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Sumari

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

En Portada
Open belga de parapent 
a Àger

 Més d’un centenar de parapentistes d’arreu 
d’Europa es van reunir durant una setmana a Àger, 
on se celebrà el Belgian Paragliding Open 2021, una 
competició amb proves puntuables pel rànquing 
mundial.
 Uns 115 participants provinents de Bèlgica, Di-
namarca, Alemanya, Suïssa i l’Estat espanyol, en-
tre altres. Els enlairaments es podien veure des del 
Coll d’Ares.

Amb el suport de
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#La Paeria fa entrega dels premis de la campanya “Compra i descobreix Catalunya”
Més de 2.200 comerços i 33 associacions de comerciants dels 32 municipis organitzadors de la campanya, 
“Compra i descobreix Catalunya”, han participat en la l’onzena edició impulsada per la Xarxa de Barris Antics

# Infants en risc de vulnerabilitat han gaudit del casal de Creu Roja Joventut
Com a acte de fi de curs han pogut gaudir d’una sortida a Port Aventura

>>BALAGUER
# Nova ubicació del Mercat de les Rebaixes del divendres 6 d’agost

La Plaça del Morter, serà l’escenari d’aquest esperat mercat, on 
diverses botigues de la ciutat oferiran els seus productes

# El bus urbà serà gratuït per l’alumnat menor de 16 anys durant el curs
El Ple de la Paeria ho va aprovar en la sessió ordinària del 29 de juliol

# Térmens recupera el cicle de xerrades d’estiu 
La primera va estar a càrrec de la directora de l’Arxiu Comarcal de la 
Noguera, Maite Pedrol i l’historiador Gerard Costa

# L’ajuntament d’Àger construeix un nou dipòsit a Agulló
El pressupost, que ha anat a càrrec del consistori, ha estat de 74.982,10 
euros i ha comptat amb una subvenció de l’ACA de 30.022 euros

# Medalla de bronze pel CEN Balaguer al Campionat de Catalunya
Onze nedadors del CEN Balaguer es van classificar en el Campionat de 
Catalunya benjamí que es va celebrar a l’Anella olímpica de Tarragona

# Jordina Rovira becada per estudiar i jugar a futbol als EEUU
La balaguerina de només 20 anys ha rebut una beca per estudiar i 
competir en la NCAA de futbol a Atlanta

>>COMARCA
# Exposició “Costumisme” al Monestir de les Avellanes de Jaume Solsona

Del 12 de juliol al 31 d’agost podreu visitar a la Sala Capitular del Monestir de les Avellanes l’exposició 
“Costumisme” de l’artista de Vilanova de Bellpuig, Jaume Solsona.

# El Consell Comarcal impulsa la campanya “Empresa, fes el salt al digital
La campanya pretén convidar a professionals i empreses del territori a digitalitzar-se

>>ESPORTS
# El Club Voleibol Balaguer inicia aquest any les seves primeres colònies d’estiu

Les colònies s’han dut a terme a l’alberg Montsec-Mur, a Guàrdia de Noguera, on s’hi han fet entrenaments 
de voleibol combinats amb activitats lúdiques, piscina, excursions, jocs i gimcanes

# Arnau Pifarré del CEN Balaguer, campió de Catalunya infantil en 200 esquena
El Club Patí Térmens va participar-hi en la modalitat de quartets xou, presentant el recent estrenat quartet

# Nova edició de l’Harpia a Balaguer els propers 17, 18 i 19 de setembre
La “Repressió política a l’edat mitjana” serà l’eix temàtic de la 3a 
Jornada Pere el Cerimoniós

# Balaguer torna a celebrar la festa des fanalets
L’Associació de Veïns del Centre Històric de Balaguer ha organitzat 
una celebració estàtica i sense la cercavila, en honor a Sant Jaume
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Nova ubicació en el Mercat de les
Rebaixes d’aquest divendres 6 d’agost
 L’Associació de Comer-
ciants de Balaguer 2021, 
ha organitzat per aquest di-
vendres 6 d’agost, la XXVII 
edició del Mercat de les 
Rebaixes d’estiu.
 Com cada primer diven-
dres del mes d’agost, els 
comerciants de la part nova 
de Balaguer ofereixen un 
mercat dels seus productes 
amb grans descomptes i di-
ferents ofertes per liquidar 
la roba d’estiu i donar pas a 
les seves botigues a la nova 
temporada.
 Enguany hi ha un canvi 
important, ja que s’ha can-
viat l’ubicació del Mercat, 
traslladant-lo, per poder 
complir millor les normes 
establertes pel que fa a les 
restriccions del Covid-19.
 Així doncs de 10 h del 
mati a 20 h del vespre, 
la  vorera que va del Pont 

