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municipis mobilitat

Passos zebra cap a enlloc

Liciten la protecció de la
carretera d’Andorra

A l’avinguda Lluís Companys de Rosselló, en punts on obstacles impedeixen
creuar als vianants || L’ajuntament en va corregir un ahir mateix
maite monné

r. ramírez

❘ lleida ❘ Un pas de vianants
que no permet creuar el carrer és una cosa inusual; però
trobar-se’n dos en un mateix
carrer és una autèntica raresa.
Eren fins ahir a l’avinguda Lluís
Companys de Rosselló, pintats
sobre la calçada que transcorre
paral·lela a la travessia de la carretera N-230. Cap dels dos no
conduïa al passeig poblat d’arbres que separa aquestes dos
vies: unes bardisses decoratives
impedien passar. L’ajuntament
va canviar ahir a la tarda l’emplaçament d’un, mentre que no
ha decidit ara per ara què fer
amb l’altre.
L’a l c a l d e , J o s e p A b a d
(JxCat), va explicar que el consistori va ordenar dilluns a la
brigada municipal que canviés
un d’aquests passos de vianants,
pintat sobre un gual per obligar
els conductors a reduir la velocitat. Va quedar sense ús fa més
d’un any, al plantar arbustos i
habilitar una escala per salvar
el desnivell respecte al carrer: la
van construir a uns tres metres
de distància del pas zebra. Els
operaris el van esborrar i en van
pintar un de nou davant de l’escala (vegeu el desglossament).
L’altre pas zebra sense utilitat
és a l’inici de l’avinguda, a la
confluència amb el carrer Major i al costat d’una parada d’autobusos. És allà de fa diversos
anys i no està clar com va acabar conduint a una densa paret
d’arbustos. Així ho va explicar

❘ andorra ❘ El consell de ministres d’Andorra va aprovar ahir impulsar la redacció del projecte definitiu
de protecció del tram de la
CG-1 que va ser afectat per
la gran allau de terra i roques
de l’agost passat. La licitació
es du a terme per la via d’urgència i les diferents empreses hauran de presentar els
projectes abans del dia 25.
El govern andorrà manté la
vigilància de la zona i ha incrementat la senyalització
amb semàfors.

La Seu estrena un nou
centre de serveis
❘ la seu d’urgell ❘ La Seu ha estrenat el nou centre de serveis municipals que acollirà
totes les brigades. Consta
d’una planta soterrada de
1.450 metres i una planta baixa de 1.315. La planta baixa
acull un mòdul de serveis i
vestidors. Les obres, a càrrec
de l’empresa Ribalta i Fills,
han durat 9 mesos i el cost
de construcció d’aquest equipament ha sigut de 1.700.655
euros.

L’escala per accedir al passeig de l’avinguda Lluís Companys, abans de corregir-lo.
ajuntament de rosselló

Obres al passeig d’Al-Kanís

Un pas zebra,
abans i
després

D’altra banda, l’ajuntament
ha dut a terme obres per rehabilitar el passeig de la colònia
d’Al-Kanís. Aquesta actuació,
amb un pressupost de 8.500 euros, és un pas per recuperar la
memòria d’aquest espai sorgit
de la revolució industrial entre
finals del segle XIX i principis
del XX.

La brigada municipal va resituar ahir a la tarda
un dels passos
zebra sense
utilitat (a dalt)
per situar-lo
davant de l’escala que dóna
accés al passeig.

l’alcalde, que va indicar que encara no han decidit què fer-ne.

geoparc de tremp-montsec

Primera trobada de
dones que es diuen Urgell
❘ la seu d’urgell ❘ Un grup de
famílies de l’Alt Urgell ha
impulsat la creació de la
primera Trobada Nacional
d’Urgells. L’acte, que pretén
donar més visibilitat al nom
d’Urgell i a la vegada fomentar la seua recuperació, serà aquest diumenge, dia 8,
a la Seu d’Urgell coincidint
amb la festivitat de les verges
trobades.

turisme organització

El Geoparc de Tremp renova la seua
assemblea i acorda incorporar un geòleg
redacció

Un moment durant la reunió de l’assemblea del Geoparc ahir.

