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Sumari
En Portada
Mercat de les
rebaixes

-------------------------------------------------------------------------------L’Associació de Comerciants ACB 2021 prepara
per aquest proper 5 d’agost el Mercat de les Rebaixes d’Estiu, arribant enguany a la XXVIII edició.
Aquest estiu es torna a fer el Mercat al Passeig
de l’Estació. S’havia provat en alguna edició anterior al primer tram de l’Avinguda Països Catalans,
fins arribar a la plaça del Morter. Donat que el Passeig ofereix més ombra i les altes temperatures de
l’agost, el mercat, que estarà obert des de les 9h del
mati fins a les 20 h del vespre.
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>>BALAGUER
# El dissabte 6 d’agost torna la música al Castell Formós de Balaguer
Un espectacle que forma part de la programació d’actes de Balaguer
Capital de la Sardana
# L’Associació de Veïns del Centre Històric organitza la festa dels Anissets
La festa es farà el proper dilluns 8 d’agost a les 20.40 h
#L’Associació Estel i el Festival Llavors col·laboren de nou per fer més inclusiva la cultura
El festival, que tindrà lloc el 16, 17 i 18 de setembre als carrers de Balaguer, al monestir de Santa Maria de
les Franqueses i a la Sala La Mercantil
# La Murga, la primera mostra local de música que se celebrarà a Balaguer el 23 i 24 de setembre
Es una iniciativa que neix per que els grups locals i, sobretot, els nous artistes emergents de Balaguer
disposin d’un cap de setmana marcat al calendari on puguin iniciar-se en el món de la música en directe
# Ja està en marxa el Tren dels Llacs Panoràmic des de juliol
El viatge transcorre per la dreta del riu Segre, des de Lleida fins a Balaguer. Després, seguint el riu Noguera Pallaresa fins a La Pobla de Segur
# Finalitzen les estades del Petit Art Estiu i Art estiu continuen les d’esports
A l’agost, segueixen en marxa les estades esportives, que s’ofereixen fins al 2 de setembre
>>COMARCA
# La Creu Roja organitza casals d’estiu pels infants de famílies en situació de vulnerabilitat
Un total de 134 nens i nenes de famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i que són usuàries de diferents
programes de la Creu Roja o Creu Roja Joventut, participen durant aquest mes de juliol als casals
# Festa Major a Gerb, Avellanes, Santa Linya, Tartareu, Àger, Sant Llorenç de Montgai i Cubells
Durant aquest dies del mes d’agost els pobles de la comarca estan de Festa Major
# Trobada lúdica del Servei d’Intervenció Socioeducativa de la Noguera
Com cada any el (SIS) organitza casals d’estiu per als infants i adolescents que atenen durant tot l’any
# L’ajuntament d’Àger té un punt d’informació turística aquest estiu
Aquest espai està ubicat a la col·legiata de sant Pere d’Àger i romandrà obert tot l’estiu, de dimarts a diumenge
>>ESPORTS
# Balaguer ha celebrat la 2a edició del Triatló Jove de Muntanya organitzat pel Pedala.cat
La prova que combina tres segments i sense interrupcions, la natació, la bicicleta tot terreny i la cursa a
peu, es va disputar a partir de les 5 de la tarda al Parc de la Transsegre
# El nedador del Club Esportiu Natació de Balaguer Arnau Pifarré campió estatal infantil
s’ha proclamat campió estatal Infantil en la prova dels 50 metres lliures amb un temps de 24.11
# S’ha celebrat la XVI edició del Tecni Camp dels Pirineus
Una norantena de joves esportistes de Balaguer han participat del 25
al 31 de juliol, al Tecni Camp dels Pirineus 2022
# El tennista Antoni Carreño es situa 3r en el rànquing mundial +85
Aquest passat cap de setmana competia en el Torneig d’Amsterdam, guanyant i passant a la seva situació actual en el rànquing
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El dissabte dia 6 d’agost torna el Música
als castells al Castell Formós de Balaguer

L’Associació Estel i el Festival
Llavors col·laboren de nou per
fer més inclusiva la cultura

La venta de les entrades
pel concert es pot fer
des del web
entrades.balaguer.cat

Espectacle Llum

Aquest
dissabte
6
d’agost torna la música al
Castell Formós de Balaguer, a partir de les 21.30h,
en un espectacle que forma part de la programació
d’actes de Balaguer Capital
de la Sardana.
Llum, és l’espectacle

musical de la mà del cantautor Pere Martínez i la Cobla Marinada. Un recull de
cançons i poemes musicats
que representen la lluita
dels pobles, amb diversitat
geogràfica i temporal, però
que destaquen per la seva
qualitat i la seva importàn-

cia emocional, simbòlica i
històrica. És un viatge, on
la foscor esdevindrà llum a
través del flamenc i el jazz.
Dues músiques que defineixen a la perfecció, els
sentiments de dolor i lluita.
La força expressiva de
la veu de Pere Martínez i la
potència i sensibilitat de la
Cobla Marinada, combinades amb els arranjaments
del director musical de
l’espectacle, Vicens Martín,
conformen una proposta
que genera una comunió
perfecta, on l’emoció es
viurà a flor de pell.

L’Associació de Veïns del Centre Històric
organitza la festa dels Anissets el dia 8

Centre històric

L’Associació de Veïns
del Centre Històric, organitza un any més la festa
dels Anissets pel proper
dilluns 8 d’agost a les 20.40
h. Els actes es faran a la
plaça Sant Domènec i es
farà una ballada de sarda-

nes a càrrec de la Jovenívola d’Agramunt.
Durant aquest estiu,
els veïns d’aquesta part
de la ciutat han organitzat
altres actes com la tradicional Festa dels Fanalets
que enguany com a nove-

tat comptava amb el primer Concurs de Fanalets,
una festa amenitzada amb
música en directe a càrrec
dels Ministrils de Lleida
i una ballada de gegants
amb Lo Sereno de Balaguer. També el dimarts dia
26 amb una xocolatada al
carrer d’Avall en motiu de
Santa Anna, i el dissabte
30, a la plaça Sant Salvador, un concert d’havaneres a càrrec del grup Arrels
de la Terra Ferma.
Totes aquestes activitats són organitzades per
l’Associació de Veïns del
Centre Històric, amb la col·
laboració de la Paeria de
Balaguer, la Parròquia de
Santa Maria, els comerços
del centre històric i l’associació Balaguer Capital de
la Sardana 2022.

Col·laboració de l’Estel amb el Festival Llavors

El festival, que tindrà lloc el 16, 17 i 18 de
setembre als carrers de
Balaguer, al monestir
de Santa Maria de les
Franqueses i a la Sala La
Mercantil.
El festival, que arriba a la tercera edició,
aquest any presenta alguns canvis respecte a
les dos primeres edicions i es trasllada parcialment al centre urbà de la
ciutat per tal d’arribar a
nous públics i apropar la
dansa i les arts del moviment al conjunt de la
ciutadania.
Des de la Paeria de
Balaguer ja fa anys que
es treballa perquè l’activitat de ciutat sigui cada
cop més inclusiva, així
doncs l’Associació l’Estel tornarà a participar,
més concretament serà
en el servei de barra on
els nois i noies de l’Estel
desenvoluparan la seva

tasca formant part de tot
l’equip humà que tira endavant l’esdeveniment.
El divendres al vespre, l’avinguda Països
Catalans i l’escenari
exterior del Teatre Municipal acolliran les propostes de la Cia. Moveo
i la Cia. Endiciembre i el
diumenge al migdia i a
la tarda, la Sala Mercantil serà l’espai on Els escultors de l’aire tancaran
aquesta nova edició.
El dissabte a la tarda el
Monestir de Santa Maria
de Les Franqueses de
Balaguer i el seu entorn
natural tornaran a ser el
centre neuràlgic de l’esdeveniment acollint les
propostes de La Calíope,
Matrimoni Moukhles –
Sentís i el grup de música A Vore fusionarà la
jota i l’electrònica per revisar una de les danses
típiques de Ponent fins
l’arribada de la sardana.
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Finalitzen les estades del Petit Art Estiu
i Art estiu i continuen les d’esports

Participants al Petit Art Estiu de visita la Castell Formós

El passat 29 de juliol
van finalitzar les estades
organitzades per la Paeria,
del Petit Art Estiu i l’Art Es-

tiu, amb un total de 109 infants des del passat 27 de
juny que van iniciar-se.
Separant els partici-

pants per edats, el Petit Art
Estiu amb seu a Lapallavacara, amb nens i nenes
nascuts els anys 2016, 2017
i 2018. L’Art estiu les activitats es feien al pati de la Biblioteca, amb infants que
hagin cursat de 1r a 6è de
Primària.
Moltes activitats i tallers durant cinc setmanes on s’han treballat les
arts plàstiques, el teatre,
la dansa i les arts del moviment, la descoberta de la
ciutat i el seu entorn.
A l’agost, segueixen en
marxa les estades esportives, que s’ofereixen fins al
2 de setembre.