nou a la Plaça del Morter, 
serà l’escenari d’aquest 
esperat mercat, on diver-
ses botigues de la ciutat, 
tant de roba, com sabates, 
complements, roba per la 
llar, llenceria, objectes de 
regal... oferiran els seus 
descomptes.

 Els comerciants l’as-
sociació 2021, s’uneixen 
un cop més i aposten per 
organitzar diferents actes 
que promoguin les compres 
a la ciutat i oferir als seus 
clients els seus productes 
per fomentar el comerç de 
proximitat.

Cartell del Mercat de les Rebaixes d’Estiu

El bus urbà serà gratuït per l’alumnat 
menor de 16 anys durant el curs escolar
 El Ple La Paeria de Ba-
laguer va aprovar en la 
sessió ordinària del dijous 
dia 29 de juliol, una modifi-
cació d’urgència de l’orde-
nança fiscal del servei de 
transport col·lectiu urbà. 

 La modificació, que ha 
estat aprovada per unani-
mitat, permetrà que a par-
tir d’ara el Bus urbà sigui 
gratuït per als alumnes 
menors de 16 anys dels 
col·legis de la ciutat durant 

el període escolar. Fins ara 
el servei era gratuït per als 
menors de 6 anys en els 
desplaçaments a l’escola.
 El paer en Cap, Jordi 
Ignasi Vidal, va explicar en 
la seva exposició durant el 
ple, que la mesura perme-
trà, per exemple, que els 
alumnes d’ESO que s’ha-
gin de desplaçar a l’institut 
Almatà ho facin sense que 
els representi un cost per a 
la butxaca. 
 La mesura també té 
l’objectiu de reduir l’ús del 
vehicle particular per as-
sistir als centres escolars, 
descongestionant el trànsit 
a aquella hora i reduint la 
contaminació per a la ciu-
tat de Balaguer. Una mesu-
ra per augmentar l’us del 
bus urbà.

Bus urbà

 B a l a g u e r  v a  f e r 
l’entrega de premis es va 
fer el passat 9 de juliol. 
Durant tot el mes de juny, 
més de 2.200 comerços 
i 33 associacions de 
comerciants dels 32 
municipis organitzadors 
de la campanya, “Compra 
i descobreix Catalunya”, 
han participat en la 
l’onzena edició de la 
campanya impulsada per 
la Xarxa de Barris Antics.
Les persones que com-
praven a les botigues 
adherides, en el cas de 
Balaguer als comerços 
del centre històric de la 
ciutat, se’ls donava una 
butlleta per participar en 
el sorteig d’estades i ex-
periències a gaudir ens 
els 32 municipis organit-
zadors.
 En el cas de les 32 
parelles guanyadores 
de la resta de municipis 
que els hi ha tocat Ba-
laguer, se’ls ensenyarà 
el patrimoni de la ciutat 

La Paeria fa entrega dels premis 
de la campanya “Compra i
descobreix Catalunya”