❘ tremp ❘ E l G e o p a r c d e
Tremp-Montsec va renovar ahir
els membres de l’assemblea després de les eleccions municipals,
per la qual cosa d’ara endavant
la presidència l’ocuparà l’actual
alcaldessa de Tremp, Pilar Cases. El secretari serà Marc Baró,
primer edil de la Pobla de Segur;
el vicepresident, l’actual president del consell, Josep Maria

Mullol, i la tresorera, l’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués. Els
vocals seran els edils de Vilanova de Meià, Coll de Nargó, Baix
Pallars i el consell comarcal de
la Noguera.
D’altra banda, el coordinador
del Geoparc, Guillem Puras, va
explicar que l’assemblea d’ahir
va acordar impulsar la contractació d’un geòleg a temps complet, ja que actualment el servei

el cobreix personal de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya.

Al llindar de la paritat
La composició de la nova assemblea del Geoparc comptarà
amb 12 homes i 9 dones, la qual
cosa suposa passar d’una representació femenina del 23% a un
del 43%, propera a la paritat,
segons van destacar ahir.
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trànsit emergències

Un camió bolca a l’N-230 a Alguaire
i aboca 32.000 litres de gasoil al canal

Es va activar el pla Transcat i l’alerta pel vessament va afectar durant unes hores vuit municipis, entre els
quals Lleida || L’abocament va contaminar el canal, una séquia, tres basses de reg i camps de figueres
amado forrolla

redacció

❘ alguaire ❘ Un accident d’un camió a l’N-230 al seu pas per
Alguaire va obligar ahir Protecció Civil de la Generalitat a
activar durant vuit hores l’alerta del Pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses
(Transcat) després que vessés
els 32.000 litres de gasoil que
transportava i contaminés el
canal de Pinyana, la séquia de
la Plana, basses de reg i camps
de la zona. Les localitats que
van veure’s afectades per l’abocament van ser Alguaire, Rosselló, Vilanova de Segrià, Benavent de Segrià, Torrefarrera,
Torre-Serona, Alpicat i Lleida.
El conductor, de 26 anys, va resultar ferit de caràcter menys
greu i va ser evacuat a l’Arnau
de Vilanova.
L’accident es va produir a les
9.30 hores quan una cisterna de
l’empresa Energi VIP d’Esplu-

polèmica N-230

L’accident de la cisterna es
va produir a les 9.30 hores
en una rotonda de la
polèmica carretera N-230
gues de Llobregat va bolcar en
una rotonda a l’altura del quilòmetre 15 d’aquesta accidentada carretera, una de les que
registra més sinistres de les comarques de Lleida. La càrrega,
de 32.000 litres, es va abocar
totalment i va afectar un vial, la
séquia de la Plana, que va quedar totalment contaminada, el
canal de Pinyana, alguns camps
de figueres, tres basses de reg i
algun ramal menor, segons va
informar Protecció Civil.
L’ajuntament d’Alguaire va

Operaris van tirar sorra sobre la carretera perquè absorbís el gasoil del camió cisterna, bolcat al fons de la imatge.

portar sorra fins al lloc per absorbir les restes del producte a
la carretera. Després aquesta
sorra va ser transportada fins
a un gestor autoritzat de Constantí, a Tarragona.
Respecte a l’afectació a la séquia i al canal, tenint en compte
que alimenten una xarxa de reg
complexa, l’Agència Catalana
de l’Aigua va sol·licitar a Emergències que avisés els municipis
d’Alguaire, Rosselló, Vilanova
de Segrià, Benavent de Segrià,
Torrefarrera, Torre-Serona,

