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A Catalunya i arreu proliferen espais destinats a
horts urbans comunitaris. Dins el moment de crisi
actual són una solució per a aquelles persones que
pertanyen a col·lectius desfavorits amb risc d�exclusió
social. Cada cop es troben més famílies o persones
soles amb problemes econòmics, en el llindar de la
pobresa o en situació de pobresa encoberta, com és
el cas de persones de la tercera edat.

Promoure la creació d�horts urbans pot arribar a
representar una via per garantir l�abastiment
d�aliments a persones soles i a famílies desfavorides
econòmicament. Però aquests espais acompleixen
també d�altres funcions interessants des del punt de
vista ambiental, paisatgístic i social, com és el
recuperar el lligam amb la terra que ens ajuda a
conèixer i comprendre la natura, estimar-la i respectar-
la, integrar el paisatge hortícola dins de l�entorn urbà.

També ajuden a fomentar l�autoconsum i
l�horticultura ecològica basada en criteris de
sostenibilitat ambiental i permet l�intercanvi
intergeneracional de coneixements al voltant de
l�horticultura.

Però no només han proliferat els horts urbans. De
cada vegada més, hi ha més gent que es dedica a fer
horts a casa, o en petits trossos de terra, ja sigui per
hobbi, per estalvi o pel plaer de menjar productes
ecològics molt més bons i gustosos que molts dels
que trobem al mercat, o per les tres coses juntes.

El que està clar és que amb els horts urbans es
promouen hàbits de vida i alimentació saludables.
Molts motius per fer-ne una aposta de futur.

Horts urbans
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Durant tot el cap de
setmana de l�Harpia 2012,
la Plaça del Mercadal va
acollir un mercat de
qualitat, amb unes dues-
centes parades
distribuïdes entre el
Mercadal, la Plaça del
Pou, carrer Major i carrer
d�Avall.

Les parades oferien

Més de dues-centes parades
al mercat medieval ubicat als
carrers del centre històric

Mercat medieval

La Plaça Mercadal va
tornar a ser l�eix
vertebrador del
Mercat Medieval de
l�Harpia 2012

Milers de persones han participat a la
festa medieval �Harpia 2012�

Milers de persones han
pres part el passat cap de
setmana a Balaguer en la fes-
ta medieval de l�Harpia. Tant
dissabte com diumenge els
carrers del centre històric
van quedar petits davant
l�allau de visitants que van
registrar les activitats orga-
nitzades amb motiu de la
festa.

Davant de la bona acolli-
da que ha tingut l�Harpia, l�al-
calde de Balaguer, Josep

Maria Roigé, ha garantit que
se li donarà continuïtat. «Es-
tem molts satisfets per la
resposta dels balaguerins i
també per la quantitat de
persones que han visitat la

Sopar Medieval

ciutat aquest cap de setma-
na», va indicar.

Després d�una intensa
jornada de dissabte, que va
culminar amb un sopar
medieval que va congregar
més de 400 comensals i la
representació d�una «boda
sorda», el diumenge al matí
es van reprendre les
activitats amb l�obertura del
campament dels grups de
recreació històrica, ubicat al
Parc de la Transsegre, i del
mercat medieval, ubicat a la
plaça Mercadal i als carrers
Major i d�Avall.

Durant tot el dia,
centenars de persones es
van passejar pels carrers del
centre històric, gaudint dels
espectacles medievals.

Desfilada dels grups de recreació

Celebrada durant el cap
de setmana del 14, 15 i
16 de setembre, a
diferents indrets de la
capital de la Noguera

als visitants tot tipus de
productes, molts d�ells
relacionats amb el món
medieval. Alimentació
roba, bijuteria, jocs de
fusta, ceràmica, i
fabricació i venda de pa
elaborat en forns de
llenya, ubicats a la
mateixa Plaça del
Mercadal.

El mercat va obrir les
seves portes el dissabte
a les 7 de la tarda, i fins a
les 2 de la matinada, i
durant tot el diumenge,
donant servei als milers
de visitants que van
passar durant els dos
dies.
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El safareig de la Reguereta recupera la
seva tradicional activitat per un dia

El safareig de la
Reguereta, al bell mig del
Centre Històric de Balaguer
va recuperar tot el seu es-
plendor, el passat dissabte
15 de setembre, quan un
grup d�unes vint-i-cinc dones
de l�Associació Dones rurals
de Balaguer, vestides per a
l�ocasió van tornar a ocupar
els llocs de les rentadores de
roba, davant l�encuriosida
mirada dels joves que no ho
havien vist mai, i d�enyoran-
ça d�aquells més grans que
recordaven anys enrera, uns
temps difícils, ara fa una cin-
quantena d�anys, on aquell
indret era molt concorregut
per la gent.El safareig de la Reguereta

El carrer del Pont va acollir una nova
edició de la Mostra d�Antics Oficis

Un any més, i coincidint
amb la celebració de l�Har-
pia 2012, l�Associació de Ve-
ïns del Centre Històric va
organitzar la Mostra d�Antics
Oficis , amb una vintena de
parades ubicades al carrer
del Pont, durant tot el dis-
sabte 15 de setembre.

