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Sumari

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

En Portada
Colla Gegantera i 
Grallera de Balaguer

 La Colla Gegantera i Grallera de Balaguer ha es-
tat present al 34è Aplec Internacional a la localitat 
portuguesa d’Elvas a l’Alentejo. Més de 600 persones 
representant la cultura i les tradicions catalanes han 
actuat durant tres dies dins dels actes organitzats 
per Adifolk.
 L’aplec és una gran mostra de la cultura popular 
catalana, impulsada per l’Associació per a la difusió 
del folklore (Adifolk), que cada any trasllada a una 
ciutat europea una àmplia representació de les ex-
pressions festives de Catalunya.
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#Els dies 16, 17 i 18 de setembre es farà la 3a edició del Festival Llavors
Aquest any es presenta amb 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

# El Teatre de Balaguer acollí el concert central del Seminari Internacional Cervera-Jordà
Un certament dedicat a dos grans dones, magistrals intèrprets de la música, excel·lents pianistes de gran 
reconeixement internacional, que han dut sempre el talent Lleidatà arreu del món

>>BALAGUER
# La Paeria convocarà beques als creadors locals per la cultura

La finalitat d’aquestes beques és la de promoure iniciatives i projectes 
que contribueixin a fomentar la creació a la ciutat de Balaguer 

# Continuen les obres al carrer Barcelona almenys durant dos mesos més 
El projecte preveu que s’eliminin part dels aparcaments actuals

# Lluís Oró del CEN Balaguer es proclama campió d’Europa Master 
El nedador balaguerí ha fet una fantàstica temporada i ara s’ha pro-
clamat campió d’Europa en la categoria Master 50-54

# El proper 18 de setembre es celebrarà la Cursa de la Vaca
Aquesta prova popular té tres modalitats, una cursa de 10 km, una de 5 
km i una caminada

>>COMARCA
# La Cursa de la Diada de Térmens arriba enguany a la seva 36a edició

Enguany com a principal novetat, començarà el dia 10 amb la primera Milla de la Diada, una cursa oberta a 
totes les edats, amb sortida i arribada al costat de les piscines municipals, amb inscripció solidària

# L’Ajuntament de Térmens ha aprovat el projecte per reformar l’edifici de La Humanitària
Es compta amb un pressupost de 534.000 euros dels quals 331.000 seran finançats a través del PUOSC

>>ESPORTS
# El Club Futbol Balaguer comença la pretemporada en el seu reton a Primera Catalana

Durant la pretemporada els balaguerins s’enfrontaran a l’Atlètic Lleida, al Binéfar, Valls, Cambrils, el Catllar i 
també disputaran un triangular a Vilanova de la Barca davant l’equip local i l’Atlètic Lleida

# El CEN Balaguer organitza el 4 de setembre la 12a Travessia al Pantà de Sant Llorenç
Una prova que aplega nedadors d’arreu de Catalunya i que és puntuable pel circuit català de Travessies

# El programa De la Mà actiu durant tot l’estiu
Es un programa gratuït que dona servei d’acompanyament i una es-
colta activa a persones majors de 65 anys

# La Colla Gegantera i Grallera de Balaguer present a l’Aplec de Portugal
La Colla Gegantera i Grallera de Balaguer ha estat present al 34è Aplec 
Internacional a la localitat portuguesa d’Elvas a l’Alentejo

# Torrons i Mel Alemany la marca més premiada a “Great Taste Awards”
Participen des de 2014 i des de llavors, la companyia ha rebut 51 
estrelles i 37 productes 

# L’Oficina Jove programa un taller sobre les conductes suïcides
El taller, sota el nom de “Troba les ganes de viure”, anirà a càrrec de la 
psicòloga i psicoterapeuta Cèlia Camarasa i durarà dues hores
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La Paeria obrirà convocatòria al 
setembre per donar beques als 
creadors locals per la cultura

 La Paeria de Balaguer, 
a través de l’Institut Mu-
nicipal Progrés i Cultura 
(IMPIC), convoca unes 
beques destinades a fer 
possibles projectes de 
creació cultural, de recer-
ca i d’innovació en l’àmbit 
de la cultura i de l’educa-
ció.
 La finalitat d’aquestes 
beques és la de promoure 
iniciatives i projectes que 
contribueixin a fomen-
tar la creació a la ciutat 
de Balaguer i promoure 
projectes que ajudin a 
explicar la capital i el seu 
entorn des de diferents 
disciplines artístiques.
 S’han convocat tres 
línies de beques: Suport 
a la creació artística; Pro-
jectes d’innovació i recer-
ca en espais patrimonials 
i en acció cultural comu-
nitària; i Projectes d’arts 
escèniques.
 El jurat premiarà els 
projectes que tinguin 
major puntuació d’acord 

La Paeria donarà beques a la creació cultural

amb els criteris de valora-
ció establerts i les beques 
estaran dotades amb un 
màxim de 1.000 euros per 
proposta.
 En funció de la tipolo-
gia dels projectes que es 
rebin, serà més o menys 
fàcil presentar-los a la ciu-
tadania tot i que la idea.
 Les persones interes-
sades a presentar la seva 
candidatura hauran d’em-
plenar el formulari d’ins-
cripció que trobaran a la 
pàgina web de la Paeria. 
 Els darrers anys, 
l’Àrea de Cultura de la 
Paeria de Balaguer ja ha 
impulsat diferents projec-
tes de creació pròpia com 
el que estrenarà aquest 
proper novembre el Col-
lectiu Free’t i ha acollit 
residències artístiques 
col·laborant amb espec-
tacles com Long de la 
companyia Kernel Dance, 
Dame du Cirque de Tro-
posfera.xyz o Tabula de la 
companyia Les Cícliques.

Continuen les obres del carrer Barcelona, 
es preveuen almenys dos mesos més

Obres del carrer Barcelona

 Continuen les obres de 
millora al carrer Barcelona. 
Unes obres que van comen-
çar el passat mes de junyi 
comprèn el tram des de la 
plaça de la Sardana fins al 
carrer Almatà.
 Actualment les voreres 
des de la Plaça de la Sarda-
na fins al carrer Tarragona ja 

estan enllestides i es preveu 
que en breu es pugui obrir 
la circulació als vianants.
 Paral·lelament, s’inicia-
ran els treballs de les vore-
res del tram  entre el carrer 
Tarragona i el carrer Almatà, 
així com a mig setembre es 
preveuen les obres per la ro-
tonda de l’olivera, amb una 

previsió d’un mes o mes i 
mig per finalitzar les obres, 
que seria una mica abans 
del que s’havia dit inicial-
ment.
 Amb aquestes obres, 
aquest tram de la ciutat 
serà un carrer del segle XXI 
amb totes les instal·lacions 
correctes i adequades a la 
normativa.
 El projecte d’arranja-
ment del carrer Barcelona, 
entre la Plaça de la Sardana 
i el carrer Almatà, comp-
ta amb un pressupost de 
més de 500.000 euros i con-
templa la substitució de la 
xarxa d’aigua, del gas, la 
il·luminació i es renovarà 
també la pavimentació de la 
calçada i de les voreres i es 
plantarà nou arbrat. El pro-
jecte inicial també preveu 
que s’elimini un dels cos-
tats d’aparcaments actuals.