Alpicat i Lleida, ja que podien
veure’s afectats. L’alerta va durar unes hores. Els treballs per
retirar el gasoil vessat es van
allargar durant tota la jornada.
al voltant de les 18.00 hores es
va desactivar l’alerta.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

La Generalitat contacta amb
l’empresa perquè se’n faci càrrec
n La Agència Catalana de
Residus va contactar amb
l’empresa del camió sinistrat per fer el seguiment de
les mesures i actuacions que
ha de prendre com a responsable del producte que
transportava.
D’altra banda, la carretera
va mantenir tallat un carril

m.e./p.l.A.

successos emergències

Un parapentista aterra
a l’acadèmia de Talarn
a. guerrero

❘ talarn ❘ Un parapentista de nacionalitat danesa va fer ahir a la
tarda un aterratge d’emergència
a l’Academia General Bàsica de
Sotsoficials de Talarn. L’aterratge forçós es va produir cap
a les 16.45 hores, quan el parapentista, que s’havia enlairat
d’Àger, va patir una pèrdua de
sustentació de l’aparell per un
canvi d’aire i es va veure obligat a descendir quan sobrevolava l’acadèmia militar, segons

de circulació i es va donar
pas alternatiu fins passades
les 18.30 hores, quan va finalitzar el dispositiu. Al lloc de
l’accident van acudir els Mossos, SEM, Bombers de la Generalitat i operaris de la via.
Així mateix, els Bombers van
buidar les basses afectades
per l’abocament.

van explicar fonts del centre.
El parapentista va resultar il·lès
després de la maniobra d’emergència. Fins al lloc es va desplaçar la Guàrdia Civil, que va
retornar al parapentista a Àger.
Des del centre formatiu militar van informar que durant la
jornada d’ahir una vientena de
parapents van sobrevolar les
instal·lacions. No és la primera
vegada que passa un incident
com aquest. N’hi va haver un
altre fa un parell d’anys.

Ferit en un accident
laboral a Àger
❘ àger ❘ Un operari va resultar ferit en una cama després
de quedar atrapat en uns treballs d’excavació a Àger. Un
altre operari va resultar ferit
al caure d’una escala al col·
legi Arabell de Lleida.

Incendi de vegetació
agrícola a Pinell
Plantacions de maria a Agramunt i Maials ■ Un veí d’Agramunt i
un altre de Lleida van ser detinguts dimarts per ser els suposats
responsables de sengles plantacions de marihuana a Agramunt
(80 plantes) i Maials (70 plantes).

❘ pinell ❘ Cinc dotacions terrestres i dos d’aèries van treballar ahir en un incendi de
vegetació agrícola a Pinell
del Solsonès que va calcinar
2.000 metres quadrats.
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vidal vidal || dia de reg

privat

Flor delicada

l’ascensor

Ros, geni
i figura...