Ja s’ha posat en marxa el Tren dels Llacs
Panoràmic des del passat juliol

Tren dels Llacs Panoràmic

El Tren dels Llacs Panoràmic, ha encetat la temporada d’estiu 2022, circularant quatre dissabtes: el 23
i el 30 de juliol i el 6 i el 13

d’agost.
El Tren dels Llacs va
iniciar temporada el dia 23
d’abril amb les circulacions
del Tren Històric. Ara, du-

rant els dies de més calor,
es posa en circulació el Panoràmic, que permet gaudir
de la bellesa del paisatge
del recorregut gràcies a un
disseny diàfan amb grans
finestrals.
El viatge transcorre per
la dreta del riu Segre, des de
Lleida fins a Balaguer. Després, continua el seu recorregut seguint el riu Noguera
Pallaresa fins a arribar a La
Pobla de Segur. Un viatge
que permet als usuaris gaudir d’unes vistes úniques
sense haver de baixar del
vagó mentre s’endinsen en
la història del territori gràcies al guiatge que es fa durant el trajecte.

La Murga la primera mostra local
de música que se celebrarà a
Balaguer el 23 i 24 de setembre

Cartell de l’esdeveniment

Els propers 23 i 24
de setembre Balaguer
acollirà la primera mostra local de música. La
Murga és una iniciativa
que neix amb la voluntat
que els grups locals i, sobretot, els nous artistes
emergents de Balaguer
disposin d’un cap de setmana marcat al calendari on puguin iniciar-se
en el món de la música
en directe i, així, donar
empenta i promocionar
la cultura musical de la
ciutat.
Des de l’àrea de
Joventut de la Paeria,
amb la col·laboració de
l’Escola Municipal de
Música, es va crear una
comissió amb gent del
sector per tal d’organitzar i planificar no només
els concerts sinó també
altres activitats paral·
leles com ara conferències o una fira del disc.
Els concerts es faran

Encara es poden
inscriure en un
formulari a la web
lamurga.balaguer.cat
en tres escenaris diferents: els de nit, tant divendres com dissabte,
se celebraran a la plaça
del Morter mentre que
els de matí i tarda, tant
de divendres com de dissabte, es faran al pati de
l’Escola de Música i a la
sala del casal cívic del
carrer del Miracle.
A la mostra s’hi
preveu la participació
d’artistes i grups tan
diversos com els Rehenes, Band the Cool, Hao
band, Saüc, els Ksonronda, el jove Culli o la Maria Sweet entre altres.
De moment aquesta
mostra està tenint una
molt bona participació.
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Aquest divendres 5 d’agost torna el
Mercat de les Rebaixes d’estiu al Passeig

Dos doctors de Balaguer reben
una concessió per fer recerca
sobre la genètica del suïcidi

El Mercat de les
Rebaixes torna a la seva
ubicació habitual al
Passeig de l’Estació el
proper 5 d’agost

Mercat de les Rebaixes

L’Associació de Comerciants ACB 2021 prepara
per aquest proper divendres 5 d’agost el Mercat
de les Rebaixes d’Estiu, arribant enguany a la XXVIII
edició.
Aquest estiu es torna a
fer el Mercat al Passeig de
l’Estació. S’havia provat en
alguna edició anterior al

primer tram de l’Avinguda
Països Catalans, fins arribar a la plaça del Morter.
Donat que el Passeig ofereix més ombra i les altes
temperatures de l’agost, el
mercat, que estarà obert
des de les 9h del mati fins
a les 20 h del vespre, aprofitant el migdia que les parades no tancaran.

El mercat un any més
oferirà diferents parades
d’establiments
comercials de roba d’home, dona i
nens, roba de la llar, complements i accessoris, sabates, joieria i decoració,
que oferiran als clients
grans descomptes i ofertes, per poder acabar amb
els articles d’aquesta temporada i preparar la nova
temporada d’hivern.
Una manera d’incentivar el comerç de proximitat amb articles a preus
d’escàndol per als clients
fidels.

Nou espai per cerimònies laiques o de
qualsevol religió i tanatori

Nou servei funerari a Balaguer

Des del dia 1 d’agost,
Balaguer ja té un nou servei funerari amb un tanatori amb tres sales i un espai
per oficiar-hi cerimònies
tant laiques com de totes
les religions. El tanatori,

de Serveis Funeraris El
Segre, està ubicat al carrer Noguera Pallaresa 46,
oferirà un acompanyament
personalitzat a les famílies abans, durant i després
d’una defunció així com

xerrades pedagògiques a
l’entorn de la mort.
Per tal d’oferir un servei
integral, l’empresa, formada per dos balaguerins,
facilitarà la gestió de qualsevol documentació relacionada amb la defunció,
ja siguin tràmits bancaris,
ultimes voluntats o viudetats així com l’eliminació
de l’empremta digital.
Aquest espai també
ofereix la possibilitat de fer
comiats personalitzats en
altres espais de la ciutat a
l’aire lliure, així com altres
serveis per poder organitzar una cerimònia personalitzada. Així com adaptar
les hores de vetlla del difunt segons les necessitats
de la família.

El Dr. Benabarre i la Dra. Barrot

El passat dimecres
27 de juliol, el Ministeri
de Ciència i Innovació i
l’Institut de Salud Carlos
III, va concedir més de
200.000 euros per fer recerca sobre la genètica
del suïcidi, per tal de trobar formes de prevenir
la mort per suïcidi, que
es dona entre 800.000 i
1.000.000 de persones
al món cada any i ocorre en una mitjana de 10
persones al dia a tot l’estat.
I en els darrers anys
ha esdevingut la primera
causa de mort no natural
entre el jovent de 15 i 29
anys. Però hem de tenir
present que apart del
suïcidi consumat també s’han de trobar com
actua la genètica en el
comportament suïcida.
En aquest punt també
afecta el com cada individu viu les frustracions
i problemes.
En els últims anys
es considera que el material genètic també pot
reflectir aquest estat, a
través d’una part del material genètic anomenat
telòmer. Tot plegat esperen aportar un avenç
en aquest camp on tal i
com ja s’ha indicat està
esdevenint un greu pro-

Els diners concedits
finançaran el projecte
per investigar sobre la
forma per previndre la
mort per suïcidi
blema social.
Aquest projecte de
fons d’investigació sanitària, encapçalat per
l’investigador balaguerí,
el Doctor Antoni Benabarre, especialista en
psiquiatria de l’Hospital
Clínic de Barcelona, investigador d’IDIBAPS i
professor de la Universitat de Barcelona i la
Dra. Carme Barrot Feixat
professora de Medicina
Legal de la Facultat de
Medicina i Ciències de
la Salut de la Universitat
de Barcelona, també de
Balaguer, col·laboradora
en aquesta recerca.
En aquest projecte
col·laboren un grup de
centres de primera categoria com son l’Institut
de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, l’Hospital Clinic,
IDIBAPS, la Facultat de
Biologia de la Universitat de Barcelona, la
Universitat d’Oviedo i la
Universitat de Munich.
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Inalba presenta la seva línia de vins,
ideal per maridar amb les seves coques
Inalba va presentar el
passat dijous 28 de juliol la
seva línia de Vins, especialment ideats per maridar
amb les seves coques.
En col·laboració amb
el Celler del Montsec, han
elaborat tres vins diferents,
amb un coupatge perfecte

Vi Negre

de varietats pròpies de la
terra, i amb tota l’essència
de la DO Coster del Segre.
Els Vins Inalba són el
pas perfecte per a completar la seva reconeguda
gamma de productes de
forn i pastisseria.
Les coques de recapte

Vi Blanc

amb llonganissa, les coques de xistorra, rovellons,
ceba, pebrot i albergínia
combinen perfectament
amb qualsevol dels tres
vins Inalba; i per la coca de
recapte amb arengada, el
vi rosat i el blanc mariden
magistralment.