Els dies 16, 17 i 18 de setembre es farà 
la 3a edició del Festival Llavors

Cia. Moveo

 Els propers 16, 17 i 18 
de setembre, es celebrarà 
la 3a edició del Festival Lla-
vors - Cultura en creixement. 
Aquest any es presenta amb 
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.
 El divendres al vespre, 
l’Avda. Països Catalans i l’es-
cenari exterior del Teatre Mu-

nicipal acolliran les propos-
tes 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 torna-
ran a ser el centre neuràlgic 
de l’esdeveniment acollint les 
propostes de La Calíope, Ma-
trimoni Moukhles – Sentís i el 
grup de música A Vore fusio-
narà la jota i l’electrònica per 
revisar una de les danses típi-
ques de Ponent fins l’arribada 
de la sardana. Amb aquesta 
programació, es fa una apos-
ta clara per apropar-se a la 
cultura d’arrel i les danses 
tradicionals des d’una mirada 
contemporània.
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Bona participació en la segona 
edició del projecte Pati Obert
 La Paeria valora molt 
positivament la participa-
ció d’infants i joves en la 
segona edició del projecte 
Pati Obert que es realitza 
a l’escola Àngel Guimerà.
 Una iniciativa socioe-
ducativa que busca oferir 
un espai públic, pròxim i 
segur pels infants al Cen-
tre Històric, tot i que esta-

Pati de l’Escola Àngel Guimerà

va obert a tota la població.
 El projecte compta 
amb dos tècniques forma-
des en integració social 
que s’encarreguen de l’or-
ganització i planificació 
de les diferents activitats, 
entre elles, activitats es-
portives, jocs d’aigua, tre-
balls manuals, jocs tradi-
cionals, cinema...

Participants al seminari

Enguany aquest seminari ha tingut 23 inscrits
d’arreu de l’estat i dos alumnes internacionals

 La dinovena edició del 
Seminari Internacional de 
Postgrau Cervera-Jordà ha 
tingut com a escenari en 
un dels seus actes de cele-

bració, al Teatre Municipal 
de Balaguer.
 La capital de la Nogue-
ra va gaudir del concert 
dels pianistes ex alumnes 

de Teresa Jordà, Clàudia 
Sharon Ratto Urquijo y Mi-
guel Luigi Ratto Urquijo, 
Maria Rosa Cervera i Pablo 
Rueda, així com l’estrena 
de la Suite Número 1 per 
a piano de Marta Mesa-
lles, ex alumna de Teresina 
Jordà i Pepita Cervera, per 
finalitzar amb la interpreta-
ció de David Jordà, pianis-
ta, compositor i improvisa-
dor.
 Un certament dedicat 
a dos grans dones, magis-
trals intèrprets de la músi-
ca, excel·lents pianistes de 
gran reconeixement inter-
nacional, que han dut sem-
pre el talent Lleidatà arreu 
del món; fent que Lleida 
i rodalies es converteixin 
durant el més d’agost en 
un referent internacional 
de la música i l’art.

El Teatre acollí el concert central del
Seminari Internacional Cervera-Jordà
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El programa De la mà acompanyament a 
la gent gran actiu durant tot l’estiu

Acompanyament a la gent gran

 El Programa De la Mà, 
acompanyament a la gent 
gran, ha estat actiu durant 
tot l’estiu a la ciutat de Ba-
laguer amb totes les places 
ocupades, un total de 38.
 De la mà és un progra-
ma gratuït que dona servei 
d’acompanyament i una 

escolta activa a persones 
majors de 65 anys i el seu 
objectiu prioritari és millo-
rar la qualitat de vida de les 
persones grans que es tro-
ben en situació de depen-
dència i/o risc d’exclusió 
social i promocionar el seu 
envelliment actiu.

 Com a novetat, en-
guany la Paeria ha signat 
convenis de col·laboració 
amb dues residències de 
gent gran de la ciutat, la 
residència Santa Maria i 
la Comtes d’Urgell, per po-
der oferir aquest servei als 
seus residents.
 El servei consisteix en 
fer tasques, per exemple, 
d’acompanyar les perso-
nes grans al metge (mai 
s’entra dins de la consul-
ta), a fer un passeig, a com-
prar, a anar a la farmàcia, a 
la perruqueria, etc.
 El servei és possible 
gràcies a dues subvenci-
ons del SOC. Per una ban-
da, Treball als Barris 2021 
que aporta quatre treballa-
dores i la coordinació del 
projecte i per l’altra, Treball 
i Formació 2021 amb dues 
acompanyants més.

Continuen les obres de millora a la ciutat 
en el marc del projecte Treball als Barris

Obres a la ciutat

 La Paeria de Balaguer 
continua realitzant actua-
cions d’obres i d’enjardina-
ment i manteniment dels 
espais verds al centre histò-
ric de la ciutat en el marc del 
Projecte Treball als Barris 
2021.
 El projecte té l’objectiu 

principal d’afavorir l’accés 
de persones desocupades 
al mercat laboral, residents 
al casc antic, tot desenvolu-
pant mesures que millorin 
la seva ocupabilitat i inclu-
sió social i ajudin a facilitar 
també un desenvolupament 
socioeconòmic més soste-

nible al barri. 
 Actualment s’estan de-
senvolupant cinc actuaci-
ons ocupacionals en l’àmbit 
de la construcció, obres i en-
jardinament amb un total de 
15 persones contractades.
 Per fer els treballs 
d’obres s’han contractat 6 
oficials de primera de pa-
leta, 3 oficials de pintor i 3 
peons durant 6 mesos a un 
80% de jornada. D’altra ban-
da, en l’àmbit de medi am-
bient, s’han contractat  dos 
jardiners durant 6 mesos i 
també al 80% de jornada. 
Aquest equip compta amb 
la figura d’un coordinador 
d’obres que s’encarrega 
d’identificar, planificar, exe-
cutar i fer el seguiment dels 
treballs d’intervenció urba-
nística i de l’enjardinament 
al barri.

La Colla Gegantera i Grallera 
de Balaguer ha estat present a 
l’aplec internacional de Portugal

 La Colla Gegantera i 
Grallera de Balaguer ha 
estat present al 34è Aplec 
Internacional a la loca-
litat portuguesa d’Elvas 
a l’Alentejo. Més de 600 
persones representant la 
cultura i les tradicions ca-
talanes han actuat durant 
tres dies dins dels actes 
organitzats per Adifolk.
 L’aplec és una gran 
mostra de la cultura po-
pular catalana, impulsa-
da per l’Associació per 
a la difusió del folklore 
(Adifolk), que cada any 
trasllada a una ciutat 
europea una àmplia re-
presentació de les ex-
pressions festives de Ca-
talunya.
 La cultura balague-
rina ha comptat amb la 
presencia de 24 repre-
sentants, geganters, gra-

Els gegants de Balaguer a Portugal

lleres, percusió i acom-
panyants. En els actes 
institucionals amb la 
presencia de la Conce-
llera d’exteriors, Victòria 
Alsina, també hi ha par-
ticipat el Paer en Cap de 
Balaguer.
 En aquests actes 
hi han participat el rei 
Yussuf Al-Muzaffar i la 
comtessa Arsenda que 
van ballar al so del grup 
de gralles i percussió de 
la mateixa Colla,  La Mo-
dista de Balaguer, i els 
gegantons Glopdenit i 
Ginebró que van ballar 
La Galop de Balaguer in-
terpretada pel grup Soca-
rel.
 Aquesta represen-
tació compta amb l’ajut 
de l’IEI de la Diputació, 
la Paeria de Balaguer i la 
dels mateixos assistents.
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Programa de Térmens
DIJOUS dia 8
22.00 Taller d’Observació de l’Univers al Camp de
 Futbol.

DIVENDRES dia 9
22.30 Actuació Fel Faixedas amb el monòleg
 interactiu “Fel Faixedas i punt” al pati de
 l’escola.
00.00 Nit Jove amb dj’s locals i nit temàtica al  
 poliesportiu.