A

clavat sobre la terra conquerida”. Presa
l’hora de les postres, Josep Vallpels lucans, alliberada per Alexandre el
verdú ens regala, signada del
Gran, sotmesa després pels romans, que
seu puny i lletra, una còpia mepermeten a la ciutat encunyar moneda
canografiada del darrer poema
pròpia, finalment sucumbeix a la malària
que ha escrit, encara inèdit, de tall clàssic
i l’atac dels sarraïns. Avui dia, un conjunt
però alhora de temàtica tan vigent que
de ruïnes commovedores.
ens toca molt de prop. Som de PosidòAvisa Vallverdú a la seva poesia que
nia, es titula, i em fa gràcia que tot just
Kavafis ja va dir el mateix “en mots més
la vigília jo estava llegint unes pàgines
esqueixats que no els meus”, això és que
sobre aquesta polis costanera de l’antiga
els colonitzadors d’aquella part meridioMagna Grècia, al sud de Nàpols, rebatejada pels romans Paestum, al llibre Un
nal de península transalpina hi van imbàrbar al jardí, del poeta polonès Zbig- Posidònia prospera
plantar l’idioma d’Ulisses, barrejat a poc
a poc amb paraules etrusques i itàliques,
niew Herbert, que el mestre no coneix i
abans que finalment acabés substituït pel
em comprometo a portar-l’hi el pròxim gràcies al comerç
de cereals i oli
llatí, fins que “es va fondre la llengua
dia que ens vegem.
“Des d’una pàtria pedregosa i estèril, d’oliva. Avui dia, un en l’arena”. I adverteix, a l’estrofa final,
traient conclusions de la història, amb
els grecs arribaren amb els seus veloços
uns versos que faríem molt bé de tenir
vaixells a través d’un mar fosc com el vi conjunt de ruïnes
en compte els cada cop més amenaçats
fins a un país escalfat per les fogueres de commovedores
catalanoparlants, a la vista de les recents
moltes generacions”, explica Herbert.
dades esfereïdores del seu ús social enFundada al segle VII aC per doris expulsats de Síbaris pels aqueus, Posidònia prospera gràcies tre els joves al pati de l’escola o de l’institut, poc més
al comerç de cereals i oli d’oliva, fins al punt que en poc d’un 15%: “Les llengües, pomells d’or, flors delicades,
temps s’hi construeixen deu temples, que segons l’autor / moren per desamor, estultícia i oblit, / s’esfullen, inno responien només a una necessitat religiosa, sinó de diferents, entre els dits, / no s’escolten mai més al seu
bellesa i autoafirmació, ja que “el temple grec situat antic reialme. / Les llengües no ressusciten. Fes-ne
al cim d’un pujol es convertí en una mena d’estendard memòria.” En fi, Posidònia o Catalònia?

segre tàrrega

Que la puntualitat
no és la millor virtut de l’exalcalde
de Lleida Àngel Ros
ho ha reconegut ell
mateix en múltiples
ocasions. Ahir estava
anunciada la seua
presència a la sala
Res Non Verba per
a la inauguració, a
les 18.30 hores, de
l’exposició itinerant
sobre El viaje a la especiería de Magallanes i Elcano en la seua volta al món, que
comptava amb una
conferència de l’historiador i excandidat
de Ciutadans al Congrés Óscar Uceda.
L’acte va començar
sense ell, però per fi
va arribar. Val més
tard que mai...

Passos zebra
de Rosselló
Vist i no vist. Vam
advertir l’alcalde
de Rosselló de dos
passos zebra de la
seua població que no
conduïen a cap vorera i ahir un ja estava
eliminat. Així sí que
fa goig.

la imatge
del dia

Pere Joan Villalonga
Director de l’EASD
Ondara de Tàrrega,
centre que durà a
terme una doble titulació de Batxillerat
i FP única a les comarques de Lleida.

Cristian Ramos
És el fill de Conxita Grangé, última
supervivent del camp
de concentració nazi de Ravensbrück,
que ahir va ser enterrada a Tolosa.

Boris Johnson
El primer ministre
britànic va patir ahir
el seu segon revés al
Parlament en menys
de 24 hores. El Brexit
continua fent estralls al seu país.

Tàrrega, tot
a punt per
aixecar el teló
Tàrrega ja ho té tot preparat per convertir-se en
la capital de les arts escèniques. La trenta-novena edició de FiraTàrrega aixecarà el teló avui
amb 175 funcions fins
diumenge.