Vi Rosat

Fet amb la varietat
Cabernet Sauvignon i
Merlot del Montsec.
Un vi fresc, sedós i afruitat, amb una tonalitat
rosada brillant.

Fet amb la varietat
Macabeu i Sauvignon
Blanc del Montsec.
Un vi fresc, sec i lleugerament afruitat, amb un
color palla brillant.

Fet amb la varietat
autòctona Ull de Llebre i
Merlot del Montsec.
Un vi amb cos, criat en
botes de roure francès i
americà.

Suggeriment de
maridatge

Suggeriment de
maridatge

Suggeriment de
maridatge

Coca de bacallà amb
albergínia i pebrot

Coca de salmó ou dur,
caviar, salsa agredolça,
pebrot i albergínia.

Coca de carreretes,
espàrrecs, pebrot i
albergínia

Inalba, tot un referent en el món
de les industries alimentàries
HISTÒRIA i VALORS
Inalba va néixer de la
unió de 16 forns centenaris a Balaguer, l’any 1958.
Des d’aleshores han
servit el seu producte a
exigents clients, i amb
el temps, als seus propis
locals, sense perdre en
cap moment la seva essència de qualitat, sabor
i autenticitat. Avui ja van
més enllà, amb la seva
nova línia de vins.
A Inalba es dediquen
a la elaboració artesana de productes de forn
i pastisseria, des de fa
més de 60 anys, amb els
coneixements heretats
de generacions de mestres forners a Balaguer.
Avui, Inalba és una
empresa
participativa
del Grup Vall Companys:
un dels líders agroalimentaris a Espanya.
Durant tot aquest
temps, han creat una
forma única de fer les coses, combinant mètodes

tradicionals centenaris i
artesans amb les últimes
tecnologies.
TRADICIÓ i
MODERNITAT
Tradició i modernitat
es combina cada dia al
seu forn central: un petit
museu que conserva mètodes propis i artesans, i
maquinàries centenàries, optimitzats amb pràctics i moderns sistemes,
processos importats i un
sentit del temps únics. El
resultat és una qualitat
reconeguda pels seus
clients, i un producte que
arriba cada dia a totes les
llars sense intermediaris.
Per això, intenten
proveir-se sempre de proveïdors locals i de proximitat .
I fruit de tot aquest
procés únic, ofereixen
tota una gamma de productes de forn i pastisseria, amb total garantia,
sabor i tradició.
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Gerb enceta les festes major del mes
d’agost de la comarca de la Noguera

La Creu Roja organitza casals
d’estiu pels infants de famílies
en situació de vulnerabilitat

Programa
d’actes de Gerb
DIJOUS dia 4

21.00 Concurs de truites al
camp de futbol i a continuació Escala en hi-fi.

DIVENDRES dia 5

El grup de versions Wasa el divendres a la nit

La festa major de Gerb
enceta les festes majors
del mes d’agost de la comarca de la Noguera.
Una festa major de cinc
dies amb actes diversos
dels quals cal destacar
el tradicional concurs de
truites el dijous dia 4, que
organitza l’Associació de
dones de Gerb i que dóna
pas a l’Escala en hi-fi. El
divendres al camp de futbol hi haurà la música de
protagonista, a partir de
les 12 de la matinada Dj.
Mike Mirs, seguit del grup
de versions Wasa i donant

pas al Dj Fontas.
Serà dissabte al mati
que es podrà gaudir del
Duet Zarabanda. Per la nit
i també al camp de futbol
com escenari, hi haurà a
partir de la mitjanit Dj Monkey Sessions, que prosseguirà el grup de versions
Raggatunning i finalitzarà
amb el Dj Minitaks.
El diumenge també al
camp de futbol hi haurà
l’Orquestra Crystal i un
sopar de germanor amenitzat pel castell de focs que
dona per acabada la festa
major.

00.00 Dj. Mike Mirs al
camp de futbol.
01.30 Grup de versions
amb Wasa Corporation.
03.30 Dj. Fontas.

DISSABTE dia 6

12.00 Duet Zarabanda a la
plaça Major.
00.00 Dj. Monkey Sessions
al camp de futbol.
01.30 Grup de versions
Raggatunning.
03.30 Dj. Minitaks.

DIUMENGE dia 7

20.00 Ball de tarda amb
l’Orquestra Crystal al Camp
de futbol.
21.30 Sopar de germanor i
tot seguit Castell de Focs fi
de festa.

L’Ajuntament de GERB,
convida a tothom a gaudir
dels actes de la FESTA MAJOR
de Sant Salvador,
els dies 4, 5, 6 i 7 d’agost

Activitats pels infants i joves

Un total de 134 nens
i nenes de famílies que
es troben en situació de
vulnerabilitat i que són
usuàries de diferents programes de la Creu Roja o
Creu Roja Joventut, participen durant aquest mes
de juliol als casals d’estiu
organitzats per Creu Roja
Joventut a la demarcació
de Lleida. Tota activitat
d’estiu pretén crear espais d’oci i lleure per a les
participants i així potenciar el seu desenvolupament social, la consciència emocional i treball en
valors. De la comarca de
la Noguera hi han participat un total de 33 infants,
gràcies a la col·laboració
del personal laboral i voluntaris.
El casals d’estiu és
un conjunt d’activitats on
es duu a terme una pro-

gramació que treballarà
per l’educació en el lleure
d’infants i joves. Està considerada una opció d’educació no formal.
L’educació en el lleure és molt important per
al desenvolupament dels
infants i joves com a persones, permet a infants i
joves arribar a un espai de
trobada amb altres, o els
seus/seves pròpies companyes d’escola o institut,
però en un marc educatiu
totalment diferent. Les activitats de lleure educatiu
permeten treballar valors
com la companyonia, el
respecte al medi, la solidaritat, entre altres.
Al mateix temps, el
casal serveix com una
oportunitat per enfortir els
vincles comunitaris, per
millorar la convivència i la
cohesió social.
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Sant Llorenç organitza una festa major
molt variada durant cinc dies

The Covers Band divendres nit

L’Associació de Joves
de Sant Llorenç, ha organitzat un any més la festa
major amb actes per a totes les edats que començaran a mitja setmana.
Els actes començaran
dimecres el dia 10 amb un
repic de campanes i l’inici
del Concurs de Balcons,

on els que vulguin participar engalanen els seus
balcons els dies de festa
major. Tambés es farà una
missa al patró. La mainada
serà l’encarregada de fer
un pregó i un ball que donarà pas a la nit a l’actuació amb música en directe
de “Mia&Dani’s” amb ser-

Programa d’actes
Sant Llorenç

recte amb l’actuació de
‘Mia&Dani’s’ i entrepà.

DIMECRES dia 10

22.00 Cinema a la fresca.

08.00 Repic de campanes i inici del Concurs de
Balcons, per engalanar els
balcons del poble.
12.00 Missa en honor al
Patró.
19.45 Pregó i ball de la
mainada del poble.
20.30 M ú s i c a e n d i -

DIJOUS dia 11

DIVENDRES dia 12

18.00 1r Torneig d’Escacs
St. Llorenç de Montgai.
21.30 Sopar de germanor.
00.00 Grup de versions
‘The Covers Band’.
02.15 Grup de versions
‘Hey!’.

vei d’entrepans.
El dijous hi haurà a la
nit cinema a la fresca.
Divendres hi haurà el
1r Torneig d’Escacs per la
tarda i un sopar de germanor. A la nit es donarà pas a
les actuacions amb el grup
de versions “The Covers
Band” i “Hey Pachucos!”.
El dissabte es faran activitats infantils d’aigua per
refrescar la mainada i a la
nit hi haurà esl festival I
Love 80’s.
El diumenge, últim dia
dels actes de la festa major,
es faran pel mati cucanyes
pels més petits. Per la tarda hi haurà un concurs de
pesca infantil. Serà al vespre que hi haurà música de
rumba i tapes, així com es
donarà pas a l’entrega de
premis del Concurs de Balcons, En acabar es farà un
Bingo.