Entrega de premis als guanyadors

com ara l’església de 
Santa Maria i les mura-
lles o equipaments com 
el Centre d’Interpretació 
de l’Or del Segre, a més 
d’un dinar en un restau-
rant de la ciutat.
 En total s’ha fet en-
trega de 33 experiències 
per fer en cadascun dels 
32 municipis (32 per cli-
ents + 1 comerciant). En 
l’acte d’entrega hi van 
participar el paer en cap, 
Jordi Ignasi Vidal, la pa-
era de Promoció Econò-
mica i Ocupació, Ester 
Guarné, i membres de 
l’Associació de Comerci-
ants del Centre Històric.
 Aquesta campa-
nya, és un projecte col-
laboratiu entre adminis-
tracions locals, ideat, 
organitzat i coordinat 
des dels municipis, mit-
jançant la Xarxa de Bar-
ris Antics i amb el suport 
de la Generalitat i de la 
Diputació de Barcelona, 
Lleida i Tarragona
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 Balaguer celebra-
rà una nova edició de 
l’Harpia Balaguer Medi-
eval els propers 17, 18 
i 19 de setembre. Uns 
dies en que la capital 
de la Noguera posa en 
valor el seu passat me-
dieval a través del gran 
mercat a la plaça Mer-
cadal, visites als espais 
patrimonials, activitats 
i la 3a Jornada Pere el 
Cerimoniós.
 La plaça Mercadal 
serà l’epicentre de la fes-
ta i la “Repressió política 
a l’edat mitjana” serà 
l’eix temàtic de la 3a Jor-
nada Pere el Cerimoniós.
 Una de les principals 
novetats d’enguany és 
l’ampliació del mercat al 
divendres dia  17 de se-
tembre i la festa s’allar-
garà durant tot el cap 

El propers dies 17, 18 i 19 de
setembre Balaguer viurà una 
nova edició de l’Harpia

de setmana, tancant les 
seves portes el diumen-
ge al vespre. El dissabte, 
les parades de fruites 
i verdures es trobaran 
a l’exterior de la plaça, 
on estan ubicades cada 
setmana i la resta de pa-
rades de roba, comple-
ments i altres productes 
es reubicaran en un altre 
espai.
 Fruit de l’actual situ-
ació de pandèmia i per 
tal de controlar millor les 
distàncies i els acces-
sos, el mercat medieval 
quedarà centralitzat a 
la plaça del Mercadal, 
tal i com es va fer per 
Santa Llúcia o Sant Jor-
di. La plaça dels comtes 
d’Urgell acollirà un any 
més l’espai infantil que 
s’obrirà el dissabte i el 
diumenge. 

Infants en risc de vulnerabilitat han 
gaudit del casal de Creu Roja Joventut

 Un total de 25 nens i 
nenes de famílies en risc 
de vulnerabilitat i que són 
usuàries de diferents pro-

Sortida a Port Aventura

grames de la Creu Roja han 
participat durant aquest 
mes de juliol del casal 
d’estiu organitzat per Creu 

Roja Joventut a Balaguer. 
Es tracta d’una activitat 
d’estiu que es fa cada any 
però, enguany, com l’estiu 
passat, a conseqüència de 
la pandèmia s’ha hagut de 
dissenyar tenint en compte 
uns estrictes protocols de 
prevenció per garantir la 
seguretat dels infants, les 
seves famílies i els moni-
tors i monitores.
 Com a acte de fi de curs 
han pogut gaudir d’una 
sortida a Port Aventura, 
amb els diners recaptats 
de la venta de roses solidà-
ries i el premi del concurs 
de carrosses de Carnestol-
tes 2020.

Balaguer va tornar a celebrar la festa 
dels Fanalets en honor a Sant Jaume

Un moment de l’explicació de la llegenda

Harpia Balaguer Medieval

 Balaguer va celebrar la 
vigília de Sant Jaume, la 
tradicional Festa dels Fana-
lets després que l’any ante-
rior se suspengués a causa 
de la pandèmia. L’Associ-
ació de Veïns del Centre 
Històric de Balaguer ha or-
ganitzat una celebració es-
tàtica i sense la cercavila, 
però els participants van 
poder gaudir de la llegenda 
explicada per un glossador 
amb música i animació 
pels més petits.
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 Aquest juliol, s’ha do-
nat el tret de sortida a la 
campanya “Empresa, fes 
el salt al digital”, impul-
sada a través de l’Ajun-
tament de Lleida i els 
Consells Comarcals de 
les Garrigues, la Nogue-
ra, el Pla d’Urgell, la Se-
garra, el Segrià i l’Urgell, 
amb l’objectiu de millo-
rar les capacitats digitals 
del teixit empresarial. La 
iniciativa compta amb el 
suport de la Diputació de 
Lleida i del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya.
 La campanya pretén 
convidar a professionals 
i empreses del territori a 
digitalitzar-se. Per fer-ho 
cal que participin en un 
qüestionari que podran 
trobar a les pàgines web i 
xarxes socials de les enti-
tats. El qüestionari servirà 