DISSABTE dia 10
10.00 1a Fase del Campionat de Botifarra a la Llar
 de Jubilats.
11.00 Parc de diferents atraccions i activitats (fins
 a les 14.30 h) al carrer Ramon Llull.
16.00 Parc de diferents atraccions i activitats (fins
 a les 18 h).
17.00 Gimcana Jove organitzada per Konjovent a
 la plaça del Molí.
18.00 Festa de l’escuma amb piscina i música al
 carrer Ramon Llull.
18.00 1a Milla de la Diada i curses infantils al
 Passeig Pau Casals.
21.30 Sopar popular amb concert de Ban d’Exits
 al Pati de l’Escola.
00.00 Concert Jove amb Rocktambuls + Dj’s alç
 poliesportiu.

DIUMENGE dia 11
Durant tot el mati, Cursa de la Diada.
10.00 Fase final del Campionat de Botifarra.
18.00 Recorregut de caça organitzat per la Societat
 de Caçadors.
19.00 Concert i ball amb l’orquestra La Costa Brava
 a la Plaça Catalunya.

DILLUNS dia 12
10.00 Repic de campanes.
11.30 Missa solemne de festa major cantada per
 la  Coral de Térmens a l’Església Santa
 Maria. A la sortida, Cercavila amb els
 Gegants i els Capgrossos a ritme de
 batucada amb Bandelpal, a la Pl. Catalunya.
18.00 Espectacle infantil amb “El professor
 ecològic i la màquina recicladora”.
20.30 Presentació del Video Documental “Fem
 Memòria” presentat per Marivi Chacón al
 Pati de l’Escola.
22.30 Focs artificials amb els dimonis Los Follets
 d’Artesa al Camp de Futbol/Plaça del Molí.

DIUMENGE dia 18
10.00 3a Trobada de plaques de Cava, Fira
 d’artesans i col·leccionistes de Térmens i
 actuació musical a la Plaça Catalunya.
11.00 Conferència “Moments destacats de la
 història de Térmens” a càrrec de
 Josep Manuel Martínez.
17.00 Campionat Escambrilla a la Llar de Jubilats.
19.00 Teatre “L’Auca del Senyor Esteve” amb la
 companyia l’Agropecuària a la Plaça Catalunya.

Durant sis dies la població de
Térmens celebrarà la seva festa major
 Els actes de la festa major 
de Térmens, començaran el 
proper 8 de setembre amb 
un  Taller d’observació de 
l’Univers Camp de futbol. Ja 
serà el divendres per la nit  
de l’actuació de Fel Faixedas 
amb el monòleg interactiu 
“Fel Faixedas i punt”. Per 
la nit, hi haurà Nit Jove 
amb Dj’s locals i temàtica 
especial al poliesportiu.
 Dissabte al matí hi 
haurà la 1a fase campionat 
Butifarra a la Llar de Jubilats 
San Sebastià. A mig mati hi 
haurà inflables refrescants, 
inflables terrestres, futbolí 
humà, circuit  patinets 
elèctrics i altres, cotxes 
elèctrics per als més petits, 
jocs de fusta gegants, taller 
de bombolles de sabó al 
Carrer Ramón Llull. Una 
Gimcana Jove organitzada 
per Konjovent a la plaça del 
Molí i una festa de l’escuma 
amb piscina i música per 
amenitzar la tarda. També 
es celebrarà la 1a Milla de la 
Diada (amb curses infantils 
en totes les categories) 
al Passeig Pau Casals. 
Per la nit serà el torn del 
Sopar Popular amb concert 
de Ban d’Exits al  Pati de 
l’escola. A continuació 
hi  haurà concert Jove 
amb Rocktambuls + Dj’s 
Poliesportiu.
 El diumenge, festa de la 
Diada, es celebrarà duran 
tot el mati la 36a Cursa de la 
Diada, la 17è Campionat de 
Policies i Bombers i la 19a 

Caminada amb modalitat 
Plogging a Plaça Catalunya. 
També es farà la Fase Final 
del Campionat de Butifarra 
a la Llar de Jubilats. Per la 
tarda es farà un recorregut 
de caça organitzat per la 
Societat de caçadors a la 
partida la gabernera a la 
Pleta del tendé. El concert i 
el ball aniran a càrrec amb 
l’orquestra La Costa Brava 
a la Plaça Catalunya.
 El diumenge al mati 
h i  h a u r à  e l  r e p i c  d e 
campanes, per donar pas a 
la Missa Solemne de Festa 
Major amb una cantada 
per la Coral de Térmens 
a l’Església Santa Maria. 
A la sortida hi haurà una 
Cercavila amb els Gegants 
i els Capgrossos a ritme de 
batucada amb Bandelpal 
a la Plaça Catalunya. Un 
espectacle infantil  “El 
professor ecològic i la 
màquina recicladora” a la 

Plaça Catalunya per la tarda 
i la presentació del video 
documental “Fem Memòria” 
presentat per Marivi Chacón 
al Pati de l’escola. Els focs 
artificials amb les dimonis 
Los Follets d’Artesa de 
Segre al Camp de Futbol 
acabaran amb els actes fins 
el següent diumenge 18 de 
setembre, també inclòs a 
la Festa Major, es farà la 3a  
Trobada de Plaques de 
cava i la Fira d’Artesans 
i  C o l · l e c c i o n i s t e s  d e 
Térmens i actuació musical 
a la Plaça Catalunya. Una 
conferència “Moments 
destacats de la història de 
Térmens” a càrrec de Josep 
Manuel Martínez a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament i 
el Campionat d’Escambrilla 
i una obra de teatre “L’auca 
del senyor Esteve” per Cia 
l’Agropecuària com a fi de 
festa.

Rocktambuls dissabte a la nit
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L’Ajuntament de Térmens ha 
aprovat el projecte per reformar 
l’edifici de La Humanitària

 L’ajuntament de 
Térmens ha aprovat un 
projecte de reforma i re-
habilitació d’una part de 
l’edifici de La Humani-
tària per a ús social i de 
serveis.
 El consistori preveu 
habilitar un centre de 
serveis. L’actuació con-
sistirà en habilitar la 
planta baixa com a llar 
de jubilats (actualment 
aquesta es troba situada 
a l’ajuntament) mentre 
que a la part superior 
s’hi farà una sala poliva-
lent on, per exemple, s’hi 
podran dur a terme les 
Aules d’extensió univer-
sitària per a la gent gran 

Edifici de La Humanitària a Térmens

o cursos diversos.
 La Humanitària havia 
estat una sala de festes i, 
posteriorment, una taller 
de confecció i de mo-
ment només s’actuarà 
en una part de l’edifici.
 Es tracta d’una pri-
mera fase d’actuació, ja 
que la intenció de l’ajun-
tament és poder recupe-
rar l’edifici de La Huma-
nitària com una sala que 
pugui acollir concerts, 
l’escola de música o re-
presentacions teatrals.
 Els treballs compten 
amb un pressupost de 
534.000 euros dels quals 
331.000 seran finançats a 
través del PUOSC.

La Cursa de La Diada de Térmens arriba 
enguany a la seva 36a edició

Cursa Diada de Térmens

 Enguany arriba la 36 
edició de la Cursa de la Dia-
da de Térmens el proper 11 
de setembre. 
 Enguany com a princi-
pal novetat d’aquesta cita 
esportiva, començarà el dia 
10 amb la primera Milla de 
la Diada, una cursa oberta a 
totes les edats, amb sortida 
i arribada al costat de les 
piscines municipals, amb 
inscripció solidària.
 La cursa de la Aquesta 

cursa durant els anys ha 
anat incorporant diferents 
modalitats com són la IXI 
Caminada Popular, el XVII 
Campionat de Policies i 
Bombers de les Terres de 
Lleida, la Ekiden (cursa de 

5 km per parelles) així com 
també la modalitat plog-
ging, que es pot fer tant a 
la caminada com a la cursa, 
consisteix a córrer o cami-
nar i alhora, recollir la bru-
tícia abandonada al medi 
natural. Si corres o camines 
la modalitat Plogging esta-
ràs afavorint la teva salut, 
estaràs deixant net el medi 
natural, compartiràs una 
experiència única amb per-
sones que també estimen 
la natura, i per últim, forma-
ràs part d’un esdeveniment 
únic a Ponent.
 La Cursa està organitza-
da per l’associació Acudit 
(Amics de la Cursa de la Di-
ada de Térmens) juntament 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Térmens.Cartell d’enguany

Com a novetat enguany 
es celebrà la I Milla de 
la Diada el dissabte 10 
de setembre i l’endemà 
la popular cursa
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Programa de Bellcaire
DIVENDRES dia 9
22.00 Corretapes de Bellcaire amenitzat pel grup
 Sambala, amb recorregut pels bars del poble.
00.00 Nit Jove amb Lo Crit, Porto Bello i Dj. Paris.