El cistellaire, el gravador,
la filadora i el ceramista en-
tre molts d�altres van mos-
trar el seu art en uns oficis
que s�estan perdent en els
nostres dies.

Dones Rurals, vestides especialment per a l�ocasió
van retornar l�espai de la Regareta als anys 50

Mostra d�Antics Oficis al carrer del Pont

El proper diumenge
23 de setembre, la Plaça
del Mercadal acollirà una
nova edició de la Fira d�En-
titats, organitzada per
l�Associació de Dones
Almatà, i que té l�objectiu
de reunir el major nom-
bre possible d�entitats
culturals, socials, lúdi-

ques i esportives de
Balaguer i comarca per tal
de que comparteixin i
donguin a conèixer les se-
ves activitats que organit-
zen i realitzen durant tot
l�any.

Aquest any és la 12a
edició d�aquesta fira de les
entitats de la Noguera.

El diumenge 23 de setembre
es celebra una nova edició de
la Fira d�Entitats a Balaguer

Fira d�Entitats a la Plaça Mercadal
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Centre Mèdic Pere III
Dr. Jaume Canal

Medicina General i mútues
Tel. 607 787 338

Avda. Pere III, núm. 10 entresòl. - 25600 Balaguer

(Visites: dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h)

Consulta

Visites a
domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i
complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584 - 617 910 071
25600 BALAGUER

Tot per l'animal de
companyia!

V. X. ADSUAR
C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Mercedes-Benz

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

Un total de 5
autobusos i unes 250
persones van desplaçar-
se el passat 11 de
setembre, des de

l�estació d�autobusos de
Balaguer fins a Barcelona,
per tal de participar a la
manifestació convocada
per l�Assemblea Nacional
de Catalunya, i que
finalment va renuir més
d�un milió i mig de
catalans pels carrers de
Barcelona, demanant la
Independencia de la nació
catalana, sota el lema de
«Catalunya, nou Estat
d�Europa».

Balaguer desplaça cinc
autocars a la manifestació
independentista de la Diada

Sortida dels autocars cap a Barcelona

Unes 250 persones
van desplaçar-se a
Barcelona, el passat
11 de setembre, per
participar a la Marxa

Balaguer va celebrar un multitudinari
acte de la Diada al Castell Formós

Balaguer va avançar un
dia l�acte institucional de
la diada per facilitar el des-
plaçament dels ciutadans
a Barcelona, a la manifes-
tació convocada per l�As-
semblea Nacional de
Catalunya.

L�acte va tenir lloc al
Castell Formós i va comp-
tar amb l�actuació d�enti-
tats balaguerines, com els
bastoners, l�esbart dansai-
re Castell Formós, l�orfeó
balaguerí i l�escola de dan-
sa Montse Miret.

El convidat d�enguany
va estar el president del
Cercle Català de Negocis,

Ramon Carner.
Després de la hissada

de la senyera a càrrec de
l�alcalde, Josep Maria
Roigé, la consellera
comarcal Concepció
Cañadella i el president del
Cercle Català de Negocis,
Ramon Carner; van arribar
les diferents actuacions i
els parlaments de les

Actuació de l�Escola de Dansa Montse Miret

autoritats presents a l�acte.
D�altra banda, Miquel

Calçada i l�Associació de
Municipis per la
independència, van ser els
guardonats de la gala
d�enguany del Casal Pere
III de Balaguer.

El Premi Moragues-
Basset va recaure al
periodista Miquel Calçada.
El Casal va destacar «el seu
compromís per fer una
ràdio i una televisió de
qualitat i auto-centrades».

El periodista Xavi Abad
va ser l �encarregat de
recollir el premi.

Al seu torn el Premi
Manuel Gonzàlez Alba va
recaure per l�Associació de
Municipis per la
Independència (AMI), una
entitat municipalista que ja
agrupa en l�àmbit de la
Noguera a 29 dels 30
municipis.

Ramon Carner va ser el convidat d�enguany

El recinte es va omplir
de gom a gom, el passat
dia 10 de setembre per
commemorar la Diada
Nacional de Catalunya
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El Parc Astronòmic del Montsec espera
arribar als 100.000 visitants a finals d�any

Des del Parc Astronòmic
Montsec, han manifestat
que un any més s�ha assolit
amb èxit la temporada d�es-
tiu, amb més de 8.000 visi-
tants.

Des de l�inici de la
temporada �febrer d�aquest
any- fins a dia d�avui han
visitat el parc astronòmic
més de 15.000 persones,
realitzant amb normalitat les
diferents activitats i jornades
que ofereix el centre.