Ada Colau
L’alcaldessa de Barcelona ha d’atallar,
juntament amb la
Generalitat, el repunt
de la violència a Barcelona, que ahir va
segar una nova vida.
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FOTO: Tony Alcántara / El camió va bolcar al quilòmetre 14,5 de l’N-230, en fer una rotonda, i el camioner va resultar ferit de caràcter menys greu

Bolca un camió a Alguaire i perd
un total de 32.000 litres de gasoil
Contamina el canal de Pinyana i afecta vuit municipis
Lleida
REDACCIÓ
Un camió d’una empresa d’Esplugues de Llobregat que portava
32.000 litres de gasoil va bolcar
ahir al quilòmetre 14,5 de l’N-230,
a Alguaire, en fer una rotonda, i
va perdre tota la càrrega afectant
un vial; la sèquia de La Plana, que
va quedar totalment contaminada; el canal de Pinyana; alguns
camps de figueres, tres basses de
reg i algun ramal menor.
L’accident va ser a les 9.30 hores i el conductor del camió, un
home de 26 anys, va resultar ferit

de caràcter menys greu, sent traslladat a l’Hospital Arnau de Vilanova. Fins al lloc es van desplaçar
quatre dotacions dels Bombers,
dues patrulles dels Mossos i el
Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM) amb una ambulància. Paral·lelament, es va donar pas alternatiu a la via, ja que es va haver
de tallar un carril tallat.
La fuita de gasoil va obligar a
Protecció Civil a activar en fase
d’alerta el pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses
per carretera i ferrocarril a Catalu-

Un treballador
resulta ferit en
unes excavacions a
la localitat d’Àger

Un conductor de 56 anys resulta ferit
en bolcar el cotxe a Tarroja de Segarra

Un jove de 21 anys que estava
treballant en unes excavacions que s’estaven realitzant al
carrer de la Font de la localitat
d’Àger va resultar ahir ferit de
caràcter menys greu en un accident laboral. Els fets van tenir
lloc a les 16.02 hores, quan la
citada persona va quedar atrapada per una cama. Fins al lloc
dels fets es van traslladar el
SEM, que va traslladar el jove a
l’Hospital de Tremp.

FOTO: T. A. / Moment en el que s’analitzava una de les zones afectades

Un home de 56 anys va resultar ahir quan el cotxe que conduïa va bolcar al quilòmetre 9,5 de l’L-311, al terme municipal de Tarroja de Segarra. En aquest sentit, els serveis d’emergències van ser alertats del sinistre a les 6.47 hores i fins al lloc dels fets es van desplaçar els Mossos,
els Bombers i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Denuncien tres homes per pescar en aigües
prohibides al terme d’Ivars de Noguera
Els membres del cos d’Agents Rurals van denunciar durant el cap de
setmana a Ivars de Noguera tres persones per pescar en aigües prohibides al riu Noguera Ribagorçana. Segons van informar a través de les
xarxes socials, aquesta actuació va ser possible gràcies a la col·laboració ciutadana. D’aquesta manera, els Agents Rurals van aixecar tres
actes de denúncia i va comissar les canyes de pescar.

nya Transcat. Així, des del Centre
de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil es va contactar amb l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Agència Catalana de Residus per avaluar la situació. Tenint en compte
que es tracta d’una xarxa de reg
complexa, es va alertar a tots els
municipis que potencialment es
podien veure afectats pel vessament dels 32.000 litres de gasoil.
Aquests eren Alguaire, Rosselló,
Vilanova de Segrià, Benavent de
Segrià, Torrefarrera, Torre-serona, Alpicat i Lleida.
Posteriorment, l’ACA va confirmar que hi havia hagut afectació
de gasoil a la sèquia de la Plana
d’Alguaire i que es podia veure afectada a la seva qualitat. El
vessament es va intentat confinar
amb els comportes de gestió del
regadiu, però ja es va tenir coneixement que van quedar afectades algunes basses de regadiu.
Per la seva part, els Bombers van
buidar la primera de les basses.
El personal d’inspecció de
l’ACA desplaçat va verificar que
es veia afecció visual a l’aigua que
arriba al canal de Pinyana a través
d’un sobrant de regadiu. Indicar
que l’aigua de la sèquia afectada
alimenta directament terres de
regadiu, basses de reg i granges
per abeurar el bestiar.
Pels volts de les 14.00 hores
es podia retirar la cisterna del
camió accidentat, amb l’ajuda
d’una grua, mentre van continuar
les tasques per netejar la calçada
de l’entorn de la rotonda. Per la
seva part, Protecció Civil va mantenir en alerta el Transcat, que el
tancava a les 18.08 hores. A més,
es va gestionar amb l’Ajuntament
d’Alguaire el transport de sorra al
punt de l’accident, per absorbir
les restes del producte del vial. A
més, l’Agència Catalana de Residus va contactar amb l’empresa
del camió per fer el seguiment
de les mesures i actuacions que
ha de prendre com a responsable
del producte que transportava.