DISSABTE dia 10
09.00 Concurs de Pintura Ràpida (fins a les 13 h).
10.00 Un tomb per Bellcaire d’Urgell, amb visita
 guiada al Pedrís i a les excavacions
 arqueològiques de l’ermita.
10.00 Torneig local de partides ràpides d’escacs.
17.00 Actuació castellera amb els Minyons de
 l’Arboç al Camp d’Esports.
18.00 Inauguració de l’Exposició de pintures
 d’Antoni Batalla, seguit pel Lliurament de
 Premis del Concurs de Pintura Ràpida a la
 Sala d’exposicions de l’ajuntament.
18.30 Partida de futbol entre el CF Bellcaire i el CF
 Arbeca al Camp d’Esports.
22.00 Tradicional Sopar de Cassoles amenitzat pel
 Trio Solimar.
00.00 Nit Jove del dissabte amb els Dj’s Paris, Santi
 Roig, Cosmik i Tay de León a la pista
 descoberta del Camp d’Esports.

DIUMENGE dia 11
12.00 Celebració de l’Eucaristia a l’església
 parroquial cantada per les corals Flor de Lli
 de Linyola i Bellcant de Bellcaire d’Urgell.
13.00 Vermut de festa major amenitzat pel grup
 Somnis al Bar de les Piscines.
18.30 Ballada de sardanes amb motiu de la Diada
 de l’Onze de Setembre amb la Cobla Vents
 de Riella. Tot seguit de coca i xocolata.
20.00 Ball de tarda amb l’orquestra Junior’s.
22.00 Espectacular Castell de Focs ofert per la
 Pirotècnia Catalana de la pista descoberta  
 del Camp d’Esports.

DILLUNS dia 12
09.00 Caminada popular de la Penya Barça.
 Inscripcions a les oficines de l’ajuntament.
11.00 Parc infantil inflable al Poliesportiu.
18.00 Espectacle infantil amb la Cremallera
 al poliesportiu.

** L’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell es reserva la 
possibilitat de modificar horaris i llocs dels actes 
que sigui necessari.

Bellcaire comença una festa major 
de quatre dies plena d’actes

 Els actes de la festa major 
de Bellcaire començaran 
el divendres a la nit amb el 
Corretapes amb recorregut 
pels bars del poble, amb  
sortida davant del Bar del 
Poli i amenitzat pel grup 
Sambala. La Nit Jove anirà a 
càrrec de Lo Crit, Porto Bello 
i Dj. Paris.
 Dissabte començarà 
la jornada festiva amb el 
Concurs de Pintura Ràpida. 
També al mati es farà una 
visita guiada al Pedrís i a les 
excavacions arqueològiques 
de l’ermita. Per la tarda una 
actuació castellera amb 
els Minyons de l’Arboç i 
exposició de pintures 

d’Antoni Batalla i lliurament 
dels premis del Concurs de 
Pintura Ràpida. Un partit de 
futbol entre el CF Bellcaire 
i el CF Arbeca. Per la nit 
es farà el tradicional Sopar 
de Cassoles amb el Trio 
Solimar. La Nit Jove anirà a 
càrrec dels Dj’s Paris, Santi 
Roig, Cosmik i Tay de León 
a la pista descoberta del 
Camp d’Esports.

 Diumenge es farà la 
celebració de l’Eucaristia 
a l’església cantada per les 
corals Flor de Lli de Linyola 
i Bellcant de Bellcaire. En 
acabar es farà un vermut 
de festa major amenitzat pel 
grup Somnis al Bar de les 
piscines. Per la tarda es farà 
uan ballada de sardanes 
amb motiu de la Diada de 
l’Onze de Setembre amb 
la Cobla Vents de Riella. 
Seguit de coca i xocolata. 
Per la tarda bal l  amb 
l’orquestra Junior’s. La nit 
del diumenge serà el torn 
pel Castell de Focs ofert per 
la pirotècnia Catalana des 
de la pista descoberta.
 Dilluns acabaran els 
actes amb una caminada 
popular organitzada per 
la Penya Barça i un parc 
infantil inflable. La tarda 
donarà pas l’espectacle 
infantil amb la Cremallera 
com a fi de festa.

Espectacle infantil a càrrec de la Cremallera

Els actes comencen el 
divendres amb el
Corretapes pels bars 
del poble i amenitzat pel 
grup Sambala

Cobla Vents de Riella el diumenge
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L’Oficina Jove de la Noguera
programa un taller sobre
prevenció de conductes suïcides

 L’Oficina Jove de la 
Noguera del Consell Co-
marcal ha organitzat pel 
proper 9 de setembre al 
Casal Lapallavacara (a les 
19.00h) un taller gratuït 
centrat en la prevenció 
de conductes suïcides. 
El taller es durà a terme 
com a resposta al fet que 
la conducta suïcida és 
un fenomen molt present 
entre els joves i perquè es 
preveu que encara vagi en 
augment en els propers 
anys.
 El taller, sota el nom 

Cartell del taller

de “Troba les ganes de 
viure”, anirà a càrrec de la 
psicòloga i psicoterapeu-
ta Cèlia Camarasa i tindrà 
dues hores de durada. La 
sessió, dirigida a joves 
però també oberta a tots 
els públics, combinarà 
una primera part vivencial 
centrada en experiències i 
una segona part més teò-
rica, focalitzada en donar 
eines i recursos preven-
tius per evitar conductes 
suïcides, tant per a les víc-
times com per a les perso-
nes que les envolten.

Torrons i Mel Alemany és la marca amb 
més premis als “Great Taste Awards”

Ferran Alemany, gerent de l’empresa guardonada

 L’empresa familiar d’Os 
de Balaguer Torrons i Mel 
Alemany ha sigut la mar-
ca de l’Estat espanyol amb 
més guardons en l’edició 
2022 dels premis internaci-
onals ‘Great Taste Awards’, 
considerats els Oscar de 
l’alimentació gourmet. 
Alemany ha obtingut nou 
estrelles per vuit dels seus 
productes de torró i mel, 
convertint-se també en 
l’empresa estatal més pre-
miada des de l’any 2014. 
Des de llavors, la compa-
nyia ha rebut 51 estrelles i 
37 productes.
 L’any 2020, Torrons i 
Mel Alemany va ser l’em-
presa productora de l’Estat 
espanyol que va acumular 
més guardons, tal com va 
passar el 2017 i el 2019 (el 

2018 va obtenir la sego-
na posició), mantenint-se 
sempre en una posició 
‘top’ d’aquests guardons 

internacionals.
 Els Great Taste Awards 
se celebren des de fa 28 
anys al Regne Unit i dis-
tingeixen amb una, dues o 
tres estrelles els productes 
alimentaris i begudes. En 
el tast, un jurat format per 
500 experts (crítics gastro-
nòmics, xefs, restauradors, 
productors, escriptors i pe-
riodistes) puntua a cegues 
els productes, sense conèi-
xer la marca o el ‘packa-
ging’. Tots els productes 
premiats s’etiqueten amb 
el segell d’excel·lència Gre-
at Taste, que té validesa 
per a tres anys i està reco-
negut mundialment.Bodegó de productes premiats