Desprès de tres anys i
mig i amb aquesta
constància de visites,
s�espera que al final de la
temporada 2012 s�arribi als
100.000 visitants.Parc Astronòmic del Montsec

La vicepresidenta Joana Ortega es
reuneix amb els alcaldes de la comarca

La vicepresidenta de la
Generalitat, Joana Ortega, es
va renuir el 7 de setembre,
amb els alcaldes de la co-
marca de la Noguera, per
parlar sobre  el contingut de
la reforma de la Llei de go-
verns locals i hisendes locals
i calendaris previstos, i va fer
una exposició de la futura
convocatòria del PUOSC i
principals novetats.

Posteriorment va fer
també, una visita a l�Ajunta-
ment de Balaguer.

Durant els dos mesos d�estiu d�aquest 2012 han
passat pel parc astronòmic més de vuit mil visitants

El dia 5 de setembre
va tenir lloc la sessió
constitutiva de la Comis-
sió Comarcal de Protec-
ció Civil de la Noguera,
tal com estableix el Pla
d�Assistència i Suport en
matèria de Protecció Ci-
vil de la comarca.

Aquesta Comissió té
caràter consultiu,
deliberant, coordinador i
d�assistència i
cooperació amb els
municipis de la comarca,

i es reunirà en sessió
ordinària un cop l�any el
mes de setembre, amb la
possibilitat de convocar
sessions extraordinàries
quan calgui. Els membres
que la integren són
representants del Consell
Comarcal de la Noguera,
del Consell d�Alcaldes de
la Noguera, dels
Bombers de la Generalitat
de Catalunya, dels
Mossos d�Esquadra, dels
Agents Rurals de la
Generalitat de Catalunya,
de la Guàrdia Urbana de
Balaguer, de la Creu Roja,
de l�Institut Català de la
Salut (ICS), del Servei
d�Emergències Mèdiques
(SEM) i de les
Agrupacions de Defensa
Forestal de la comarca.

Queda constituïda la Comissió
Comarcal de Protecció Civil de
la comarca de la Noguera

Comissió de Protecció Civil

La Comissió vol
aconseguir la
cooperació en
protecció civil dels
pobles de la comarca

Joana Ortega va visitar l�Ajuntament de Balaguer

La família

INFANTE VÁZQUEZ
volem agrair molt sincerament, les mostres de condol rebudes

per part de familiars, amics i coneguts, arrel de la pèrdua de la nostra estimada
PETRA

Moltes gràcies
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Programa d�Actes de Vallfogona
DIVENDRES dia 28
17.00 Berenar i gimcana per a tots els nens/es da

vant de les escoles.
19.00 Inauguració de la remodelada biblioteca mu

nicipal.
20.30 Pregó de festa major a càrrec del C.B. CEP.
21.00 Tallada del xop amb els Diables Bèsties Ferés

tegues de Balaguer.
22.00 Sopar de germanor al poliesportiu.
00.00 Música disco a càrrec de Glamour Show Ibiza,

gogo�s, animadors/es, espectacles de foc...

DISSABTE dia 29
10.30 Concurs de dibuix i esmorzar pels participants.
11.30 Portes obertes de la biblioteca (fins a les 13.30h).
12.30 Missa en honor a Sant Miquel amb la Coral

Vallfogonina.
13.15 Ballada de gegants i capgrossos acompanyats

pels grallers de Balaguer.
16.00 Trobada de quads a la zona esportiva.
16.45 Partit  de futbol: CF Vallfogona-Fondarella CF.
17.00 Portes obertes de la biblioteca (fins a les 19.00h).
17.30 Espectacle infantil amb la Cia. Alea Teatre.
18.00 Concert de Festa Major amb l�Orquestra Cris-

tian & Domenech. Seguit del ball a les 19.00h.
22.00 Torneig de futbolin al Bar del Mig.
00.00 Nit de versions amb De Noche.
04.00 After hours amb Dj�s Ben & Clari.

DIUMENGE dia 30
09.30 Matí de bàsquet al poliesportiu de la Ràpita.
10.00 Tirada de bitlles.
10.30 Inflables.
13.00 Missa Major.
13.45 Ballada de sardanes amb la Cobla 11 de setem

bre.
16.00 Tarda de bàsquet al poliesportiu de la Ràpita.
16.30 Inflabes.
17.00 Concurs de truites �sense patata�.
18.00 Torneig de poker al pub Tres Creus.
19.00 Ball fi de festa major amb l�Orquestra Mediter

rània.

Vallfogona celebra la Festa major de
Sant Miquel, del 28 al 30 de setembre

Vallfogona celebra la
seva Festa Major de Sant
Miquel del 28 al 30 de setem-
bre, amb un programa ple
d�activitats de tot tipus i per
a totes les edats.

La festa començarà el di-
vendres a la tarda, amb un
berenar per a tots els nens i
nenes de la vila al davant de
les escoles, seguit d�una
gimcana. Acte seguit s�inau-
gurarà la remodelada biblio-
teca municipal, que s�ha re-
habilitat durant els mesos
d�estiu, a través del projecte
JoVa en el que hi han partici-
pat set joves del municipi.