Aterratge d’emergència d’un
parapentista danès a l’Acadèmia
de Suboficials de Talarn
Un parapentista de nacionalitat
danesa es va veure ahir obligat
a realitzar un aterratge d’emergència a l’Acadèmia General
Bàsica de Suboficials de Talarn.
En aquest sentit, segons va informar fonts properes al cas,
la incidència es va produir a les
16.43 hores. En aquell moment,
el citat parapentista sobrevolava l’acadèmia i va anar perdent
alçada fins que va acabar ater-

rant a l’interior del recinte. Ràpidament, es va activar el corresponent protocol per aquest
tipus de casos i fins al lloc es van
personar militars que hi havia a
l’acadèmia. De la mateixa manera, des de Talarn també es va informar a la Guàrdia Civil, que va
anar al lloc dels fets per tal comprovar que el parapentista complia la normativa aèria, en ser
aquesta una competència seva.
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Els Mossos d’Esquadra
desmantellen dues
plantacions de ‘maria’
a Agramunt i Maials
També han detingut dues persones
Maials/Agramunt
REDACCIÓ
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 33 anys, nascut
a Mali i veí d’Agramunt, després
que la Policia Local d’aquest municipi de l’Urgell localitzés, aquest
dimarts a les quatre de la tarda,
una plantació de marihuana dins
d’una granja.
Efectius de la policia catalana
es van desplaçar fins al lloc, van
comprovar que hi havia fins a 80
plantes de marihuana i van arrestar al seu responsable, que està
acusat d’un delicte contra la salut
pública.
Mentre, a Maials (el Segrià),
els mossos van detenir un home de 41 anys, de nacionalitat
peruana i veí de Lleida, després
de localitzar, aquest dimarts al
matí, una plantació de marihuana amagada dins d’un camp de
panís. Els agents van trobar 70
plantes i van arrestar a la persona que estava regant la plantació
en aquells moments.
L’arrestat a Maials va quedar
en llibertat després de declarar
davant dels Mossos d’Esquadra,
amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui
requerit. La investigació policial
continua oberta i no es descarten
noves detencions.

La plataforma Rebrotem, una
iniciativa que va néixer per a recaptar recursos per als afectats
de l’incendi de Ribera d’Ebre,
ja hauria aconseguit recaptar 92.702 euros. Creada per
gent del territori, es va activar per promoure la solidaritat
amb el territori, els pagesos i
els ramaders. Ara bé, aquesta

FIESTA MAYOR

jueves, 5 de septiembre
12.00 Salida de la comparsa de
Gigantes y Cabezudos.
18.00 Gymkana Infantil en la Plaza
Fernando Aranda.

FOTO:Mossos / Les plantes localitzades a l’exterior d’una granja d’Agramunt

19.00 Reconocimientos en la sala de
actos del Ayuntamiento a la empresa
Aceites Satué, la Peña La Cuadra, y
Montse Benedico.
19.00 Exposición “La vida tradicional
y el sentir de nuestros antepasados a
través de la indumentaria”, de Pepa
Ramón, en la sala de exposiciones de
la Casa de la Vila.
21.00 Cena joven en el pabellón con
música en directo.
22.00 Reparto del tradicional
estofado de ternera en el recinto La
Carpa.
23.30 Presentación de los
Representantes infantiles y de la
juventud en la Plaza de España.
Después, Pregón de Fiestas a cargo
de la Peña La Cuadra, Chupinazo y
Charanga Helvéticos Show.