Participant des del 2014 als Great Taste Awards 
acumula ja 51 estrelles i 37 productes en vuit anys
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Àger acollí el Campionat d’Ala Delta Open 
amb una cinquantena de participants 

Campionat Ala Delta d’Àger

 El passat 21 d’agost 
Àger ca iniciar el Campio-
nat d’Ala Delta Open Àger, 
un certament que forma 
part del Campionat de Ca-
talunya i que va tenir lloc 
fins el 27 d’agost. L’esde-
veniment acollí una cin-
quantena de participants i 
els enlairaments es podien 
veure diàriament entre les 
13 i les 14.30 hores des del 
Coll d’Ares.
 Els diferents pilots so-
brevolaven el cel d’Àger 
a una velocitat mitjana 80 
quilòmetres per hora, po-
den arribar fins i tot a més 
de 140.
 La competició, comp-
tava amb persones parti-
cipants de fins a onze na-
cionalitats diferents, com 
és el cas de pilots d’Israel, 
Irlanda, el Japó, el Regne 
Unit i Suïssa, entre altres. 

Un moment de la visita dde l’exposició

 El vicepresident 4t de la 
Diputació de Lleida i la di-
putada Rosa Maria Perelló 
van participar en la Troba-
da Cultural i homenatge a 
la gent gran de Castelló de 
Farfanya, acompanyats per 
l’alcalde Omar Noumri; el 

Castelló celebra la Trobada Cultural i un 
homenatge a la gent gran del municipi

director dels ST de Drets 
Socials a Lleida, Joan Se-
gura; el president del Con-
sell Comarcal de la Nogue-
ra, Miquel Plensa, i Rosa 
Maria Rúbies, presidenta 
de l’Associació La Huma-
nitària, que van poder visi-

tar l’exposició, situada a la 
Sala Polivalent, abans de 
gaudir d’un dinar de ger-
manor, just abans del lliu-
rament de plaques comme-
moratives als socis i sòcies 
de més edat de l’Associa-
ció. La jornada va finalitzar 
amb l’actuació dels Amics 
del Swing i el Duet Blú.
 Destacar que aquest 
estiu l’ajuntament ha aca-
bat amb la renovació de 
tot l’enllumenat públic, 
canviant 213 punts de llum 
i instal·lant-ne 13 de nous, 
alguns d’ells en alguns 
punts foscos del municipi. 
Amb el canvi de llums a 
led i amb la recent instal-
lació de plaques solars en 
tots els edificis munici-
pals, l’ajuntament preveu 
aconseguir una important 
reducció en la factura de la 
llum.

Les proves començaven 
amb un brífing previ, en 
què es donava als pilots la 
informació meteorològica i 
les dades necessàries per 
dur a terme la prova. Els re-
correguts, oscil·laven entre 
els 100 i els 150 quilòme-
tres.

 A mesura que es de-
senvolupaven les diferents 
proves, en què cada ruta 
era completament diferent, 
les persones participants 
sumaven punts per acon-
seguir ser  el campió o 
campiona de l’Open d’Ala 
Delta.

Els dies 2, 3 i 4 de setembre festa 
major a Menàrguens amb actes 
per a totes les edats

 La festa major de 
Menàrguens serà aquest 
proper cap de setmana 
del 2, 3 i 4 de setembre 
amb actes diversos, per 
la mainada, pel jovent i 
per totes les edats.
 Tres dies repartits 
amb actes diversos, que 
començaran el diven-
dres al migdia que es 
donarà el tret de sortida 
als actes de la festa ma-
jor amb el tradicional 
repic de campanes. Per 
la tarda a les piscines 
municipals hi haurà un 
parc aquàtic. De cara a 
la matinada i a la pista 
poliesportiva hi haurà 
l’actuació musical i de 
versions  amb Allioli, Dj 
Moncho i Dk Mike Sting.
 Dissabte comença-
ran els actes amb l’es-
pectacle infantil amb el 
professor ecològic amb 
la campanya “La No-
guera actua amb el re-
ciclatge” a la sala Joan 

Escola de Menàrguens

Baptista Xuriguera. Per 
la tarda un escape room 
“Tornada al sanatori” a 
la mateixa sala. Una mis-
sa i el vall amb l’orques-
tra Girasol seran les ac-
tivitats pel dissabte a la 
tarda. a la matinada, Dj 
Moncho i Dk Mike Sting.
 Diumenge també 
començarà dedicat als 
més petits, amb un es-
pectacle de titelles “On 
vas Moby Dick?” a càr-
rec del Centre de Titelles 
de Lleida a la Sala Joan 
Baptista Xuriguera. Per 
la tarda una festa de 
l’escuma a la plaça de l’ 
Església. El ball de tarda 
fi de festa major serà a 
càrrec de l’Orquestra Mi-
llenium, a la pista polies-
portiva.
 L’associació de joves 
de Menàrguens, el Brot 
Jove, oferirà servei d’en-
trepans, amb els tiquets 
que s’hauran d’encoma-
nar a l’ajuntament.
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

La balaguerina Maria Fernández arriba 
a la semifinal del programa Idol Kids 2 

Maria Fernández

 La balaguerina Maria 
Fernández de 14 anys, ha 
arribat a la semifinal del 
programa musical Idol Kids 
2 de la cadena Telecinco.
 La Maria, amb tres 
grans actuacions en aquest 
programa s’ha quedat a les 
portes de la final, però el 
seu pas ha estat un gran 
èxit i ha comptat amb  la 
bona acceptació del jurat 
del programa.
 En la seva primera 
aparició, Maria va can-
tar “Talking to the moon” 
de Bruno Mars, després 
una versió de “La chica de 
ayer”, en que va emocionar 
al jurat i a tot el públic. La 
semifinal va encandilar 
amb la cançó “Se fué” de 
Laura Pausini, on tot i no 
passar a la final, els mem-
bres del jurat li van augurar 
un gran futur en el món de 
la música i fins i tot li van 
demanar que els firmés au-
tògrafs. 
 La Maria a part del seu 
pas per Idol Kids, ha es-
tat realitzant aquest estiu 
concerts en Festes Majors 
amb la seva banda Miss 
Maria Sweety & Dani’s, una 

formació en acústic que 
combina l’acústica amb la 
música electrònica. El pas-
sat 16 d’agost va actuar a 
Balaguer dins del marc del 
Música i Tapes. A part Ma-
ria, també ha estat fent col-
laboracions amb bandes de 
músics de forma puntual 
en diverses Festes Majors.
 De cara als pròxims 
mesos la Maria participarà 
amb la seva banda de mú-
sica a la primera mostra lo-
cal de música “La murga”. 
També ha confirmat la seva 
participació a Martorell 
dins del marc del certamen 

fet per AEC La Trampolina 
dins del projecte solidari 
2022 “Junts som més” que 
aquest any destinarà el seu 
projecte a la malaltia d’es-
pina bífida.
 Cap al novembre, Maria 
també ha confirmat la seva 
participació al Mamapop 
de Lleida, un concert so-
lidari contra el càncer de 
mama els dies 26 i 27 de 
Novembre.
 A part, la Maria vol 
continuar estudiant i for-
mant-se  en el que més li 
agrada, la música i continu-
ar cantant.

Mercat Gourmand a La Sentiu

Èxit de la segona edició del Mercat
Gourmand a La Sentiu de Sió

 El passat 28 d’agost, la 
Sentiu de Sió va celebrar la 2a 
edició del Mercat de produc-
tes de proximitat i artesania, 
Gourmand.
 Una quinzena de parades 
hi van participar, amb produc-
tes dels municipis de la zona 
com les coques, l’oli d’oliva 
verge, i el vi dels Costers del 
Segre, algunes d’artesania i 
restauració.
 Una iniciativa itinerant 
també celebrada en municipis 
com Prullans i Prats i Sansor.