A partir de dos quarts de
nou del vespre, el Club Bàs-
quet CEP serà el responsa-
ble del Pregó de festes.

A partir de les 9 del ves-
pre tindrà lloc la tradicional
Tallada del Xop amb l�acom-
panyament dels Diables de
Balaguer, i seguidament es
celebrarà el sopar de germa-
nor al poliesportiu i l�espec-
tacle i ball amb Glamour
Show Ibiza.

Durant el dissabte, des
del mati amb el concurs de
dibuix per als petits, com la
missa en honor a Sant Mi-
quel, acompanyada per la
Coral Vallfogonina, i una ba-
llada de gegants i capgros-
sos. Espectacles infantils,
quads, futbol, futbolín, acti-

L�orquestra Cristian & Domenech, actuarà dissabte

La programació de les Festes de Sant Miquel de
Vallfogona està plena d�actes destinats a públic de
totes les edats i per a tots els gustos

vitats per als més joves, ses-
sió de portes obertes a la bi-
blioteca i concert i ball de tar-
da amb l�orquestra Cristian
& Domenech, i a la nit versi-
ons amb De Noche i after
hours amb dj�s Ben & Clari.

L�endemà diumenge, se-
guiran el tornejos de bàs-

quet matí i tarda, hi haurà ti-
rada de bitlles, inflables, mis-
sa major, ballada de sarda-
nes, el concurs de truites
�sense patata�, un torneig de
poker i s�acabarà la festa ma-
jor amb el ball fi de festa a
càrrec de l�orquestra
Mediterranea.
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Les arrels de Cal Farré
es troben al 1916, amb
l�obertura d�una petita
fonda amb servei de
cuina, al costat d�una
ferreria. Des de sempre ha
estat sotmesa a molts
canvis, sempre per
augmentar el negoci,
ampliant-lo a restaurant
amb sala de ball i una sala
per fer bodes i banquets.

Amb la incorporació
de Ramona Cases al 1952,
Cal Farré es converteix
amb el restaurant de

Celebració dels 60 anys del
Restaurant Cal Farré de
Vallfogona

Restaurant Cal Farré de Vallfogona

Un negoci que va
començar al 1916 i
amb moltes reformes
està present fins a
dia d�avui

referència, un punt de
trobada per als amants de
la cuina típica catalana i
també un punt neuràlgic
de la majoria d�esde-
veniments importants
celebrats a Vallfogona.

Actualment la tercera
generació, va a càrrec del
Ramon i l�Anna, que
segueixen mantenint la
mateixa tradició i qualitat
de sempre.

El plat estrella, són els
Cargols a la llauna, amb
les seves tres salses, i
s�han convertit en tot un
ritual turístic, més enllà de
les nostres fronteres.

Després de 60 anys i
tres generacions al
capdavant, Cal Farré
manté l�essència de l�inici
tot aportant millores i
nous plats als seus clients.

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 629 359 238 - 629 993 701

Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER

Els allotjaments de turisme rural de la
Noguera editen un fulletó informatiu

L�Associació d�Allotja-
ments de Turisme Rural de
la Noguera ha editat un nou
fulletó desplegable amb in-
formació dels 28 allotja-
ments associats. El fulletó
segueix la línia del material
d�informació turística de la
Noguera editat pel Consell
Comarcal, i incorpora un
mapa on situa tots els allot-
jaments i on estan senyala-
des les 3 rutes turístiques
de la Noguera, també deta-
llades en el fulletó.Presentació del nou fulletó turísticPresentació del nou fulletó turísticPresentació del nou fulletó turísticPresentació del nou fulletó turísticPresentació del nou fulletó turístic

Vallfogona celebra el seu Open
Internacional d�Escacs els dies 21 i 22

Aquest any el Club Escacs
Vallfogona arriba a la seva 20a
edició de l�open. Un any més
també comptarà amb jugadors
tant de Catalunya com de la
resta de l�estat i jugadors
internacionals.

El campionat es durà a
terme aquest proper cap de
setmana 21 i 22 de setembre, al
pavelló esportiu de Vallfogona
durant el dissabte tarda i
diumenge matí i tarda. I en el
qual hi ha tot un ventall de
premis repartits en classificació
general i per trams d�elo. Open de Vallfogona
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L�Ajuntament
d�Os de Balaguer

convida a tothom a gaudir de la
seva Festa Major

Bona Festa Major

Font Vella, 17  -  Tel. 973 438 136
25610 OS DE BALAGUER

Os de Balaguer celebra la seva Festa
de Sant Miquel aquest cap de setmana

Os de Balaguer celebra la
seva Festa Major, el proper cap
de setmana del 28 al 30 de
setembre.

Els actes festius comen-
çaran el divendres 28 amb la
projecció del DVD sobre la
vila d�Os, el sopar de germa-
nor, i l�espectacle a càrrec del
mag Edgard. A la pista
poliesportiva, la Disco Mòbil
Band i el grup Old Star Co-

de tarda i nit. Acabarà la festa
la Disco-Mòbil Band.