El Consell Comarcal impulsa 
la campanya “Empresa, fes el 
salt al digital”

per detectar quin grau de 
digitalització té cada pro-
fessional i organització i 
quina és la seva necessi-
tat concreta per avançar 
en la digitalització. En 
funció dels resultats re-
buts, el projecte preveu 
oferir itineraris formatius 
i un acompanyament per-
sonalitzat per fer aquest 
salt.
 El projecte està liderat 
pel personal tècnic dels 
Plans de reactivació soci-
oeconòmica del territori, 
que són un instrument de 
planificació per desenvo-
lupar actuacions neces-
sàries per pal·liar les afec-
tacions arran de la crisi 
de la COVID-19. Aquests 
plans estan finançats pel 
Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, el Fons Social Eu-
ropeu i el SEPE.

Campanya “Empresa, fes el salt al digital”

Exposició “Costumisme” al Monestir de 
les Avellanes de Jaume Solsona
 Del 12 de juliol al 31 
d’agost podreu visitar a la 
Sala Capitular del Monestir 
de les Avellanes l’exposició 
“Costumisme” de l’artista 
Jaume Solsona.
 Costumisme és el títol 
escollit per l’artista per de-
finir les més de cent obres 
que reuneix en aquesta ex-
posició. Amb ella ens rela-
ta tipus socials, ambients 
i peculiaritats d’aspectes 
tradicionals de la vida de 
poble. Aspectes subjec-
tius, en molts casos idealit-
zats o imaginats, i en altres 
reals, però desapareguts o 
en procés. Escenes sobre 
la infantesa, la vellesa, el 

poble, la casa, el bodegó... 
L’entrada és gratuïtat i l’ar-
tista donarà els beneficis, 
a l’Associació d’Amics del 

Monestir de les Avellanes 
per col·laborar a la represa 
de les activitats socials i 
culturals al monestir.

Àger va acollir l’open belga de parapent 
amb participants d’arreu d’Europa

Una imatge de la competició

 Més d’un centenar de 
parapentistes d’arreu d’Eu-
ropa es van reunir durant 
una setmana a Àger, on se 
celebrà el Belgian Paragli-
ding Open 2021, una com-
petició amb proves puntua-
bles pel rànquing mundial.
 Uns 115 participants 
provinents de Bèlgica, Di-
namarca, Alemanya, Suïs-
sa i l’Estat espanyol, entre 
altres. Els enlairaments es 
podien veure des del Coll 
d’Ares.

Exposició al Monestir de les Avellanes
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Teresa Ibars

 El passat 15 de juliol, es 
van tornar a iniciar el Cicle 
de Xerrades d’estiu, des-
prés de no poder-ho fer al 
2020 per culpa de la pande-
mia.
 En la primera entre-
ga la directora de l’Arxiu 
Comarcal de la Noguera, 

Maite Pedrol i l’historiador 
Gerard Costa van explicar 
el projecte “La recuperació 
del passat a través de la 
memòria oral de Térmens”, 
que consistia en una grava-
ció a la gent gran de la vila, 
perquè a través d’aquests 
testimonis, deixar petjada 

de la història de Térmens. 
 La següent va anar a 
càrrec l’escriptora Teresa 
Ibars, el dijous 22 de juliol 
per explicar el seu llibre 
“Atles de l’Oblit”.
 El dijous 29 de juliol, 
el termení Arnau Barios i 
Xènia Dyakonova parlaren 
de la traducció que han fet 
del rus a la nostra llengua 
de “Puixkin i l’Eugeni One-
guin”. Totes elles es fan a 
la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment. 
 L’última serà el 28 
d’agost, una tarda de poe-
sia i música amb “Les Cer-
teses” amb la intervenció 
de la seva l’autora, Helena 
Rufat, a més de rapsodes 
i músics de Térmens, i es 
farà a les 20h al Centre 
Cultural sant Joan de Tér-
mens.

L’ajuntament d’Àger construeix 
un nou dipòsit a Agulló
 L’Ajuntament d’Àger 
ha instal·lat un nou dipòsit 
d’aigua a Agulló amb l’ob-
jectiu d’incrementar la ca-
pacitat i les reserves d’ai-
gua al municipi, a causa 
de l’augment de demanda 
que s’experimenta durant 
l’estiu. Aquest nou dipòsit, 
se suma al que ja estava 
instal·lat a Àger, tindrà una 

Nou dipòsit a Agulló

capacitat de 350.000 litres, 
i també formarà part de la 
xarxa de distribució d’ai-
gua potable del municipi. 
 El pressupost, que ha 
anat a càrrec del consis-
tori, ha estat de 74.982,10 
euros. Per al seu finança-
ment, ha comptat amb 
una subvenció de l’ACA 
per valor de 30.022,43€.