Mosquit

A temps vençut,
és inútil lamentar-se.
Quan t’ha fiblat,
de que et servirà queixar-te
d’aquell insecte esquifit?
Haurem d’acostumar-nos
a anar untats nit i dia,
-pel carrer i a dins de casa-
amb productes repel·lents
contra aquest veí d’estiu
que tothora ens desafia.
Vet aquí,
que avui no havia fet res
per enllestir aquest espai,
i una visita insolent
de les que deixen senyal
m’ha salvat el compromís.
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Serveis Funeraris El Segre nou espai de 
tanatori a la ciutat de Balaguer

 Serveis Funeraris El 
Segre, és una iniciativa dels 
balaguerins Jordi Sanahuja 
i Toni Mora, amb experi-
ència en el sector funerari 
i empresarial, que volen 
oferir una alternativa a les 
existents.
 La filosofia d’aquest 
nou servei funerari  és el 
d’humanitzar la mort, acom-
panyar a les famílies per as-
similar la pèrdua i oferir un 
comiat personalitzat, tant 
per a cerimònies laiques 
com de totes les religions
 El nou tanatori té 420 m2, 
està distribuït en una sola 
planta i és un espai llumi-
nós i climatitzat amb tres 
sales, una d’elles polivalent, 
on s’hi podran oficiar ceri-
mònies tant laiques com de 
totes les religions. També 
un jardí exterior i accés per 

a persones amb mobilitat 
reduïda.
 La filosofia dels promo-
tors és la d’aportar pau a un 
moment molt delicat de la 
vida i això es trasllada a tots 
els detalls, des de les noves 
i modernes instal·lacions 
fins a la flota de vehicles, 
tots ells de color blanc.
 La instal·lació disposa 
de fil musical i una sèrie de 
comoditats com: wifi, servei 
de càtering i begudes, entre 
altres i està ubicat en un 
nervi vital de la ciutat, al 
carrer Noguera Pallaresa 46, 
per on s’accedirà. L’objectiu  
de posicionar-se en el cen-
tre de la ciutat, és facilitar 
l’accés als visitants  per 
arribar-hi a peu, en trans-
port públic com privat, amb 
facilitat per aparcar.

SERVEIS
Servei 24 hores i

365 dies l’any
•••••

Comiats adaptats
•••••

Col·laboració amb
asseguradores

•••••
Servei d’incineració

o enterrament
•••••

Trasllats nacionals i
internacionals

•••••
Elecció de la cerimònia

  (laica o religiosa)
•••••

Comiats personalitzats
•••••

Gestió documental
•••••

Servei floral
•••••

Serveis musicals
•••••

Eliminació de
l’empremta digital

•••••
Suport al dol

Pati interior

Un espai molt lluminós de 
420 m2, amb tres sales, 
una d’elles polivalent, on 
s’hi podran oficiar
cerimònies tant laiques 
com de totes les religions

La flota de vehicles dels Serveis Funeraris El Segre,
tots ells de color blanc, un detall més per aportar pau
en un moment delicat de la vida

 Una de les novetats que ofereix Serveis Funeraris 
El Segre és l’acompanyament personalitzat a les 
famílies abans, durant i després d’una defunció, així 
com xerrades pedagògiques a l’entorn de la mort. Els 
familiars podran disposar d’un servei per gestionar 
qualsevol documentació relacionada amb la defunció 
(últimes voluntats, viudetats, tràmits bancaris així 
com l’eliminació de l’empremta digital). L’empresa 
té conveni amb totes les companyies asseguradores.
 Una altra de les singularitats del nou servei és la 
possibilitat d’adaptar les hores de vetlla del difunt 
segons les necessitats de la família per tal de facilitar-
li l’elaboració del dol de forma més saludable.
 A més a més s’oferiran xerrades a l’entorn de la 
mort que aniran a càrrec de la també balaguerina 
Remei Capitan, de l’empresa Agraïments. Gràcies a la 
seva col·laboració i la d’altres professionals, s’oferirà 
un servei d’acompanyament a les famílies abans, 
durant i després de la defunció dels seus éssers 
estimats, així com sessions a l’entorn de la mort o 
del dol per tal d’ajudar a integrar-lo a la vida sense 
que sigui un tema tabú.
 Un servei molt esperat també, és 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 totalment personalitzada, 
comptant amb professionals qualificats i amb 
experiència, per poder donar un servei integral i de 
qualitat.

Acompanyament
personalitzat a les famílies
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El C.F. Balaguer comença la pretemporada 
en el seu retorn a Primera Catalana

Alineació inicial contra l’Atlètic Lleida

 El C.F. Balaguer comen-
ça la pretemporada en el 
seu retorn a primera catala-
na. El passat 16 d’agost és 
va dur a terme la primera 
sessió d’entrenament dels 
nois entrenats per David 
Biosca. 
 El primer test de pre-
temporada va ser en el tri-
angular de la festa major de 
Juneda, on es van enfrontar 
a l’equip local i al juvenil 
del Lleida Esportiu que 
aquets any disputa la lliga 
nacional. 
 El partit davant el Lleida 
Esportiu els balaguerins el 

Partit contra l’Atlètic Lleida (Fotos: Pol Puertas)

van guanyar per 2 gols a 0 i 
el següent partit davant del 
Juneda, es va suspendre a 
falta de 10 minuts per aca-
bar a causa del temporal, 
que feia impossible poder 
continuar jugant, en aquell 
moment els balaguerins 
guanyaven per 0-1. 
 El primer test al Muni-
cipal va ser davant l’Atlètic 
Lleida, pertinent a la copa 

lleida i que va acabar amb 
victòria visitant per 0-2 en 
un partit sense gaires oca-
sions. 
 Durant la pretemporada 
els balaguerins s’enfronta-
ran a l’Atlètic Lleida en el 
partit de tornada, al Binéfar, 
Valls, Cambrils, el Catllar i 
també disputaran un trian-
gular a Vilanova de la Barca 
davant l’equip local i l’Atlè-
tic Lleida. 
 Per aquesta nova tem-
porada s’han renovat els 
següents jugadors: Alfred, 
Aleix, M. Grau, D. Traguany, 
Marcos, S. Surroca, Pere, E. 
Raya, Mikel, J. Porta, Pau, 
Isaac, Marc. 
 També s’ha fet noves in-
corporacions a la plantilla: 
Amaro Navarrete, Ramon 
García, Ramon Sans, Guido 
Navarro, Albert Juclà, Iker 
Cortes, Nicolas Aires, Jordi 
Betriu i Manel Cabrera del 
filial. 

El primer test al
Municipal va ser davant 
l’Atlètic LLeida,
pertinent a la copa
catalana que va acabar 
amb el resultat de 0-2

Cartell de la prova

 El Club Natació Ba-
laguer, organitza amb la 
col·laboració de la Pa-
eria pel proper 4 de se-
tembre la 12a Travessia 
al Pantà de Sant Llorenç 
i la Pantathó 7.0.
 Aquesta prova comp-
tarà, com és habitual, 
amb diverses distànci-
es, aptes per a totes les 
edats, i que començaran 
a partir dels 250 metres, 
tot i que només la Tra-
vessia gran de 3.200 me-
tres i la Pantathó 7.0 de 
7.000 metres de recorre-
gut són puntuables pel 
Circuit Català de Traves-
sies.
 Una prova on hi par-
ticipen nedadors d’arreu 
de Catalunya i de dife-
rents categories, que té 
molt bona acceptació 
en esportistes d’aquesta 

El CEN Balaguer organitza el 4 
de setembre la 12a Travessia al 
Pantà de Sant Llorenç

modalitat.
 Les inscripcions es 
van obrir a principis del 
mes d’agost, i estan 
obertes a nedadors fede-
rats i que no ho estan, i es 
podien formular a travès 
del web https://forms.
gle/Yefr1wDe6hNAg-
PAM8
 Les proves es dispu-
taran a partir de 2/4 d’11 
del matí amb la Traves-
sia mitjana. Posterior-
ment es farà la petita i 
per finalitzar la Travessia 
gran i la Pantathó 7.0.