El diumenge 30 de setem-
bre començarà amb la tirada
de bitlles entre Os de
Balaguer i Castellserà, segui-
da de la cantada de les Co-
rals, amb la participació de la
Coral Sant Josep de Caste-
llar del Vallés, la Coral Sant
Sebastià de Polinyà i la Coral
Amistat per la dona de
Sabadell.

Durant tot el dia
s�instal·larà el Parc infantil
Simpson. La festa s�acabarà
amb el concurs de botifarra ,
el castell de focs i el ball amb
Coral.

vers amenitzaran la sessió de
ball i la festa pel jovent.

La festa continuarà el dis-
sabte amb la xaranga
Helveticos Show, que dona-
rà pas a la Missa Major canta-
da per l�Orquestra Blanes, en
honor a Sant Miquel, patró
d�Os.

L�Orquestra Blanes serà la
responsable d�amenitzar el
concert i les sessions de ball

L�orquestra Blanes, el dissabte a la nit a Os de Balaguer

Actes festius i lúdics, centren la programació de la
Festa Major de Sant Miquel d�Os de Balaguer que se
celebra del 28 al 30 de setembre

Programa d�Actes Os de Balaguer
DIVENDRES dia 28
20.30 Inauguració de la festa major, amb la projec

ció del DVD sobre la vila d�Os.
22.00 Sopar de germanor.
23.30 Espectacle a càrrec del Mag Edgard.
00.30 Disco mòbil Band �música de ball�.
01.30 Old Star Covers, seguit de disco mòbil Band.

DISSABTE dia 29
11.00 Xaranga pels carrers amb el grup Helveticos

Show.
12.00 Missa major cantada per l�orquestra Blanes.
13.00 Sessió de ball Vermut.
18.00 Concert.
19.30 Sessió de ball de tarda.
00.00 Sessió de ball de nit amb l�orquestra Blanes,
seguit de Disco Mòbil Band.

DIUMENGE dia 30
10.00 Tirada de bitlles (Os de Balaguer contra

Castellserà).
12.00 Cantada de les corals, amb vermut pels as-

sistents.
13.30 Parc infantil Simpson (fins a les 14 h).
16.00 Parc infantil Simpson (fins a les 18.30 h).
16.00 Concurs de botifarra.
17.30 Futbol benjamí.
18.30 Futbol femení casades contra solteres.
20.00 Sessió llarga de ball amenitzat pel Duo Coral.
20.30 Entrega de premis �Concurs de fotografia i

campionat de botifarra�. Tot seguit Castell de
foc i ball fi de festa amb Duo Coral.
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Els dies 5,6 i 7 d�octubre, es celebra la
IV edició de la fira �Montgai Màgic�

Arriba la quarta edició de
la Fira de la Màgia de Montgai,
que es celebrarà, els propers
dies 5, 6 i 7 d�octubre.

Entre les novetats
d�aquesta edició, hi ha vàries
coses a destacar, com  la ce-
lebració del primer Concurs
de Màgia Close-up (d�a prop)
i del segon Concurs de Mà-
gia General, que tindran lloc
el diumenge a partir de les 11
del matí. També hi haurà dos
intèrprets de llengua de sig-
nes en mitja dotzena d�espec-
tacles.

Per altra banda, diven-
dres al matí tindrà lloc una
sessió de màgia adreçada a
persones amb discapacitat
agrupades a la federació
ALLEM. Uns 200 joves i mo-
nitors d�una desena de cen-
tres gaudiran d�una xocolata-
da, d�un taller de màgia a càr-

Actuació d�Albert Llorens a la 3a edició de la Fira de Màgia

Enguany es celebra la quarta edició d�aquesta Fira,
que ja està totalment consolidada en la població de
Montgai, amb algunes novetats a destacar

rec del Mag Nani i de l�Asso-
ciació de Mags i Il·lusionistes
de Lleida (AMIL) i d�altres es-
pectacles sorpresa.

Com és habitual,
Montgai comptarà durant tot
el cap de setmana amb l�ac-
tuació de més de mig cente-
nar de mags procedents de
diferents punts de l�Estat es-
panyol, amb edats compre-
ses entre els 12 i els 78 anys,
que oferiran una cinquante-

Una de les actuacions de Montgai Màgic 2011

na d�espectacles en 18 espais
-dels quals dos seran lliures-
que s�habilitaran al casc urbà
de la població.

Durant els dos dies de
fira, a part dels espectacles
de màgia, hi haurà el mercat
màgic, únic a l�Estat Espa-
nyol i tallers per als més pe-
tits. El certament es comple-
tarà amb un mercat de pro-
ductes artesans i alimentaris,
amb uns trenta expositors.
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L�Ajuntament de La Sentiu de Sió
convida a tothom a gaudir de la seva

Festa Major de Sant Miquel
els dies 28, 29 i 30 de setembre

La Sentiu prepara les seves Festes de
Sant Miquel del 28 al 30 de setembre

La població de La Sen-
tiu ja prepara les Festes de-
dicades a Sant Miquel, que
celebraran del 28 al 30 de
setembre.