DISSABTE dia 13

17.00 Activitats infantils
d’aigua.
00.00 Festival I Love 80’s.

DIUMENGE dia 14

12.00 Cucanyes per als
més petits.
17.30 Concurs de pesca
infantil.
20.30 Rumba i tapes.
23.00 Entrega de premis
del concurs de balcons i
bingo.

Trobada lúdica de les noies i nois
del Servei d’Intervenció
Socioeducativa de la Noguera

Un moment de la inauguració

Com cada any, el Servei d’Intervenció Socioeducativa de la Noguera
(SIS) organitza casals
d’estiu per als infants i
adolescents que atenen
durant tot l’any.
Una de les activitats d’enguany ha estat
una trobada conjunta
dels menors usuaris del
SIS d’Artesa de Segre,
de Balaguer i de Ponts,
que ha tingut lloc a les
piscines de Ponts, gràcies a la col·laboració de
l’Ajuntament de Ponts.
Els i les joves participants juntament amb
l’equip de professionals
del SIS van passar una
jornada lúdica en un espai de lleure i diversió
com són les piscines
d’estiu. Amb aquesta
activitat es va promoure la interrelació entre
els nois i les noies dels
diferents pobles, per
consolidar les eines de

Una activitat lúdica
per gaudir dels casals
d’estiu per a infants
i adolescents de la
comarca
participació i relació que
treballen al SIS durant
tot l’any.
El Servei d’Intervenció Socioeducativa de la
Noguera és gestionat per
l’àrea de Serveis Socials
del Consell Comarcal de
la Noguera, i està integrat per professionals
de l’àmbit de l’Educació
Social i de la Integració
Social que atenen els infants i les seves famílies
en horari extraescolar
durant el curs escolar.
Aquesta atenció s’allarga durant les vacances
d’estiu amb l’organització dels casals d’estiu
de Balaguer, Artesa de
Segre i Ponts.
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La població de Santa Linya estarà
de Festa Major del 23 al 28 d’agost

DIMARTS dia 23

23.30 Festa Mojito a la plaça Major.

DIMECRES dia 24

Cinc dies de festa major
a Santa Linya que
divertiran a grans i
petits amb música i
activitats variades
Santa Linya és l’últim
dels quatre pobles del
municipi que tanca les festes
majors.
El dimarts 23 començarà
la festa major amb la festa
del mojito a la plaça Major.
Dimecres per la tarda
una sessió de aquagym i
zumba a la piscina, que
estarà seguit del concurs de
coques. Per la nit una sessió
de curtmetratge a la plaça
major.
El dijous es farà un
sopar popular, sent la 9a
Botifarrada i a la matinada
es donarà com inaugurada
la festa major 2022.
De cara al divendres per
la tarda es farà el repic de
campanes i un torneig de
botifarra. Els arquòlegs de
la Cova Gran impartiran un
taller de pintures rupestres
i aprenentatge de fer foc.

Programa Santa Linya

17.30 Aquagym/Zumba a la piscina.
18.30 Concurs de coques a la piscina.
22.45 Sessió de curtmetratge a la plaça Major.

DIJOUS dia 25

22.00 Sopar popular a la plaça Major.
9a Botifarrada Popular (apuntar-se a la piscina).
00.00 Inici de la Festa Major 2022.

DIVENDRES dia 26

Dj Minitaks divendres a la nit

La matinada serà pel jovent
amb disco mòbil amb dj.
Minitaks i aleix Fontanet.
Entre les actuacions hi haurà
la Vodky Fest.
Dissabte al mati,
Missa, vermut i sardanes.
Per la tarda cucanyes pels
més petits i l’actuació de
l’escola de dansa de Lleida
Dancescape que també els
farà un taller de diferents
estils de balls. A la nit el
duet Zadit amenitzarà el
ball, vodky fest a la matinada
i versions amb el grup
Rocktanbuls.
El diumenge es farà pel

mati una missa, el vermut i
sardanes, i serà al migdia que
les majorals acompanyades
pels grallers Gorrallargs
d’Oliola faran el llevat de
taula. La tarda el partit de
solters contra casats i un ball
de tarda amb Duet qui serà
l’encarregat també del ball
de nit. A la mitja part del ball,
hi haurà servei d’entrepans i
bongo pels assistents.
La festa major de Santa
Linya durarà cinc dies amb
actes com els previs a la
pandèmia que van deixar
dos estius sense festes
majors.

18.00 Repic de campanes i, a continuació, torneig
de botifarra.
18.15 Taller de pintures rupestres i aprenentatge
de fer foc a càrrec dels arqueòlegs de la Cova
Gran.
00.30 Festa del jovent, amb Disco Mòbil a càrrec
dels Dj. Minitaks i Dj. Aleix Fontanet.
01.00 Vodky fest.

DISSABTE dia 27

12.00 Missa, vermut i sardanes.
17.00 Cucanyes.
20.00 Actuació de l’escola de dansa de Lleida
Dancescape amb taller de balls diferents.
00.00 Sessió de ball de nit amb el duet Zadit.
01.00 Vodky fest.
03.15 Grup de versions Rocktanbuls.

DIUMENGE dia 28

12.00 Missa, vermut i sardanes.
15.00 Llevat de taula, amb visita de les majorals i
els grallers Gorrallargs d’Oliola.
18.00 Partit de futbol solters vs casats.
20.00 Sessió ball de tarda amb Duet.
22.00 Mitja part, servei d’entrepans i bingo.
23.00 Sessió de ball de nit amb Duet.
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Tartareu celebrarà la seva Festa major
d’estiu del dia 19 al 21 d’agost
La festa començarà
el divendres 19 amb una
cercavila, el sopar de
germanor i un bingo. La

nit es tancarà amb la Disco
Mobil Band Disc.
El dissabte continuarà
la festa amb la refrescant

Guerra d’aigua i un vermut
m u s i c a l . Pe r l a t a r d a ,
el concurs de botifarra
i una gimcana familiar.
Acte seguit la xocolatada.
La música arribarà a la
matinada amb el grup de
versions La cosa nostra i
Bossanova.
El diumenge, un
vermut musical al matí i
per la tarda els més petits
podran gaudir de jocs i
una xocolatada. El ball de
tarda i el ball de nit, aniran
a càrrec del grup Jalaysa. A
la mitja part del ball es farà
sopar a base d’entrepans
de pernil.

Programa Tartareu
DIVENDRES dia 19
19.00
21.00
22.30
00.30

Cercavila.
Sopar de germanor.
Bingo.
Disco Mobil Band Disco.

DISSABTE dia 20
12.00
13.00
18.00
18.00
19.00
00.30
03.30

Guerra d’aigua.
Vermut musical.
Concurs de botifarra.
Gimcana familiar.
Xocolatada.
La Cosa Nostra.
Bossanova.

DIUMENGE dia 21
12.00
18.00
19.00
20.00
22.00
00.00

Vermut musical.
Jocs per als més petits.
Xocolatada.
Ball de tarda amb Jalayssa.
Sopar d’entrepà de pernil.
Ball de nit amb Jalayssa.

La Cosa Nostra el dissabte a la nit

Les Avellanes gaudiran de cinc dies de
festa major del 12 al 16 d’agost

Programa Les Avellanes
DIVENDRES dia 12
22.00 Sopar de germanor. Ball amb Gran Premier.

DISSABTE dia 13
La festa major de les
Avellanes estarà enguany
repartida entre cinc dies,
donat inici el divendres 12
d’agost fins el dimarts dia
16.
Els actes començaran
divendres amb el sopar
de germanor, que estarà
amenitzat pel ball amb l’orquestra Gran Premier.
El dissabte encetaran el
dia amb el vermut d’inauguració de festa major i una
pintada de samarretes per
als més petits. Per la tarda
un concurs de botifarra i
també un taller de Circ Ximple a càrrec de la Companyia Passabarret. Ja serà a
la matinada amb una nit de
marxa, amb la música dels
grups The Txandals i Allioli.
Com sempre la Happy Hour.
El diumenge, per qui es
pugui despertar després
d’una nit de marxa, hi haurà
vermut a la plaça i el joc del
catxo. Per la tarda, es farà
un campionat de tennis
taula i un taller de reciclatge

12.00 Vermut d’inauguració i pintada de
samarretes pels més menuts.
17.00 Campionat de botifarra.
17.30 Taller de Circ Ximple a càrrec de la
Companyia Passabarret.
00.30 Nit de marxa amb els grups The Txandals i
All i oli. Happy Hour de 00.00 a 01.00 h.