Térmens recupera el Cicle de Xerrades 
d’estiu en els mesos de juliol i agost
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Municipi d’Àger

Obert de dimarts a diumenge de 10 a 14 h i de 17 a 
20 h fins el proper 12 de setembre

 La vila d’Àger, i per ex-
tensió els altres vuit nuclis 
que formen el municipi, 
compten des del juliol amb 
un nou Punt d’Informació 
Turística el qual prestarà 

servei als visitants que ha 
de rebre el municipi aquest 
estiu perquè coneguin els 
diferents atractius i activi-
tats amb els quals Àger i la 
resta de pobles del muni-

cipi volen refermar la seva 
condició de privilegi dins 
de llistat de pobles i viles 
amb millor oferta turística 
de la demarcació.
 El nou Punt d’Informa-
ció Turística s’ubica a la 
placeta dels Jubilats, dins 
la vila el qual destaca pel 
seu fàcil accés. 
 Per atendre els visi-
tants, s’ha contractat una 
professional en pràctiques, 
i coneixedora dels dife-
rents atractius i recursos 
turístics els quals ofereix 
el municipi, gràcies al con-
tracte entre la Universitat 
de Lleida i l’Ajuntament 
d’Àger, cofinançat per l’aju-
da Pràcticum Odisseu.
 Els horaris i dies de 
funcionament s’han triat a 
partir de l’anàlisi dels mo-
ments de més gran deman-
da de serveis.

Els nens de Camarasa i l’artista 
Foxy confeccionen un mural
 Nens i joves de Cama-
rasa han participat du-
rant tres divendres con-
secutius (23 i 30 de juliol i 
6 d’agost) en la confecció 
d’un mural, orientats per 
l’artista Foxy, en el marc 
de la iniciativa ‘Territori 
Artemisa’, que vol vincu-
lar la memòria històrica, 
el paisatge, la natura i la 

Un dels tres tallers realitzats amb Foxy

creativitat.
 En aquests tallers, 
cada persona executarà 
una obra plàstica sobre 
ceràmica. La peça forma-
rà part d’un mosaic, que 
es compondrà entre tots 
els usuaris i que posteri-
orment, es podrà veure 
l’obra col·lectiva de for-
ma permanent.

Àger es dota amb un punt d’informació 
turística per donar servei aquest estiu
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Ratlles vermelles
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Doncs com podeu 
veure cada dia, en que 
tot el dit digital - sigui 
amb vaselina o amb oli 
d’oliva -, ens el volen en-
casquetar per o per força,  
“la mandanga” és monu-
mental. Mentrestant la 
pandèmia va donant a 
conèixer tots els punts 
dèbils o no existents per 
una elemental precaució 
que no s’ha deixat veure, 
al no preveure que els 
primers que saltarien les 
permissives prohibici-
ons, serien els que tenen 
força per poder-ho fer; 
la joventut. I ara a corre-
cuita els han vacunat.
 Per la blanor actual 
dels pares, aquesta jo-
ventut ben preparada, 
amb un futur ben proble-
màtic, han volgut fer el 
camí que les prohibici-
ons els hi van estroncar. 
Però també per demos-
trar que no s’han cregut 
ni la meitat de tot el dit 
pels 22 ministres juntets, 
amb la corresponent 
ministra de Sanitat. El 
temps també  els ha aju-
dat a poder demostrar la 
força del “botellón”, i de 
la  desproporció entre 
fer-se un cubata a que els 
hi facin.
 La patata calenta que 
el senyor Sánchez va 