Els actes festius co-
mençaran el divendres
amb el pregó de festes, a
partir de les 9 del vespre, a
càrrec del periodista i es-
criptor balaguerí, Francesc
Guillaumet.

A partir de les 10 del
vespre del divendres, tin-
drà lloc el sopar de germa-
nor amb una botifarrada
popular,  seguit del
correfocs amb les Besties
Feréstegues de Balaguer i
la gran festa jove amb els
grups �Remena nena� i �la
Bruixa Exprés�

Els actes continuaran
el dissabte 29 de setembre
a partir de les 5 de la tarda,
amb el grup d�animació in-
fantil �La Cremellera�. Acte
seguit tindrà lloc la sessió
de ball de tarda amb l�or-
questra Coktail i a la nit, el
concert amb Trams. Tot se-
guit la sessió de ball de nit
amb Coktail i acabarà la
festa del dissabte fins que
el cos aguanti amb la
discomòbil  Check
Systems.

El diumenge 30 de se-
tembre continuarà la Fes-

La Bruixa Exprés a la nit jove del divendres a la Festa
Major de La Sentiu de Sió

Actes musicals, concerts i balls, el sopar popular i
actuacions infantils centraran una programació
festiva a La Sentiu, del 28 al 30 de setembre

ta Major dedicada a Sant
Miquel amb l�actuació de
l�Esbart Lleidatà de dansai-
res a la plaça Major de La
Sentiu a partir de la 1 del
migdia. Durant tot el dia,
de 11 a 1 del migdia i de 4 a
7 de la tarda, estarà instal·-
lat el parc infantil Lolín per
als més petits.

A dos quarts de vuit de
la tarda, l�orquestra Setson

serà qui amenitzarà el con-
cert de Festa Major i la ses-
sió de ball fi de festa, do-
nant per acabades les fes-
tes de Sant Miquel.

La setmana abans de la
Festa Major de la Sentiu es
celebrarà la setmana cultu-
ral, amb una xerrada a càr-
rec de l�Institut Guttmann
i una altra a càrrec dels
Mossos d�Esquadra.

La Revista
Groc,

us desitja
Bona Festa

Major

Programa d�Actes de la Sentiu
DIVENDRES dia 28
21.00 Pregó a càrrec del periodista i escriptor

Francesc Guillaumet.
22.00 Sopar - llangonissada popular.
23.30 Correfocs amb les Bèsties Feréstegues (Dia

bles de Balaguer).
00.30 Festa jove amb �Remena nena� i �La Bruixa

Exprés�.

DISSABTE dia 29
12.00 Missa en honor al patró Sant Miquel, canta

da per la Coral de la Sentiu.
17.00 Animació infantil �La Cremallera�.
19.30 Ball amb l�orquestra �Coktail�.
23.30 Concert de Trams.
00.30 Ball de nit amb �Coktail�. A continuació

discomòbil amb �Check Systems�.

DIUMENGE dia 30
11.00 Parc infantil Lolín fins a les 13.00 h.
12.00 Inauguració de l�espai lúdic per a la gent gran,

a càrrec del President de la Diputació.
13.00 Esbart lleidatà de Dansaires a la plaça Major.
16.00 Parc infantil Lolín fins a les 19.00 h.
19.30 Concert amb Setson i a continuació ball amb

la mateixa orquestra.

La setmana abans de la festa major es celebrarà la
setmana cultural, amb una xerrada a càrrec de l�Ins-
titut Guttmann i una altra pels Mossos d�Esquadra.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

L�Allan fa cent anys. A la
residència on viu tots estan a
punt de celebrar-ho, però ell
ha decidit tocar el dos. Salta
per la finestra i fuig cap a
l�estació. Puja al primer
autobús i s�emporta una
maleta plena de diners que
només havia de vigilar una
estona. Immedia-tament té al
darrere els mafiosos, la poli i
els responsables de la
residència que han perdut
l�avi de 100 anys que es va
escapar per la finestra. A partir
d�aquí comença una
rocambolesca persecució on
l�Allan aconsegueix superar
totes les dificultats gràcies a
la seva calma estoica i a
l�ajuda del grup de
pintorescos amics que anirà
fent pel camí. Un viatge
delirant per la història del
segle XX que fa petar de riure.

Un cel de plom
Autor: Carme Martí
Gènere: Novel·la

Toño Núñez
Autor:  Mago Goma
Gènere: Infantil (+6)

La infància a pagès a Els
Guiamets, un petit poble del
Priorat. La joventut
interrompuda per la Guerra
Civil i la ràpida presa de
consciència social.
Barcelona, Premià de Mar i,
finalment, la retirada a peu
per la frontera fins arribar al
sud de França. La
resistència, els maquis i el
primer gran amor. Passió i
rebel·lió, fins al dia que els
SS truquen a la porta. Un
llarg viatge de tren fins
Ravenbruck, Hollschein... i
el començament de l�infern.
Per primera vegada,
l�extraordinària vida de Neus
Català, explicada per ella
mateixa i reviscuda a través
d�una ambiciosa novel·la de
memòries construïda per
Carme Martí. Una novel·la
commovedora.