Una prova que aplega 
nedadors d’arreu de 
Catalunya i que és 
puntuable pel circuit 
català de Travessies
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El proper 18 de setembre es 
celebrarà La Cursa de la Vaca
 L’Associació Cansalle-
bres organitza pel proper 
18 de setembre, la IX edi-
ció de la Cursa de la Vaca.
 Aquesta prova té tres 
modalitats, una cursa de 
10 km, una de 5 km i una 
caminada.
 Una cursa popular 
que ofereix diverses activi-
tats durant tot el mati, així 

Cursa de la Vaca de Vallfogona de Balaguer

com un esmorzar amb en-
trepà de llonganissa km0, 
fruita variada, xocolatada, 
cafè gratuït pels inscrits, 
inflable per als més pe-
tits. La Cursa de la Vaca 
compta amb molts col-
laboradors i també amb 
gran quantitat de volunta-
ris per ajudar en aquesta 
diada esportiva. 

Fantàstica temporada per Lluís Oró

El nedador balaguerí ha fet una fantàstica
temporada i acumula premis en la seva categoria

 En Lluís Pijuan Oró, 
nedador del Club Esportiu 
Natació Balaguer, s’ha  pro-
clamat Campio d’Europa 
Master Categoria 50-54 en 

la prova de 800 metres Lliu-
res, que amb un temps de 
9:18.41, a Lido di Ostia (Ità-
lia) també batent el record 
estatal de la categoria.

 En la seva participació 
als campionats europeus, 
també ha aconseguit la 
Medalla d’Argent en la 
prova de 3.000 metres 
d’Aigües Obertes en la ca-
tegoria Master 50-54, amb 
un temps de 37:11.4, sola-
ment a 9 segons del Cam-
pió Europeu, que també es 
el Campió Mundial, l’italià 
Fabio Calmasini.
 Amb aquests grans 
èxits Pijuan acaba una 
temporada excepcional 
en la categoria Màster 50, 
sent Campió Europeu 800 
lliures i Argent en aigües 
obertes.  Campió Estatal 
en 800, 1500, 3000 i aigües 
obertes. Campió de Cata-
lunya en 400, 1500 i aigües 
obertes i Argent en els 200 
lliures. Rècord Estatal 400 
800, 1500 i 3000.

Lluís Oró del CEN Balaguer es proclama 
Campió d’Europa Màster Categoria 50-54

Braseria restaurant Bocca, l’elecció
encertada pels vostres menús
 La braseria restaurant 
Bocca enceta la nova tem-
porada amb una carta i 
menús renovats.
 Ofereix un menú diari 
a 12,90€ de dilluns a diven-
dres al migdia i un menú de 
cap de setmana, els dissab-
tes i diumenges, per 18,00€, 
amb més de 45 plats a triar, 

amb pa, aigua i vi inclòs.
 Entre els primers plats 
podem trobar des de va-
riades amanides, als em-
pedrats, arrossos i els ous 
trencats.
 En quant als segons, 
la brasa és qui mana, amb 
diferents carns i peixos, 
com el pollastre, la botifar-

ra, els pinxos, les galtes, el 
xurrasco, la cansalada, les 
sardines... així com gusto-
sos tàrtars i els tradicionals 
cargols.
 Un interior totalment 
renovat i acollidor, amb una 
capacitat per a 120 comen-
sals i una àmplia separació 
entre taules, fa de Bocca 
un lloc ideal per reunions 
familiars o de treball al 
voltant de la taula, així com 
per a celebracions de bo-
des, comunions i diferents 
esdeveniments.

OBERT TOT L’ANY AL MIGDIA DE DIMARTS A DIUMENGE
(dilluns descans setmanal)

TEMPORADA D’ESTIU
del 15 de maig al 15 de setembre

MIGDIA i NITS / Terrassa i interior

TEMPORADA D’HIVERN
del 16 de setembre al 14 de maig

Terrasa tancada / SERVEI A L’INTERIOR
de dimarts a diumenge migdia

divendres i dissabtes nits

C/ Carretera, 16
HOSTAL NOU - LA CUDOSA

Tel. 643 077 710
www.boccabalaguer.com

@boccabalaguer

P U B L I R E P O R T AT G E
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Anuncis breus classificats

TREBALL 
------------------------------------
SE OFRECE chica para 
limpiar en pisos, casas,  
y escaleras. Con bue-
nas referencias. Razón: 
642428457.
-----------------------------------
PROFESSORA nativa 
d’anglès dona classes 
de conversa, particu-
lars o grups reduïts. 
Raó: 650422582.
------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
A PAÏSOS CATA-
LANS, es ven pis nou, 
3 hab., gran terrassa. 
Raó: 629725009.
------------------------------------
TRASPÀS, botiga de 
roba infantil a Balaguer, 
per no poder atendre. 
Totalment equipada i 
en ple funcionament. 
Telèfon: 973450555.
------------------------------------
BUSCO pàrking per 
cotxe pels voltants del 
c/ Bellcaire de Bala-
guer. Raó: 667476172.
------------------------------------

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.

 Cada dia estic més con-
vençut de que ens pasturen 
amb promeses; ara en el “tot 
digital” serà millor. Davant de 
tot el viscut fins ara, xollada 
darrera xollada. Ara ens han 
venut la idea de que amb el 
digital regint el món, tot serà 
més breu, més ràpid i més efi-
caç.
 Sento la pudor de les ma-
niobres que ens fan per po-
der-nos arrabassar el que en-
cara no han pogut fer-se seu. 
Ara ens presentaven el cas de 
la senyora Borràs com un atac 
a la nostra possibilitat de ser 
lliures del tot. Ha passat ja i 
cap cambril polític s’ha desfet. 
Vindrà el judici i diran que és 
una farsa, però el que haurà de 
passar. Passarà.
 Fa temps que vaig perdre 
una cosa inabastable amb el 
petita que era, i em sembla 
que era la innocència. Quan 
veus com els partits s’han 
ben oblidat del que no els in-

Divagant en paper
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

teressa i sols defensen el seu 
i als seus. Diu una vella dita 
castellana;”Bién predica qui-
én vive bién”, i cert és. Uns 
amb prou soroll, altres amb 
silencis ben eloqüents. Tots, 
amb un mateix objectiu final: 
ficar-se dins de les nostres vi-
des, de les famílies, i crear de-
sunió. Així ens trobem sense 
adonar-nos que a quatre pas-
sos en el temps, l’horitzó es 
presenta ben enrunat i força 
pessimista.
 En la nostra actual i sobre-
saltada existència no tenim 
temps per reconquerir la pau, 
que no fa gaire regnava entre 
els catalans. Uns van creure 
que la realitat del moment els 
hi era favorable. Van creure 
en el cants d’un “sireno”, que 
amb mà de ferro eliminava a 
qualsevol que no pensés com 
ell amb fotre’l al carrer. El sire-
no és el mascle de la mitolò-
gica i fantasmagòrica meitat 
dona meitat peix. Un selecte 

grupet van formar el “pinyol”, 
i el van seguir a un cost molt 
alt i van pagar el preu. Menys 
el “sireno” que va fugir. Però 
nosaltres també l’hem pagat: 
no hem tornat a ser com érem.
 Mentrestant, fent temps, 
en el seu durat exili, l’expre-
sident de la Generalitat, fugit 
i fidel a la tradició, (de no dei-
xar-se agafar com varen fer el 
Sr. Aguirre i el Sr. Companys 
al seu temps). Ha convertit la 
seva vida en una caixa d’estra-
tègies, per continuar donant 
consells a tots els que el visi-
ten. Falta veure qui tindrà la 
gosadia d’incloure’l a les seves 
llistes. Han passat uns quants 
anys des d’aquell octubre que 
tant s’han desvetllat per fer-
nos veure la part gloriosa i èpi-
ca que no era tal, que no va so-
lucionar res i ho va empitjorar 
tot. I com som un país lliure, 
cadascú pot aixecar un monu-
ment a qui vulgui. Sempre serà 
enderrocat quan passi el seu 
temps. El nacionalisme català 
viurà una llarga vida si vetllem 
la nostra llengua. L’indepen-
dentisme, cadascú que pensi 
el que li desitja el seu cor.