FOTO: Mossos / A Maials, les plantes estaven amagades enmig del panís

En el cas d’Agramunt, estava
previst que l’home detingut passés aquest dimecres a disposició

judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de
Balaguer.

Rosselló millora
i recupera el
passeig de la
colònia Al-Kanís
L’Ajuntament de Rosselló ha finalitzat recentment la primera
fase de les obres per recuperar i
habilitar la zona i el passeig de la
colònia d’Al-Kanís. Aquest paratge, ple d’història de la localitat de
Rosselló, és l’herència de la gran
influència de l’expansió industrial
que va tenir lloc al municipi des
de finals del s. XIX fins a finals del
s. XX. Aquesta intervenció ha tingut un cost de 8.500 euros.

‘Rebrotem’ ja ha recaptat
92.000 euros pels afectats
a l’incendi de Ribera d’Ebre

00.30 Los Conejos Verdes, D.J. Emilio
y D.J. Maax en el recinto La Carpa.

viernes, 6 de septiembre
12.00 VII Carrera Pedestre para niños
y niñas en el Paseo del Hortaz.
17.30 Celebración de la LXIV edición
de la Carrera Pedestre en el Paseo del
Hortaz.
18.00 Carrera de camas. Circuito
por plaza Fernando Aranda, Víctor
Manuel Nogueras y recinto La Carpa.
A continuación, juegos para niños.
19.00 Concierto en el Pabellón
Municipal a cargo de Oasis Musical y
a continuación sesión de baile.
20.00 Cine en el Centro de Entidades,
con “Padre no hay mas que uno”.
00.30 Baile en el Pabellón Municipal
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entitat es va fixar com a objectiu els 250.000, que encara no
han aconseguit. Entre les entitats col·laboradores hi ha els
supermercats Condis. Entre el
2 i el 8 de setembre els clients
d’aquests establiments tenen
l’oportunitat d’arrodonir el preu
de cada compra per a donar els
beneficis a Rebrotem.

TAMARITE
DE LITERA

actos

con la Orquesta Oasis.

01.30 Grupo The Best of Rock Tribute
en el recinto La Carpa. Después, D.J.
Balask y D.J. Bonnety.

sábado, 7 de septiembre
12.00 Gymkana con bicicletas en el
Paseo del Hortaz, para niños y niñas
de 5 a 14 años.
17.00 LXXVI Gran Premio Ciclista
Fiestas de Tamarite de Litera.
18.00 Hinchables en La Carpa.
19.00 Concierto en el Pabellón
Municipal con la orquesta Nueva
Blanes y sesión de baile.
19.15 Cine en el Centro de Entidades
con “Padre no hay mas que uno”.
19.30 Fútbol de Tercera División
Nacional en La Colomina, entre C.D.J.
Tamarite y C.D. Robres.
22.00 Cine en el Centro de Entidades
con “Amor a segunda vista”.
00.30 Baile en el Pabellón Municipal
con la Orquesta Nueva Blanes.
01.30 Marcha en el recinto La
Carpa con el grupo de versiones Los
Destrangis. A continuación, DJ Marsal
Ventura y D.J. F2.

domingo, 8 de septiembre
07.00 Pasacalles con la Charanga
Catacrak.
10.30 Ofrenda floral en el Santuario
de Nuestra Señora del Patrocinio.
Misa y visita a la Residencia Comarcal
de Personas Mayores.
12.00 Actuación infantil: “Hombre
Circo”, a cargo de Sebastien Dethise,
en la plaza Fernando Aranda.
19.00 52º Desfile de Carrozas.
20.30 Baile en La Carpa con la
Orquesta Scorpio. A continuación,
Fuegos Artificiales de fin de fiesta.