�Mago Goma� és un
conte rimat que descriu, per
dins i per fora, a aquest
personatge tan divertit,
entranyable i  excèntric a la
vegada. Un mag que, encara
que sembli una mica boig,
només es preocupa per fer
feliços als nens i les nenes,
perquè només així és feliç ell.
I perquè amb la seva màgia,
pot fer realitat els somnis dels
lectors i transportar-los a un
món on tot és possible.

En plasmar visualment
aquest poema, Adrià Fruitós
crea imatges insòlites i
barreges de colors
sorprenents. Combinant
dibuixos i elements figuratius,
resulta una composició
digital de gran qualitat tècnica,
amb textures suaus, una
gran càrrega simbòlica i molt
dinamisme en cada pàgina.

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

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

L�avi de 100 anys que es
va escapar per la finestra
Autor: Jonas Jonasson
Gènere: Novel·la

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

Indesinenter
Atuït per la calor,
rosto de mil maneres
moments encantats
que el dia em depara.
Eufemismes tous,
contingents hipnòtics
agombolant hores,
de vegades pròdigues,
de vegades ràncies.
Adéus, per exemple, que sempre fan tard,
adéus que no es paren, adéus esverats,
que fugen i callen, enfront de tants altres
que garlen i garlen i la feina és teva,
fins que no se�n van. Quina pena!
L�escola que nia de carrer en carrer
ja no és rellevant. El temps no té espera.
No hi ha res valuós, si no és novetat.
Rosto de mil maneres
del poble el saber
i m�omplo com sempre
amb presses i tot,
de la gent planera,
dels que fan bandera
del tot i el no-res,
dels que compaginen
la vida amb tothom.
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Golejadors del
C.F. Balaguer

Classificació
Tercera Divisió
1. Cornellà ................ 12
2. Olot ........................ 12
3. Pobla Mafumet ....... 9
4. Europa ...................... 7
5. Figueres ................... 7
6. Manlleu .................... 7
7. Santboià ................... 7
8. Gavà ......................... 6
9. Castelldefels ........... 6
10. Rapitenca .............. 5
11. Vic ........................... 5
12. Palamós ................. 4
13. Rubí ........................ 4
14. Vilafranca .............. 4
15. Jupiter .................... 4
16. Montanyesa .......... 4
17. Gramanet .............. 4
18. Vilassar .................. 3
19. Terrassa ................. 1
20. Balaguer ............... 1

1. Sergi Galceran ... 1
2. Adrià De Mesa ... 1

La manca d�encert da-
vant la porteria contra-
ria, ha estat una de les
tòniques del primer
equip del Balaguer du-
rant els primers quatre
partits de lliga, en els
que tant sols ha acon-
seguit marcar dos
gols, obra de Sergi
Galceran i Adrià De
Mesa.

Els balaguerins
hauran d�intentar veu-
re porta en els propers
partits per remontar la
situació en que es tro-
ben, tot i que té dos
partits complicats
aquesta segona quin-
zena de setembre, vi-
sitant el camp del lider
provisional, el Cornellà
que ha sumat amb vic-
tòries tots els partits.

Adrià De Mesa

El Balaguer no troba el camí de la victòria
i perd amb la Montanyesa i amb el Gavà
FUTBOL>> Els
balaguerins , tot i fer un
bon joc, van perdre al
camp de la Montanyesa,
encaixant un gol en els
darrers minuts del partit

09/09/2012

MONTANYESA 1
BALAGUER 0

El Balaguer 2012-2013 no
acaba de trobar el camí de la
victòria, i ha perdut tres dels
quatre partits disputats.

És clar que el campionat
no ha fet més que comen-
çar, i sempre és millor que

projecte endavant, i també
cal dir que hi ha molts juga-
dors nous que cal conjuntar,
a base de jugar partits en la
competició.

Juanjo Tenorio tindrà fei-
na en els propers dies per
treballar diferents aspectes
del joc de l�equip, especial-
ment en defensa, ja que dels
set gols que ha encaixat
l�equip, sis han estat en ju-
gades d�estrategia, a pilota
parada.

Els balaguerins tenen
davant seu, dos partits com-
plicats en els que hauran d�in-
tentar sumar punts per sor-
tir de la zona baixa.

El proper diumenge visi-
ten el camp del lider provisi-
onal, el Cornellà que no co-
neix la derrota, i el 29 de se-

les ratxes negatives de resul-
tats arribin al principi de tem-
porada, que no pas més en-
davant.

El técnic Juanjo Tenorio
es mostra convençut de que
té un bon equip per tirar el

Didac lluitant una pilota

15/09/2012

BALAGUER 1
GAVÀ 4

Joan Martinez, davant el Gavà

tembre, rebran al Figueres,
que també ha fet un bon co-
mençament de campionat,
amb dos victòries, un empat
i una derrota.