DIUMENGE dia 14
12.30
17.00
17.30
00.30
Rocktambuls diumenge a la nit

que en acabar donarà lloc
a la xocolatada popular.
Entrada la matinada, la música del grup Rocktambuls
i sessió de Dj’s amb Happy
Hour.
El dilluns al mati es farà
una missa en honor a Santa
Maria i en acabar es farà
vermut i joc del catxo. Per la
tarda hi haurà una gimcana
pels més petits i pels joves
es farà una curso d’orientació pel territori. El vespre

Vermut a la plaça i joc del catxo.
Campionat de tennis taula.
Taller de reciclatge i xocolatada popular.
Nit de festa amb Rocktambuls i sessió de Dj.
Happy Hour de 00.00 a 01.00 h.

DILLUNS dia 15
estarà amenitzat pel grup
Zafiro 3 i a la mitja part es
podrà comprar entrepans.
L’últim dia de festa major, el dimarts es farà una
missa en honor a Sant Roc,
però des de primera hora
del mati, els carrers del poble acolliran la XXIII edició
de la Cassolada popular.
Serà per la tarda que es
farà una festa de l’escuma
per finalitzar els actes de la
festa major.

12.00 Missa de Santa Maria. A continuació, vermut
a l’ombra i Joc del Catxo.
17.30 Gimcana pels més petits i pels més grans,
cursa d’orientació pel territori. Coneixeu bé
Les Avellanes?
20.00 Sessió llarga de ball amb el grup Zafiro 3.
Servei d’entrepans a la mitja part.

DIMARTS dia 16

12.00 Missa de Sant Roc.
Des de primera hora i pels carrers del poble,
XXIII edició de la Cassolada popular.
18.00 Festa de l’escuma.
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Àger gaudirà de la seva Festa Major els
propers dies 10, 11, 12, 13, 14 i 15
Sis dies de festa major
tindrà enguany la població
d ’ À g e r, a m b m o l t e s
activitats per a tots els
gustos.
Els actes començaran el
dimecres amb un torneig de
futbol sala al poliesportiu.
Dijous es començarà
amb el pregó i la traca
d’inici de festa major. Per
la tarda es farà un escala en
hi-fi i cinema a la fresca.
Divendres refrescar-se a
la piscina tot fent aquagym.
Per la tarda estirada de la
corda al fang. Més activitat
física al vespre amb una
mica de zumba a la plaça.
Música a la nit jove a la
matinada, amb Dj. Nun
Carguense i Paul Bugs.
Dissabte la mati, vermut
de festa major i festa de

Banda Neon diumenge a la nit

Programa d’Àger
DIMECRES dia 10

17.30 Torneig de futbol sala al poliesportiu.

DIJOUS dia 11
12.00
16.30
17.00
22.00

Pregó inici festa major.
Traca inici de festa major.
Escala en hi-fi al local social.
Cinema a la fresca.

DIVENDRES dia 12

17.00
18.00
20.00
01.00

Aquagym a la piscina municipal.
Estirada a la corda al fang.
Zumba a la plaça.
Nit Jove amb dj. Nun Carguense i Paul Bugs.

DISSABTE dia 13
Band the cool dissabte a la nit

l’escuma i guerra d’aigua
per la tarda. Sopar de
germanor i havaneres i
rom cremat tot escoltant
Arrels de la Terra Ferma. A
la matinada concerts amb
Band the cool i Dry Gin.

Diumenge es farà el
llevat de taula pels carrers
del poble, cucanyes
i xocolatada pels nens i
nenes de totes les edats.
Una cercavila pels carrers
del poble. Al vespre i nit
el ball anirà a càrrec de
Alea Quartet. A la matinada
Correfocs amb les Bèsties
Feréstegues i Banda Neon.
Dilluns de la Mare de
Déu d’agost es fa una missa
de festa major. Per la tarda
concurs de dibuix i el Cos de
la Cordera. Al vespre i la nit
el ball anirà a càrrec del Trio
Zadit, amb llonganissada a
la mitja part. Bingo i traca
final per acabar una festa
major, amb molta música,
activitats esportives i
activitats infantils.

12.00 Vermut de festa major.
17.00 Festa de l’escuma a la plaça dels jubilats i
guerra d’aigua.
21.00 Sopar de germanor.
23.00 Havaneres i rom cremat amb Arrels de la
Terra Ferma.
01.30 Concerts amb Band The Cool i Dry Gin.

DIUMENGE dia 14

12.00 Llevat de taula pels carrers del poble.
17.00 Cucanyes per a nens i nenes de totes les
edats i xocolatada.
19.00 Cercavila pels carrers d’Àger.
20.00 Sessió ball de tarda amb Alea Quartet.
23.00 Sessió de ball de nit amb Alea Quartet.
01.30 Nit de Correfocs amb Bèsties Feréstegues
de Balaguer i música amb La Banda Neon.

DILLUNS dia 15
12.00
16.00
18.00
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00

Missa de festa major.
Concurs de dibuix a la piscina.
Tradicional Cos de la Cordera.
Ball de tarda amb Trio Zadit.
Llonganissada.
Ball de nit amb Trio Zadit.
Bingo tradicional.
Traca final de festa major.
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Àger renova l’escola Andreu Farran que
també tindrà espai per llar d’infants
L’Ajuntament
d’Àger
està duent a terme aquest
estiu les obres de renovació
i ampliació del Col·legi Andreu Farran, per tal que els
nens i nenes tinguin més espai al pati, i també per poder
adaptar el centre per a funcionar com a llar d’infants i
donar servei als grups I1 i I2.
S’’adequarà amb uns
nous banys, una zona diferenciada a l’entorn del pati
i l’habilitació d’aules perquè
en puguin fer ús els nadons
dels grups I1 i I2, l’equivalent als antics cursos de P1 i
P2.
Paral·lelament, també
s’amplia el pati del Col·legi

Terreny per on s’ampliarà el pati de l’escola

Andreu Farran, amb l’objectiu que estigui a punt per la
tornada a l’escola.
Aquesta ampliació es

duu a terme gràcies a una
donació de la família Rossell, que va cedir aquest espai al municipi.

L’ajuntament d’Àger té un punt
d’informació turística aquest estiu

Panoràmica d’Àger

L’Ajuntament d’Àger ha
habilitat un punt d’informació turística per donar
a conèixer els atractius del

municipi a les persones visitants. Aquest espai està
ubicat a la col·legiata de
sant Pere d’Àger i romandrà

obert tot l’estiu, de dimarts
a diumenge, amb horari
de matí i tarda: de 10h a
13h i 17h a 20h. A més, a
principis del mes de juny,
l’Ajuntament d’Àger, va estrenar una nova pàgina web
turística per proporcionar
informació i promocionar
el turisme del municipi
durant tot l’any. La pàgina
web, www.turismeager.cat,
inclou totes les activitats
d’aventura, culturals i en
plena natura que es poden
dur a terme als diferents pobles d’Àger i la seva rodalia.
La web també anirà actualitzant sobre l’estat d’obertura
del congost de Mont-rebei.