traspassar a les autono-
mies, ha acabat creant 
un petit món de grans de-
fectes, a quin més “deslli-
gador”. Semblava que no 
vivíem en un Estat, ans al 
contrari, en disset estats 
de Taifas, com en temps 
molt llunyans, anterior a 
la reconquista. A uns els 
hi sobrava vacunes i a 
altres els hi faltaven. Els 
presidents sempre amb 
una cara seriosa, anaven 
donant a conèixer les 
mesures preses. La mas-
careta els protegien al no 
poder determinar el seu 
vertader estat d’anímic.
 Alguna cosa s’hauria 
de donar a canvi de tan-
tes errades, per evitar el 
dimoni de la discòrdia. 
Que per cert en tenim en 
quantitat, l’estrall no pot-
ser més calamitós, però 
això sí molt democràtic. 
No parlem més del Covid,  
ni de les seves germanes 
de diferents pares.
 Amb més democràcia, 
segons diuen no tenia 
d’haver presos polítics, 
ja no en tenim. Ara volem 
Amnistia per tothom, no 
crec que n’hi hagi. Però 
uns la exigeixen, suposo 
que els mateixos volen 
un referèndum, i a part la 
República Catalana. I no 
paren. La seva propagan-

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.

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

Indesinenter
Vorals antics

A cavall del temps,
viatjo cap als anys com si volés
pel cel de mil colors rosats i blaus,
camí dels meus deu anys, quan era nen.
Carrers de fang i gel i torrentades,
quan l’aigua de la aixeta no existia,
només la de la font.
Ramats d’ovelles, cabres i corders,
la terra antiga, velles les muntanyes,
cels esgrafiats, de llana els matalassos,
de palla de rebatuda molts també.
Cabanes lla del camp sense tractor,
ni reg, ni internet, ni grans orquestres,
omplint com ara fem festes majors.
Desencaixades hores de col·legi
cantant el cara al sol preceptuat,
vermells intensos, ribes de roselles,
i l’aura de la por carrers enllà,
planant a ran de pell i a les parets
aquell perfil altiu dels vencedors,
la llarga nit que encara dura avui.

da és de qualitat, i vull 
comprendre que hi ha 
molta joventut cremada 
davant del seu futur i la 
sang jove es belluga amb 
rapidesa. Molts tenen un 
carnet i no s’adonen que 
hi ha molts escorpins 
entre ells, i els encenen 
per jugar amb els seus 
sentiments. En fi xule-
ria a vigílies, de tot just 
parlar per acordar quina 
taula s’ha de fer i qui es 
seurà a les cadires. Però 
ells pinxos que pinxos. 
Quin tipus de brètol pot 
dir “Quan pitjor, millor”.
Arriscar treball i família, 
per un mite i una ficció, 
que pot durar anys sense 
donar fruits... si el dona 
mai, i total per uns que 
mai els hi ha faltat cent 
euros a la butxaca, llocs 
de treball pels fills i l’es-
posa.
 Malgrat tot desitjo 
amb tota la meva volun-
tat que les ratlles roges 
es vagin difuminant. Que 
els colors agafin tonali-
tats més suaus. Que els 
compromisos es com-
pleixin, que no hi hagi 
cap “il·luminat “que els 
trenqui. També vull re-
cordar que és necessari 
que els polítics d’avui, 
vagin pensant el poc crè-
dit que tenen, i que l’oca-
sió els hi és favorable per 
un treball molt dur, però 
beneficiós per tots i ben 
visible. I prou els hi con-
vé.
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 En el seu primer any 
en funcionament, el 
Club Voleibol Balaguer 
ja compta amb 70 juga-
dores i jugadors de més 
de 6 anys.
 El Club Voleibol Ba-
laguer ha realitzat les 
seves primeres colònies 
d’estiu del 13 al 16 de 
juliol amb un total de 35 
infants i joves d’entre 6 a 
17 anys.
 Les colònies s’han 
dut a terme a l’alberg 
Montsec-Mur, a Guàrdia 
de Noguera, on s’hi han 
fet entrenaments de vo-
leibol combinats amb 
activitats lúdiques, pis-
cina, excursions, jocs i 
gimcanes.
 A més, el club també 
ha iniciat un casal d’es-
tiu per seguir posant en 
pràctica els aprenentat-

El Club Voleibol Balaguer inicia 
aquest any les seves primeres 
colònies d’estiu

ges assolits durant el 
passat curs i ensenyar 
voleibol a nous i noves 
jugadores.
 La voluntat del club 
és seguir fent créixer 
l’interès d’infants i jo-
ves per aquest esport i 
apropar el voleibol a la 
ciutat de Balaguer i co-
marca. El club compta 
amb equips de totes les 
edats, tant masculins 
com femenins... També 
amb equips de veteranes 
i veteranes (més de 18 
anys).

