retera. Rústic, amb 
reg, dos parcel·les 
(aprox. 10.000 m2 cada 
una). Raó: 973446011-
629725009.
------------------------------------
ES VEN local soterrani 
de 32 m2, pl. Pau Ca-
sals, 6. Preu: 12.000€. 
Pàrquing al c/r Dr. Fle-
ming, 54 a 40 metres del 
Passeig. Preu: 12.000 €. 
Oficina de 55,85 m2 a la 
pl. Pau Casals, 6. Tot ex-
terior amb grans fines-
trals de doble càmera, 
bany, bomba de calor/
fred. Amb caixa forta. 
Moblat. Preu: 75.000€. 
Raó: 610320521.
------------------------------------
VENDA TORRE prop 
de Balaguer, en una 
tranquila urbanitza-
ció. Excel·lent situa-
ció. Amb llar de foc, 
jardi i piscina. Raó: 
973447760.
------------------------------------

ALQUILO DOS APAR-
TAMENTOS en Salou 
y Cambrils. A pocos 
metros de la playa. 
Mínimo alquiler de 7 
noches. Capacidad 
entre 6 y 7 personas. 
Información teléfonos: 
603035238-609369537 
(preguntar por Alícia).
------------------------------------
MIAMI PLATJA es 
lloga apartament, 2 
hab., a 100 metres de la 
platja, tercer amb as-
censor, a/a. Setembre 
300€/setmana. Raó: 
659578658 (Josep Ma-
ria). 
------------------------------------
L LO G U E R  LO C A L 
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.
------------------------------------
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.
-----------------------------------

TREBALL
------------------------------------
MASSATGE AYURVÈ-
DIC. Millora el sistema 
limfàtic, immunitari, 
circulatori, descans 
nocturn, la vista, pos-
tura corporal, elimina 
el cansament, dismi-
nueix el dolor… Es-
tudi personal sense 
compromís. Mercè 
Pérez: 671510150. 
Possibilitat de fer el 
servei  a domicili.
-----------------------------------
SE OFRECE mujer 
para hacer limpieza en 
casas, comunidades o 
escaleras. Disponibi-
lidad total de horario. 
Solo en Balaguer. Ra-
zón: 631657319.
-----------------------------------
ES DONEN classes 
particulars de música 
(llenguatge musical 
i piano). Raó telèfon: 
669117026.
------------------------------------
S’OFEREIX noia amb 
titulació per cuidar 
gent gran, fer neteges 
de la llar o també fer 
acompanyaments hos-
pitalaris. Amb experi-
ència. Disponibilitat 
en horaris de tarda. 
Raó telèfon informa-
ció: 667267215. 
-----------------------------------

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!
-----------------------------------
MASAJISTA PROFE-
SIONAL, ofrezco  téc-
nicas de relajación, 
drenaje linfático, tera-
péuticos, anitestres, 
faciales y estéticos. 
Solo en Balaguer. Ra-
zón: 631657319.
------------------------------------

VARIS
-----------------------------------
VENC cultivador. Raó: 
667476172.
-----------------------------------

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.
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció us po-
deu adreçar a les nos-
tres oficines del carrer 
Sant Lluís, 36-38 de 
Balaguer, al telèfon 
973448273 o bé per 
correu a: redaccio@
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 
DISPENSARI MÈDIC                           973 181 181
--------------------------------------------------------------------------
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 8 d’agost a les 8 de la tarda del 15 d’agost  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 15 d’agost a les 8 de la tarda del 22 d’agost  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 22 d’agost a les 8 de la tarda del 29 d’agost  DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 29 d’agost a les 8 de la tarda del 5 de setembre  SALA

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