 Aquest juliol ja el vam 
trobar a faltar als bancs de 
Santa Maria de les Franque-
ses, al festival de música i 
poesia que mai no es perdia. 
La compra i la recuperació 
de l’antic monestir cistercenc 
de Balaguer simbolitza bé la 
seva feina abnegada pel país, 
que ha anat molt més enllà de 
la reivindicació i el plany. Ja 
en els moments més difícils, 
Espar i Ticó no es va limitar a 
ser –català, nacionalista–, sinó 
que es va lliurar a un activisme 
incansable per la cultura cata-
lana basat en un optimisme 
formidable i una estima sense 
límits. Des de la campanya 
contra el director de La Van-
guardia Luis de Galinsoga fins 
a canviar, en ple franquisme, la 
placa amb el nom del carrer de 
San José per la de Sant Josep, 
a la casa dels seus avis que 
també acolliria l’Ateneu de Ba-
laguer i la llibreria La Noguera, 
que va promoure.

Josep Espar i Ticó: ser i fer
Marc Solanes i Roca, president de Junts a la Noguera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Espar defensava que el 
possibilisme descarnat i prag-
màtic havia d’anar acompa-
nyat d’un utopisme pràctic, 
i que l’utopisme descarnat, 
sense anar de bracet amb el 
possibilisme, amb el pas a 
pas, quedaria també marcat 
i suspecte. “Malament rai 
quan, amb l’excusa de posici-
ons radicals i maxismalistes, 
es deixa de fer el que a un li 
sembla que pot fer, i sobretot 
que cal fer, en cada moment. I 
malament també quan només 
el tocar de peus a terra et barra 
el pas al somni.”
 És ell qui s’aixeca i co-
mença a entonar El cant de la 
senyera al Palau de la Música, 
el punt d’inflexió de la resis-
tència catalanista a la dicta-
dura. Impulsa la discogràfica 
Edigsa, la campanya “Volem 
bisbes catalans”, el Congrés 
de Cultura Catalana, el diari 
Avui, la revista Cavall Fort, la 
distribuïdora de llibres L’Arc 

de Berà, les llibreries Ona i 
Les Voltes, Convergència De-
mocràtica de Catalunya, el 
Grup d’Estudis Nacionalistes, 
la Fundació Universal de la 
Sardana… No en va, quan es 
va plantejar la seva candida-
tura al Parlament, el president 
Pujol va dir-li que el necessità-
vem al carrer.
 Mossèn Ballarín deia amb 
encert que era un senyor de 
Barcelona que amagava un 
pagès de Balaguer. “Un se-
nyor de Barcelona amb l’ava-
ra pobresa generosa d’una 
burgesia modernista que va 
bastir una ciutat única. Estal-
viant un duro i donant-ne mil 
quan s’esqueia. Endemés, és 
un pagesot de la vora del Se-
gre, amb l’amor a la terra dels 
recs, avesat al tractor i duent 
a dintre la cantarella d’unes 
vocals a cor obert i ànima ca-
lenta, la parla del ponent me-
nystinguda per la cultureta.”
 Pels camins de l’Horta 
d’Avall recordarem la seva ge-
nerositat infinita i el seu com-
promís insubornable, obstinat 
i tossut. Recordarem allò que 
deia, i creia: que Catalunya és 
el nostre deure diari.

LLOGUER LOCAL comer-
cial al c/Girona de 32 m2. 
Amb aigua, llum, porta 
d’alumini, vidre i reixa. 
Raó: 973450555.
---------------------------------------
A PAÏSOS CATALANS, 
es ven pis, amb 2 habi-
tacions. Raó: 629725009.
---------------------------------------
ES TRASPASSA restau-
rant al centre de Bala-
guer, 400 m2, capacitat 
per a 120 comensals. 
Totalment equipat per 
obrir, amb tot el neces-
sari. Dues plantes i dos 
magatzems. Sala privada 
i oficina. Raó: 687449890.
---------------------------------------
A PAÏSOS CATALANS 
es ven local per oficina. 
Raó: 629725009.
---------------------------------------

VARIS
-------------------------------------------
COMPRO monedes, bitllets, 
segells, joguines, cromos, 
postals, fotos antigues, cò-
mics, llibres antics, progra-
mes de cine, plomes estilo-
gràfiques, nines Nancy, es-
calextric, . Raó: 676803205.

La mare a la Residència s’ha sentit ben atesa pels 
professionals que hi treballen i ben acompanyada 
per les persones que hi viuen.
Nosaltres com a fills volem agraïr a aquesta institu-
ció que té cura de la gent gran, i que ens ha demos-
trat des del principi fins al final d’aquesta etapa de la 
vida de la mare, que existeix un lloc on els nostres 
pares estimats són atesos com volem.
Gràcies a tot l’equip, al de gestió, atenció, serveis i 
animació, als voluntaris, i també a les famílies que 
visiten als seus avis…tots han estat uns fantàstics 
companys de viatge.
Aquests darrers dies a la residència hem sigut tes-
timonis que totes les persones que hi treballen i hi 
conviuen conformen una família, un projecte, us es-
pai de dignitat i amor per a les persones grans.

Família Valls Melendres

AGRAÏMENT I RECONEIXEMENT A LA
RESIDÈNCIA SANT DOMÈNEC DE BALAGUER
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Horari d’autobusos
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.
15.18 “ dl. a dv.
15.23 “ dl. a dv.
17.30 “ diari
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.15 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.
16.50           “ diari
19.10  “                                           dl. a dv.
13.17      AGRAMUNT                              dl. a ds.
19.17 “                                          dl. a dv.

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                       dl. a dv.
19.10  “                                        dissabte
20.40                        “                                 dl. a dv.+dg.
07.20    ÀGER                                       dl. a dbt.
14.00 “                                        dissabte
14.20 “                                        dl. a dv.
19.10 “                                        dissabte
20.40 “                                dl. a dv. + dg
08.25 ALMENAR                  dl. a dv. feiners
12.45 “                                      dissabtes
14.45 “                            dl. a dv. feiners
12.00                         ALBESA                           dsbt. 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
15.15  de dilluns a divendres
16.15 diari
18.30 de dilluns a dissabte
18.35 de dilluns a dissabte
20.00 de dilluns a divendres + diumenge
20.05 de dilluns a divendres + diumenge
20.15 de dilluns a divendres
20.20 de dilluns a divendres

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

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 30/06/22.

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

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA 973455286

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

ALGERRI

GÁLLEGO-REÑÉ 973426189

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

BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. DOLSET- Sant Crist, 11 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 

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda de l’1 de setembre a les 8 de la tarda del 8 de setembre DOLSET

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 8 de setembre a les 8 de la tarda del 15 de setembre SALA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 15 de setembre a les 8 de la tarda del 22 de setembre MARCH
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