
12 COMARQUES
SEGRE

Dimecres, 31 de juliol del 2013

Ritme i tradició
CITA AMB ESPORTS, CINE I BALL DELS RIGODONS

DIMECRES 31
24.00 Ball de nit amb l’orquestra
Liberty.

DIJOUS 1
11.00 Cercavila dels grallers Xa-
farrostolls i els gegants de Sort. Al
finalitzar, pinyates per als més pe-
tits. Sortida des de l’ajuntament de
Sort.
12.30Missa cantada per l’orques-
tra Amoga. A l’església de Sant Fe-
liu.
13.30 Aperitiu popular. Al parc
del Riuet.
19.00 Ballada de sardanes amb la
colla sardanista de Sort i l’orques-
tra Amoga. A la plaça Major.
20.00 Ball de tarda amb l’orques-
tra Amoga. A la mitja part, exhibi-
ció del ball tradicional dels rigo-
dons. A la plaça Major.
23.00 Concert de festa major
amb l’orquestra Amoga. A la plaça
Major.
24.00 Ball de nit amb Amoga.

DIVENDRES 2
11.30 Concurs de dibuix de la
festa major. Al parc del Riuet.
17.00 Campionat de ping-pong.
Al pavelló d’esports.
17.00 Torneig de bàsquet 3x3. Al
pavelló d’esports.
18.00 Exhibició infantil del ball
dels rigodons. A la residència Àn-
gel Serafí.
18.00 Torneig de petanca per a
totes les edats. Al pavelló d’esports.
22.00 Concert de l’acadèmia vo-
cal del primer curs de música
antiga de FeMAP Poesia i espiritu-
alitat a l’Europa del Renaixement.
No gratuït. A l’església de Sant Fe-
liu.
24.00 Ball de nit amb l’orquestra
Boulevard.

DISSABTE 3
11.00Torneig d’escalèxtric. Al cir-
cuit del tercer pis de l’edifici de
l’ajuntament.
16.00 Concurs de botifarra. Als
porxos del carrer Major.

16.30 Campionat de voleibol 3x3.
Al parc del Riuet.
17.30 Partit de futbol 11 femení.
Al parc del Riuet.
18.00 Sessió de cine infantil. Al
cine Els Til·lers.
19.00Novèmemorial Sergi Soto,
partit de futbol entre veterans Pa-
llars Sobirà i veterans Tremp. Al
camp de futbol.
19.00 Xarrada Diagnosi i l’encaix
economicosocial d’una Catalunya
independent en el món globalitzat.
A l’oficina de turismedel Pallars So-
birà.
22.00 Havaneres amb el grup
Cavall Bernat i rom cremat. Al cas-
tell dels Comtes del Pallars.
24.00Nit jove amb Big Star Show
(disco) i grup de versions Ragga-
tunning. No gratuït. Al pavelló
d’esports.

DIUMENGE 4
08.00 Concurs de pesca infantil.
11.00 Final del torneig d’escalèx-
tric. Al circuit del tercer pis de
l’ajuntament.
12.00 Parc infantil. Al parc del
Riuet.
16.00 Final del concurs de boti-
farra. Als porxos del carrer Ma-
jor.
17.00 Parc infantil. Al parc del
Riuet.
22.00 Cine a la fresca. A la plaça
Major.

Sort | Festamajor

Dissabte a la nit, Raggatuning.

A.A.

❘ ALCARRÀS ❘ L’ajuntament
d’Alcarràs ha tancat en
dos anys els accessos a
l’interior de set edificis in-
acabats i buits a causa de
la crisi. L’objectiu és ga-
rantir la seguretat de la
resta de veïns i evitar si-
tuacions d’okupació o
vandalisme. En quatre dels
set casos el consistori ha
actuat d’ofici.

Alcarràs precinta set
edificis en dos anys

❘ LAVALLDEBOÍ ❘El director ge-
neral d’Energia,Mines i Se-
guretat Industrial, Pere Pa-
lacín, i el director territo-
rial de Repsol a Catalunya
i les Balears, JoaquimGar-
rote, van inaugurar ahir la
xarxa de gas canalitzat
d’Erill laVall, a laVall de
Boí, juntament amb l’alcal-
de, Joan Perelada.

Nou subministrament
de gas a Erill la Vall

Protesta a la Noguera a
favor de les ajudes escolars
Pares imares d’Artesa de Segre entreguen cartes per demanar-ne
la continuïtat ||Transport i menjador no obligatoris, en l’aire

ENSENYAMENTPLANIFICACIÓ

La protesta va comptar amb la presència de pares i mares i també d’algun alumne.

A.A.S.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Una vintena de pares i
mares d’alumnes de l’escola i
l’institut Els Planells d’Artesa
de Segre es van concentrar ahir
davant del consell de la Nogue-
ra a Balaguer i van entregar
mig centenar de cartes firma-
des pel mateix nombre de fa-
mílies contra la supressió de la
gratuïtat dels serveis de trans-
port i menjador escolar no obli-
gatoris, és a dir, en el cas dels
estudiants del mateix munici-

pi on s’ubica l’escola. Com va
avançar SEGRE, en aquest cas
la supressió d’aquestes ajudes
afecta uns seixanta alumnes de
nuclis agregats.

En la protesta també van
participar pares i mares d’alum-
nes de primària dels nuclis de
Santa Maria, Gàrzola i Boada
perquè s’han de desplaçar des
dels seus pobles fins aVilano-
va de Meià. La carta és la ma-
teixa a la qual van donar su-
port els consells escolars

d’aquests centres d’Artesa en
l’última reunió a finals de juny.
Així mateix, se n’ha fet arribar
una còpia a la consellera, Ire-
ne Rigau, i al delegat a Lleida,
Miquel Àngel Cullerés. La car-
ta justifica la petició de man-
tindre la gratuïtat d’aquests ser-
veis com una de les bases de
l’equilibri territorial i els sig-
nants asseguren que no podran
escolaritzar els seus fills el curs
que ve per la supressió d’aques-
tes ajudes.

Rosendo Manrique
Resaltado