El Consell Comarcal de la
Noguera contracta sis persones
en el programa Treball i Formació

Foto amb els sis contractats

El Consell Comarcal
de la Noguera s’ha acollit
a la darrera convocatòria
de la subvenció Treball i
Formació convocada pel
Servei d’Ocupació de Catalunya. En aquesta edició
la subvenció està orientada a contractar 6 persones
que compleixen els requisits d’estar inscrites a
l’OTG i que siguin perceptores de renda garantida,
aturades de llarga durada,
o majors de 52 anys.
Les tasques a desenvolupar són de neteja,
manteniment i conservació d’espais públics i en
aquesta edició es realitzaran als ajuntaments d’Al-

gerri, Ivars de Noguera,
Menàrguens, Térmens,
Vallfogona de Balaguer,
Os de Balaguer, Gerb,
Bellcaire d’Urgell, Montgai, Torrelameu i Albesa.
Els ajuntaments aporten
els materials i es fan càrrec de totes aquelles despeses que no són subvencionades pel SOC.
Els objectius del projecte són, d’una banda,
aportar experiència laboral, formació i incrementar el temps cotitzat de les
persones contractades; i
per l’altra, beneficiar els
municipis on treballen
millorant el manteniment
dels espais públics.
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Cubells prepara un estiu més la seva
festa major del 16 al 21 d’agost
La festa major de
Cubells és un dels referents
de la comarca amb la seva
nit de foc i rock & roll.
Els actes de la festa
major començaran el
dimarts amb una caminada
nocturna a càrrec el Seglar
Trail Cubells. Després sopar
de brasa organitzat per
l’Associació de Joves “Jo
CBLLS” (s’han de treure els
tiquets).
Dimecres es farà un tast
de formatge de la mà de la
Formatgeria de Clua amb
el vi del Celler Bregolat
(s’han de treure tiquets
previament). A la nit es
farà un taller d’observació
astronòmica.
Dijous es farà un sopar
de gala amenitzat pel duet
The Crooners.

Holi party dissabte a la tarda

Programa Cubells
DIMARTS dia 16

20.30 Caminada nocturna a càrrec de Seglar Trail
Cubells.
22.00 Sopar de brasa a la pista poliesportiva.

DIMECRES dia 17

19.00 Tast de formatge de la Formatgeria de Clua
i vi del Celler Bregolat al local del castell.
22.30 Taller d’observació astronòmica
(Coll d’Aixerà).

DIJOUS dia 18

22.00 Sopar de gala i a continuació actuació del
duet The Crooners a la pista poliesportiva.

DIVENDRES dia 19

El grup Koers el divendres a la nit

Divendres per la tarda
es farà una actuació pels
més petits “El professor
ecològic” de Sabacirc.
Per la nit un dels concerts
de festa major amb
més concurrència de la

comarca, la XXXVI Nit
de foc i Rock&Roll, amb
l’espectacle de foc per les
Bèsties Feréstegues i a
continuació nit de concerts
amb els grups Allioli, Koers
i Pernil Salat.
Dissabte al mati es
farà una tirada de bitlles
i per la tarda la festa dels
color, la Holli Party a càrrec
de l’Associació de Joves.
Al vespre, concert i ball
de tarda amb l’Orquestra
Grand Premier a la pista
poliesportiva. A la matinada
continua la mateixa
orquestra amb el ball de nit.
Diumenge mati missa
solemne i per la tarda un
espectacle infantil amb el
grup Xip-Xap per acabar els
actes.

19.00 Actuació infantil “El professor ecològic” de
Sabacirc a la pista poliesportiva.
23.30 XXXVI Nit de foc i rock & roll amb l’espectacle
de foc de les Bèsties Feréstegues i concerts
amb els grups Allioli, Koers i Pernil Salat.

DISSABTE dia 20

10.00 Trobada de petanca i bitlles.
18.00 Holli party a la plaça Sant Julià.
20.30 Concert i ball de tarda amb l’Orquestra Grand
Premier.
00.30 Ball de nit amb l’Orquestra Grand Premier.

DIUMENGE dia 21

12.00 Missa solemne a l’Església del Castell.
18.00 Espectacle infantil amb el Grup Xip-Xap.
** El dijous 18 a les 19 h al local social de l’Associació de Dones, s’inaugurarà l’exposició de pintura
a l’oli de Maria Pilar Ros Boldú, es podrà veure els
dies 19, 20 i 21.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
No me’n recordo de
res i altres reflexions
Autor: Nora Ephron
Gènere: Articles

Nora Ephron és una de
les escriptores feministes
més incisives i hilarants
de la literatura nordamericana del segle XX,
una articulista d’energia
imparable i una guionista
de cinema multipremiada.
No m’en recordo de res és
un recull dels seus articles
més mordaços i esmolats
que ofereixen una mirada
còmica sobre el passat i
una crítica àcida i personal
contra les vicissituds de la
vida moderna. Aquestes
pàgines ens transporten
des de la seva primera feina a la sala de correus de
la revista Newsweek fins
a les sis fases del correu
electrònic, des de records
de les festes glamuroses
i bullicioses dels seus pares fins a la vida plena de
“moments senils” –o, com
en diu ella, “moments Googl”-, dels fracassos més
estrepitosos de la seva
carrera a les alegries més
grosses.
Plena de perspicàcia
i d’observacions autèntiques i encertadíssimes,
un recull deliciós i punyent
d’una de les escriptores
més
desacomplexades
del panorama nordamericà.

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

L’Anaïs va morir quan
tenia setze anys i té una
història per explicar. La
dels seus pares, Tristany i
Minerva, de com es coneixen, s’enamoren i comencen una vida plegats. Una
història de passió, compromís, ascensos professionals, rutines, traïcions
i malentesos que podria
ser com qualsevol altra.
Si no fos perquè els pares s’hauran d’enfrontar
a la pitjor de les pèrdues.
I hauran de continuar vivint i decidir si encara es
podran reconstruir com
una parella.
Una novel·la íntima i
colpidora, narrada per la
veu emotiva, incisiva i minuciosa d’Anaïs, que ens
condueix magistralment
fins a un final sorprenent
en què els lectors també
hauran de plantejar-se
què som capaços de fer
per no trencar-nos.
És una novel·la sobre
una família. És un drama
sense concessions, que
mira de cara a la tragèdia. És una novel·la sobre
l’amor, i el desamor. És un
drama amb morts, des del
seu intro, però que parla
sobre la vida, perquè viure
fa mal.

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

Ja estem morts, amor
Autor: Xavier Aliaga
Gènere: Novel·la

El gran viatge d’en
Dominic
Autor: William Steig
Gènere: Infantil (+9)

Dominic és un gos
que, gràcies al seu bon olfacte i les seves ganes de
viure, tria viatjar darrere
de trobades que el transformin, en lloc de quedar-se en la comoditat de
la seva llar.
De vegades la vida no
és tan intrèpida com voldríem. Per això un bon dia,
assedegat d’aventures, en
Dominic tria el seu millor
barret, embolica les seves
quatre pertinences en un
farcell i comença un llarg
camí.
No sap què es trobarà,
ni tan sols sap on va, només sap que camina cap
endavant. I així, caminant
i aturant-se de tant en tant
per admirar tot el que troba, és com el nostre petit
aventurer descobrirà el
món. Es trobarà personatges que necessiten la seva
ajuda i que el voldran, i
amb dolents molt dolents
que volen acabar amb ell
i que tenen terroritzats a
tots els habitants del lloc.
Dominic els farà front amb
valentia i decisió fins a
aconseguir que fugin.
Un clàssic indiscutible. Una obra mestra, finalista del premi National
Books Award.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Lluny

Segueixen fins avui lleures i jocs
que vàrem compartir molt lluny
quan tot ho compartíem.
Molt lluny vol dir gaudir cada vegada
que dius alguna cosa,
de quan érem petits i érem iguals.
Fer nostre aquell abans,
estrènyer lloc i temps en una imatge,
xafar carrers de fang, eres i places,
sentir dreceres, pols, clots i barrancs.
Molt lluny vol dir seguir tenint les restes
del dolç entremaliat de la infantesa,
matisos naturals inesborrables,
de quan érem petits i érem iguals.
Gaudir la llibertat feta confort,
aquell bé singular sempre present,
quan res per tindre-ho tot ens feia falta.