El Club Patí Térmens guanya el
Campionat de Catalunya Xous  promoció
 Els dies 10 i 11 de juliol 
va tenir lloc a la ciutat de 
Cambrils el Campionat de 
Catalunya Xous Promoció 
de patinatge artístic sobre 
rodes 2021.
 El Club Patí Térmens 
va poder participar-hi en la 
modalitat de quartets xou, 
presentant el seu recent es-
trenat quartet format per les 
patinadores: Elna Casamitja-
na, Laia Fernández, Ariadna 
Pasqual, Mireia Viladrich, i 
entrenats per Elena Sans.
 En aquesta modalitat 
van competir amb els dife-
rents clubs de la resta de 
Catalunya. El quartet de 
Térmens va poder defensar, 

el disc que porta per títol 
“Guarda’ns el secret”, am-
bientat en el personatge de 
Walt Disney “La Campane-

ta”, i amb aquest disc van 
obtenir la primera posició i 
es van proclamar Campio-
nes de Catalunya.

Medalla de bronze pel CEN Balaguer en 
el Campionat de Catalunya Benjamí

Participants del CEN Balaguer

Foto de grup de les colònies del Club Voleibol Balaguer

 Onze nedadors del CEN 
Balaguer es van classificar 
en el Campionat de Cata-
lunya benjamí celebrat a 
l’Anella de Tarragona.
 Destacar els bons re-
sultats de tots ells i menci-
onar: Martí Nosàs, com a 
3r classificat, amb medalla 
de bronze de 200 estils i 5è 
classificat a la Q64. Berta 
Sanmartín, 5a a la prova 
de 200 estils i 12à a la Q64. 
Marian Junior, 9è a la prova 
Q64 i 12è classificat a la pro-
va de 100 lliures 10,5anys.

Quartet Xou Térmens

Des de la seva web ja 
es poden formalitzar 
les inscripcions de 
cara a la propera
temporada 2021-22
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Des de ben petita ha jugat a futbol tot i ser un esport 
molt masculí però que ella ha sabut gaudir-ne molt

 La balaguerina Jordi-
na Rovira, amb només 20 
anys, ha rebut una beca 
per poder estudiar a una 
universitat dels Estats 

Units. No només podrà 
estudiar, sinó que a més 
a més podrà jugar a fut-
bol (la seva gran passió) i 
competir en  la NCAA de 

futbol. 
 En breu, la Jordina 
es traslladarà a la ciutat 
d’Atlanta on podrà se-
guir cursant Psicologia i 
combinar-ho amb la lliga 
universitària de futbol del 
país.
 Actualment la Jordina, 
jugava a Primera Nacio-
nal amb el Pardinyes i ara 
passarà a jugar a la NCAA 
DII de les lligues universi-
tàries de futbol d’Amèrica 
del Nord. A part de les 
seves classes de Psicolo-
gia, també estava fent de 
monitora al Gimnàs Punt 
d’Esport de Balaguer.
 Un gran repte i una ex-
periència que de ben se-
gur sabrà aprofitar i que 
li aportarà molts coneixe-
ments i sobretot l’enriqui-
rà personalment.

Tot a punt per la 14a edició del 
Triatló Internacional Balaguer
 El Pedala.cat ha orga-
nitzat pels propers 3 i 4 de 
setembre, la 14a edició 
del Triatló Internacional 
de Balaguer.  Les inscrip-
cions ja estan obertes i 
es tancaran a l’arribar als 
300 participants.
 Aquesta prova entre 
Balaguer i Sant Llorenç, 
consta de tres sectors, 

un nedant, l’altre amb 
bicicleta de muntanya i 
l’altre corrent.
 Des de l’organització 
s’espera rebre atletes de 
diferents localitzacions 
que l’any passat es van 
quedar sense poder com-
petir en aquesta gran 
proba a causa de la pan-
dèmia.