16 >>

ESPORTS

S’ha celebrat la XVI edició del Tecni Camp
dels Pirineus del 25 al 31 de juliol
Una norantena de joves
esportistes de Balaguer
han participat del 25 al 31
de juliol, al Tecni Camp
dels Pirineus 2022, un
campus esportiu de futbol,
bàsquet i futbol sala, que
dirigeix Juanjo Tenorio a la
localitat pallaresa de Rialp,
i que enguany ha arribat a
la seva setzena edició, amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Rialp, del Club
Futbol Vallfogona de Balaguer amb el suport del Club
Bàsquet Balaguer i el Club
Futbol Sala Balaguer.
El dimarts, el campus
va rebre la visita de la jugadora Pilar Puig, “Pilarinha” exjugadora del Navarcles, Torroella, Sabadell,
FC Barcelona, Manresa,
Santpedor, Vic, Igualada, i
actualment des del 2017, jugadora del .C:B: Agrupació
Barça Jugadors. Pilarinha
va compartir un entrenament amb els nois noies del

Foto dels participants i entrenadors

campus, i va dinar amb els
joves esportistes.
Els joves, d’edats compreses entre els 6 i els 16
anys practiquen l’esport
escollit en dues sessions
diàries d’entrenament i tecnificació, una de matí i una
de tarda, al camp municipal
de gespa natural de Rialp,
els de futbol, a la pista adjacent els de futbol sala i al

Visita al campus de la jugadora Pilar Puig “Pilarinha”

pavelló esportiu de Sort els
de bàsquet. Tots els esports
compten amb entrenadors
amb titulació nacional i monitors especialitzats. Juanjo Tenorio dirigeix l’apartat
de futbol, juntament amb
Enric Farreny i Jordina Rovira; Francesc Almira, amb
Ares Rodríguez, Joan Mateu i Marc Escoda dirigeixen el bàsquet i Dani Valls
amb Genis Angerri i Joan
López el de Futbol Sala.
A part també gaudeixen
d’activitats de muntanya,
com el senderisme i la hípica, així com de les diferents
instal·lacions de l’hotel
Condes de Pallars, on estan allotjats, com el tennis
taula, tennis, rocòdrom, la
piscina, piscina climatitzada, jacuzzi i minigolf, a la
vegada que participen de
diferents jocs organitzats
per grups en el seu temps
de lleure.

Balaguer ha celebrat la 2a edició
del Triatló Jove de Muntanya
organitzada pel Pedala.cat
El passat dissabte 30
de juliol, el club esportiu Pedala.cat, l’Escola
d’Atletisme i Triatló i la
regidoria d’Esports de la
Paeria de Balaguer, van
organitzar el II Triatló
Jove de muntanya, amb
el suport de la Federació
Catalana de Triatló, i que
és seu del Campionat
Nacional de Catalunya i
puntuable pel program
a Jove Triatleta Complet
2022.
La prova que combina tres segments i sense
interrupcions, la natació,
la bicicleta tot terreny i la
cursa a peu, es d isputà a
partir de les 5 de la tarda
al Parc de la Transsegre,
on es van realitzar les
proves de cursa a peu i
de natació i la bicicleta
tot terreny amb sortida
des del mateix Parc de la

Max Viola del Pedala.cat

Transsegre passant per
la zona del Pla d’Almatà
i el Barranc dels Rucs.
Els primers que competien van ser els participants en categoria Infantil, amb sortida a les
5 de la tarda i a les 5.50
la sortida era pels de la
categoria Cadet. Ja a les
19.10 sortien els juvenils.
Amb un total de 53
esportistes des de categoria infantil a juvenil,
Max Viola del Pedala.cat
s’ha imposat en categoria juvenil masculina, i
Xènia Tarter del Vic-ETB
en noies. En cadets, podi
per Arnau Pérez del Triatló montornés i Duna
Tarter del Vic-ETB. Els
pdis infantils han estat
per Didac Vidal del Manresa i Laia Ferrer del Triplay Prat.
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El tennista balaguerí Antoni Carreño es
situa 3r en el rànquing mundial +85
El tenista balaguerí Antoni Carreño continua la
seva temporada magistral,
sumant els 700 punts del
Torneig del Reial Club Polo
de Barcelona de primera
categoria. Carreño ha quedat primer classificat.
Aquest passat cap de
setmana competia en el
Torneig d’Amsterdam, guanyant i passant de nou la
seva situació actual en el
rànquing mundial i essent
ara per ara el tercer en categoria +85.

Arntoni Carreño

Molt bon resultat pel nedador Jaume
Pallé al Campionat Estatal Júnior

Jaume Pallé

El jove nadador balaguerí, Jaume Pallé Barrera,
ha quedat 16è d’Espanya

junior de 17 anys, en categoria 100 metres braça,
amb un temps de 1’07’’92,

baixant 1,80 segons la seva
millor marca personal, que
era de 1’09’’73, aconseguida en els campionats de
Catalunya celebrats a Mataró el passat mes de juny,
i que li van donar la classificació pels estatals, celebrats el passat 22 de juliol
a Sabadell.
Pallé va estar acompanyat en tot moment pel seu
entrenador del Mollerussa
que ha estat el seu tècnic
els tres darrers mesos, tot
i que els darrers dies s’ha
estat fent els seus entrenaments a les instal·lacions
de les piscines de Camarasa.

El nedador del Club Esportiu
Natació de Balaguer Arnau
Pifarré campió estatal infantil
Arnau Pifarré Planes
s’ha proclamat campió estatal Infantil en
la prova dels 50 metres
lliures amb un temps de
24.11 millorant la seva
marca personal, les proves s’han celebrat a les
instal·lacions del CDM
Las Norias de Logroño.
També durant aquesta primera jornada en la
final de 100 esquena l’Arnau ha aconseguit la 10a
posició Estatal.
Aquesta és la primera
medalla d’Or Estatal del
Club, les anteriors van
ser 2 de bronze aconseguides també per l’Arnau
en categoria Alevina.
Per altra banda cal
comentar que el Club Esportiu Natació de Balaguer, ja ha obert inscripcions per la XII Travessia
al Pantà de Sant Llorenç

Arnau Pifarré

Les inscripcions en
aquesta prova ja estan
obertes i es poden fer
a la pàgina web
cenbalaguer.com
i la IX Pantathó 7.0 que
es celebrarà el proper 4
de setembre.
La prova es disputa
en diferents modalitats i
distàncies, són aptes per
a totes les edats, i que
comencen a partir dels
250 metres, tot i que només la Travessia gran de
3200 metres i la Pantathó
7.0 de 7000 metres de recorregut eren puntuables
pel Circuit Català de Travessies.
Les inscripcions i informació de la prova es
pot trobar al web cenbalaguer.com
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OPINIÓ / BREUS
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.

Anuncis breus classificats
TREBALL

Descansat i deprimit

C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Desprès de tant de
temps de no estar en
aquets papers del Groc, cal
dir que el motiu no ha estat
el COVID. Sols una mandra
quasi crònica, al comprovar que les conseqüències
d’una ferida feta el 25-9-21,
m’ha deixat baldat. Ara
quan tot semblava anar a
millor, ve aquesta calor i jo
que soc home amant del
fred, la tomo a passar canuta. En fi em consola pensar que tinc el cel guanyat,
o al menys unes capbussades a la bassa d’aigua fresca.
També llegir ha estat el
meu consol, i veig que els
polítics que ens ha tocat
amb mala sort, cada dia
els tenim més ben calats.
Però al desengany que cadascú pot haver sentit no
es pot veure alguna petita il·lusió feta realitat que
ens consolés: Les nostres
administracions amb els
cobraments -fins i tot amb
efectes retroactius- sempre
amb l’amenaça de la via
Executiva. Cas d’un retorn,
pots agafar per esperar i
cansat menys, una bona
cadira, doncs per ells no té
cap importància. El temps
no és el mateix i la llei no

escrita de donar exemplaritat tampoc.
Ara per exemple tenim
a la Presidenta del Parlament, embolicada en un
assumpte per afavorir a un
amic i evitar certs tràmits.
La senyora no creu que
hagi de dimitir, malgrat
que està acordat per un reglament. I potser deixar al
seu consoci de Junts per
Catalunya, Sr. Turull sol.
Juntets formen quelcom
semblant a un modern
“Duo Dinàmico”. Doncs
avui no importa que una sigui dona. Aquest senyor té
molta imaginació per vendre el que no té. Això ho va
demostrar a Balaguer.
Els dits “Jubilats d’Or”
per haver tingut tanta sort,
encara no està solucionat.
Per ells; “El que se da, no
se quita”, recordant a Santa Rita, i no deixa d’esser
una demostració que són
democràtics del tot. Recordem que passava de
llarg dels catorze milions
d’euros, el pagat i cobrat
indegudament. Viva l’Antonia !!. Per la Mesa del Parlament i el Departament de
Finances deu comptar com
a xavalla.
“Catalunya país d’Aco-

llida”. És un eslògan
d’un país totalment democràtic i ben canviat
de colors i d’opinions.
També és cert que és
part d’una mentida com
mil altres. Que aporten
diners que pot ser són
seus per tot el rebut i tot
el que poden aconseguir
directa o indirectament
dels nostres diners. És
de suposar que m’enteneu.
Aquets pisos que no
tenen un mínim de condicions per encabir-se
quatre o sis, o set inquilins, sense cap control
administratiu, i que quan
els convé es converteixen
en vertaderes mini pateres. Això també ho veiem
amb els nostres propis
ulls, i tots tranquils. Sanitat té prou feina en
vetllar altres problemes
més visibles i més greus.
I pensant-t’ho bé; pitjor
era el que tenien al seu
país. Amb voluntat i repetint-t’ho cent vegades,
com un mantra tibetà
fins i tot nosaltres mateixos ens convencerem
que som els moderns samaritans d’Europa.