La balaguerina Jordina Rovira rep una 
beca per estudiar i jugar a futbol als EEUU

Jordina Rovira
Una imatge de la edició de 2019
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
ES LLOGA una o dos 
habitacions a Barce-
lona. Pis compartit. 
Bona situació, amb 
metro i autobús. Raó: 
630018750.
------------------------------------
ES LLOGA apartament  
a la Pineda, entre 4 i 6 
persones, a 100 metres 
de la platja. Disponibi-
litat mesos d’estiu. Per 
setmanes o quinzenes. 
Raó: 615863086 a partir 
de les 19 h.
------------------------------------
LLOGUER LOCAL al 
c/ Girona, de 32 m2. 
Amb aigua i llum. Por-
ta d’alumini, vidre i 
reixa. Raó: 973450555.
------------------------------------

ES TRASPASSA, bo-
tiga de roba infantil. 
Equipada i  en ple 
funcionament. Raó: 
973450555.
------------------------------------
ES VEN pis nou a 
l’Avinguda Països 
Catalans, de 2 habita-
cions. Raó: 629725009.
-----------------------------------

TREBALL 
-----------------------------------
NATIVA OFEREIX clas-
ses de conversa en an-
glès. Possibilitat de fer 
grups reduïts o classes 
individuals. Informa’t 
i demana l’horari que 
et vagi més bé. Raó: 
650422582.
------------------------------------

NATIONALE NEDER-
LANDEN, Companyia 
d’Assegurances. Bus-
ca persona a la Nogue-
ra per a incorporar-la 
al seu pla de carrera 
professional. Con-
tacte: Gemma Sidró 
681222409 o gemma.
sidro@nnespana.com
-----------------------------------
BERONI INFORMÀ-
TICA busca persona 
per departament de 
suport. Requisits: Co-
neixements alts Ad-
ministratius/Compta-
bles. Carnet Conduir. 
Disponibilitat viatjar. 
Interessats deixar-nos 
currículum a www.be-
roni.com, o enviar-lo a 
pilar@beroni.com
-----------------------------------

REPASSOS d’anglès. 
Cursos de Primària, 
ESO i Batxillerat. Raó 
telèfon: 698383277. 
-----------------------------------

VARIS
----------------------------------- 
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes, rellotges de totes 
les marques, àlbums de 
cromos, postals, fotos 
antigues, còmics, llibres 
antics, programes de 
cine, plomes estilogrà-
fiques, nines Nancy, 
escalextric, coberteries 
de plata, programes de 
cine, joies d’or i dife-
rents antiguitats. Raó: 
676803205.
-----------------------------------

VENC CÀMERA Sony 
model Alpha 3000, mi-
rorless. Objectius (SEL 
18-55 i 55-210). Motxilla 
marca Hama. Preu: 
320 €. Raó: 620817088.
-----------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines al 
carrer Sant Lluís, 36-
38 entresòl o bé per 
telèfon al 973448273. 
Més informació a 
www.revistagroc.com
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
-----------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                   973 455 004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                  973 426 013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 445 200
IMPIC                                                   973 446 606
URGÈNCIES                                                      112
MOSSOS D’ESQUADRA               973 457 700
GUÀRDIA URBANA                        973 450 000
CÀRITAS BALAGUER                     973 351 266
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- C. Barcelona, 10 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

M. JOSÉ MAS LACRUZ 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PILAR GINÉ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

TÉRMENS

EVA CAMPIÑEZ 973180037

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

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 “                           dl., dm., dj., dv.
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 
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 diumenge
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 
web: www.alsa.es . Actualitzat el 15/04/2021

De les 8 de la tarda del 5 d’agost                      a les 8 de la tarda del 12 d’agost MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 12 d’agost                   a les 8 de la tarda del 19 d’agost DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 19 d’agost                   a les 8 de la tarda del 26 d’agost MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 26 d’agost                   a les 8 de la tarda del 2 de setembre SALA

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
19.17 (8) 19.43
20.03 (4) 20.29
20.07 (8) 20.33
20.28 (7) 20.54
20.53 (3) 21.19
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.53 (6) 23.19

BALAGUER LA POBLA
05.40 (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
05.14 (4) 05.40
06.20 (1) 06.46
07.47 (1) 08.15
08.50 (7) 09.16
09.05 (2) 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
18.44 (8) 19.10
19.05 (7) 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 (8) 20.07
19.21 (7) 20.28
19.46 (3) 20.53
21.46 (6) 22.53

(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.

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats el 18/05/2021.

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



16 >>

chela