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

--------------------------------------PROFESSORA nativa
d’anglès dona classes de
conversa. Possibilitat de
fer classes particulars o
en grups reduïts. Demana la teva hora! Interessats trucar al: 650422582.
---------------------------------------

IMMOBLES

--------------------------------------A PAÏSOS CATALANS,
es ven pis nou, 3 habitacions, gran terrassa.
Interessats trucar al:
629725009.
--------------------------------------TRASPÀS, botiga de
roba infantil a Balaguer,
per no poder atendre.
Està totalment equipada
i en ple funcionament.
Demanar informació
del traspàs al telèfon:
973450555.
--------------------------------------BUSCO pàrking pels
voltants del carrer Bellcaire de Balaguer. Interessats trucar al telèfon:
667476172.
--------------------------------------LLOGUER LOCAL comercial al carrer Girona de
Balaguer, de 32 m2. Amb
aigua i llum. Té porta
d’alumini, vidre i també
reixa. Telèfon informació:
973450555.
--------------------------------------A PAÏSOS CATALANS,
es ven pis, amb 2 habitacions. Raó telèfon:
629725009.
--------------------------------------ALQUILER VACACIONAL en las poblaciones
de Salou y Cambrils (Tarragona), con piscina,
y cerca de la playa. Mínimo alquiler de siete
noches. Razón teléfonos:
603035238-609369537
(Susana).

--------------------------------------A PAÏSOS CATALANS
es ven local per oficina.
Raó: 629725009.
--------------------------------------ES LLOGA bar/restaurant Casa Maribel de
Térmens. En ple funcionament. Bona ubicació (a peu de carretera).
Interessats en conèixer
condicions i concertar
visita, trucar al 676747700
(Rosa).
---------------------------------------

VARIS

--------------------------------------ES VEN tot tipus d’estris
i utensilis d’una casa (inclòs, bicicletes, màquina
de cosir, televisors, mobles...). Tot antic. Preu a
convenir. Raó: 698201085.
--------------------------------------COMPRO monedes, bitllets, segells, joguines,
rellotges de totes les
marques, àlbums de cromos, postals, fotos antigues, còmics, llibres antics, programes de cine,
plomes estilogràfiques,
nines Nancy, escalextric,
coberteries de plata, joies d’or. Raó: 676803205.
-------------------------------------ES VENEN parideres de
Sertic, dosificadors de
Rotecna, tot seminou.
També cultivador i una
llançadora d’abono petita. Raó: 690659825.
----------------------------------------------------------------------------Per posar anuncis en
aquesta secció de breus
classificats, us podeu
adreçar a les nostres
oficines del C/ Sant Lluís,
36-38 entresol o bé al telèfon 973448273. També
ho podeu consultar des
del nostre web revistagroc.com
---------------------------------------
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Farmàcies

Telèfons útils
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
TANATORI “EL SEGRE”
973 980 229
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
--------------------------------------------------------------------------

ÀGER
F. JOSA

973455286

------------------------------------------------------------------ALGERRI
GÁLLEGO-REÑÉ

973426189

------------------------------------------------------------------BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10
F. DOLSET- Sant Crist, 11
F. MARCH- C. Barcelona, 10
F. SALA- Pl. Mercadal, 38

973450214
973445384
973445280
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

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

Horari de trens
SORTIDES
BALAGUER
06.58 (1)
08.15 (4)
08.18 (5)
10.08 (1)
11.15 (2)
12.08 (7)
14.07 (7)
14.08 (2)
16.22 (8)
16.23 (7)
16.37 (4)
17.58 (5)
18.08 (4)
19.17 (8)
20.03 (4)
20.07 (8)
20.28 (7)
20.53 (3)
21.43 (7)
22.02 (2)
22.53 (6)

ARRIBADES
LLEIDA
07.24
08.41
08.44
10.34
11.41
12.34
14.33
14.34
16.48
16.49
17.03
18.24
18.34
19.43
20.29
20.33
20.54
21.19
22.09
22.28
23.19

BALAGUER
05.40 (4)
08.15 (1)
11.15 (2)
15.31 (7)
17.31 (8)
17.56 (3)
19.51 (6)

LA POBLA
07.00
09.22
12.22
16.38
18.38
19.03
20.58

LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA

605010097

------------------------------------------------------------------MONTGAI
PILAR GINÉ

973430358

** Els horaris de trens canvien
constantment. Aconsellem confirmar
horaris al web www.fgc.cat .Horaris
de trens actualitzats el 30/06/22.

SORTIDES
LLEIDA
05.14 (4)
06.20 (1)
07.47 (1)
08.50 (7)
09.05 (2)
10.47 (2)
11.10 (7)
13.30 (1)
15.05 (7)
15.30 (2)
17.05 (5)
17.30 (4)
18.44 (8)
19.05 (7)
19.25 (4)
21.05 (7)
21.30 (2)

ARRIBADES
BALAGUER
05.40
06.46
08.15
09.16
09.31
11.15
11.36
13.56
15.31
15.56
17.31
17.56
19.10
19.31
19.51
21.31
21.56

LA POBLA
07.08 (4)
10.08 (2)
13.00 (7)
15.15 (8)
15.30 (4)
19.00 (8)
19.21 (7)
19.46 (3)
21.46 (6)

BALAGUER
08.15
11.15
14.07
16.22
16.37
20.07
20.28
20.53
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.

------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA

973438136

------------------------------------------------------------------TÉRMENS
EVA CAMPIÑEZ

973180037

------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.

973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 4 d’agost a les 8 de la tarda de l’11 d’agost
DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda de l’11 d’agost a les 8 de la tarda del 18 d’agost
SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 18 d’agost a les 8 de la tarda del 25 d’agost
DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 25 d’agost a les 8 de la tarda de l’1 de setembre
ALDAVÓ

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.40
“
19.55
“
20.25
“
06.10
TÀRREGA
06.50
“
07.50
“
12.00
“
14.00
“
19.30
“
06.30
LLEIDA
07.15
“
07.40
“
07.45
“
07.48
“
07.55
“
08.00
“
09.10
“
09.15
”
09.53
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.15
“
14.55
“
15.18
“
15.23
“
17.30
“
17.53
“
18.00
“
19.15
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
13.35
SOLSONA
09.20
PONTS
13.35
“
16.50
“
19.10		 “
13.17
AGRAMUNT
19.17
“

CALENDARI
dl. a ds.
diari
dg.
dg.
dl. a ds.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dm./dc./dv.
dl./dj./dv.
dl. a db.
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
diari
diumenge
dissabte
dl. a dv.
diari
diari
dl., dm., dj., dv.
diari
dl. a dv.
diari
dl. a dv.
dl. a ds.
dl. a dv.

SORT.
14.20
19.10
20.40
07.20
14.00
14.20
19.10
20.40
08.25
12.45
14.45
12.00

DESTINACIÓ
ESTERRI D’ÀNEU
“
“
ÀGER
“
“
“
“
ALMENAR
“
“
ALBESA

CALENDARI
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv.+dg.
dl. a dbt.
dissabte
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv. + dg
dl. a dv. feiners
dissabtes
dl. a dv. feiners
dsbt. mercat

SORT.
07.15
08.00
08.05
08.45
08.50
09.10
09.15
10.00
10.05
11.10
11.15
12.30
12.35
13.00
13.40
13.45
14.10
14.15
15.15
16.15
18.30
18.35
20.00
20.05
20.15
20.20

LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al
web: www.alsa.es i www.autocarsgamon.com - Actualitzat el 30/06/2022.
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