Propers encontres

23/09/2012 --  12 h
Camp Municipal de

Cornellà
Cornellà | Balaguer

-------------------------------------
29/09/2012  --  17 h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer | Figueres
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El Bàsquet Balaguer s�imposa 59-62 a
la difícil pista del C.N. Sabadell

MOTOR>> El passat 8
de setembre es va celebrar
la Festa del Motor a La
Sentiu. La festa va consis-
tir en una exhibició de mo-
tos, quads i cars per un cir-
cuit urbà durant tot el dis-
sabte, amb la participació

de 9 motos, 10 quads i 6
cars.  L�event va aplegar un
nombrós públic forani i
del poble durant tot el dia.
Degut al gran èxit obtin-
gut l�organització es plan-
teja l�ampliació de cara a
l�any vinent.

La Sentiu celebra una nova
edició de la Festa del Motor

Un moment de l�exhibició de motos

L�equip sènior masculí
del Club Bàsquet Balaguer
es va imposar al C.N.
Sabadell per 59-62, en el pri-
mer partit de la temporada.

Tota la primera part
transcorregué amb pocs
avantatges per cap dels dos
equips, i una gran igualtat en
tots els aspectes del joc,
arribant així al descans amb
un 28 a 35 pels nois de
Balaguer. Resultat que tot i
estar bastant ajustat donava
la sensació de superioritat
del Balaguer, sobretot en el
joc interior, donant moltes
opcions al Balaguer de cara
a la segona part.

En el tercer quart tot va
seguir pel mateix camí,
arribant-se a la fi d�aquest
amb un marcador
apretadíssim de 47 a 49, tot
per decidir en l�últim quart. Club Bàsquet Balaguer

BÀSQUET>> Important victòria en el primer partit
de la temporada, que donarà moral als balaguerins

En aquest quart els
balaguerins van patir fins a
l�últim segon ja que a falta
de 8 segons guanyaven de 5

punts i quasi s�emporten un
bon ensurt.

Al final, important
victòria per començar.
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El passat 26 d�agost els
palistes balaguerins partici-
paren en el Descens Nacio-
nal del Cinca, entre Fraga i
Mequinensa. La prova és
puntuable per la Copa
d�Espanya de Descensos.
Entre els balaguerins, Axel
Marcelino i Gerard Regí
arribaren en 8a i 9a posició
respectivament en categoria
K1 sènior. En el K2 veterà A,
Marcos Dobarro i Xavier
Balsells foren 3rs.

La representació de
l�APB a Deltebre fou més

nombrosa el passat 8 de
setembre, on 7 palistes as-
sistiren a la Marató de l�Ebre
i 5a prova del programa 2016.
Entre els més petits, la Júlia
Ripoll fou 5a (3a catalana) en
K1 aleví. Entre els nois
alevins, Jairo Novas (22è),
Lucas Vigna (24è), Nil Ortiz
(25è) i Albert Daura (26è)
demostraren una molt bona
progressió. En la Marató,
Axel Marcelino fou 8è (6è
català) en k1 sènior, i Marcos
Dobarro 5è (4t català) en K1
veterà A.

Bon paper dels palistes
balaguerins al descens del
Cinca i a la Marató de l�Ebre

Club Piragüista Balaguer

Ricard Pastó i Eva Ledesma guanyadors
de la Cursa de la Diada de Térmens

El passat 11 de setem-
bre, Térmens va acollir la 26a
edició de la Cursa de la Dia-
da.

El guanyador de la Cur-
sa de 10.000 metres va ser
Ricard Pastó  del AA
Xafatolls amb un temps de
33�00'� i la guanyadora va ser
Eva Ledesma  del TRI- 4 40
amb un temps de 39�16��.

El guanyador de la  Es-
pardenya Barefoot: va ser, en
Gerard Pou del AA Xafatolls
de Mollerussa.

En total hi van participar
un miler d�atletes, dels quals,
la meitat, ho van fer a la cur-
sa de 10.000 metres.

La cursa infantil de la Diada també va comptar amb
nombrosos participants

Demostració del joc de taula medieval
�Alquerque� al Museu de la Noguera

Una trentena de perso-
nes van participar a la pre-
sentació i demostració del
joc de taula medieval, ano-
menat Alquerque, el passat
divendres 14 de setembre al
Museu de la Noguera.

Jugadors dels club d�es-
cacs de Balaguer i
Vallfogona van ser els que
van trencar el gel, i poc a poc
van anar entrant altres juga-
dors de la ciutat. El Museu
va exposar un alquerque
medieval.

ATLETISME>> A la prova hi van participar un miler
d�atletes d�arreu de Catalunya

Balaguerins jugant al alquerque
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La Cova Gran acull el II Meeting
Internacional d�escalada en bloc

Meeting internacional d�escalada

ESCALADA>> La trobada d�escaladors va reunir
més de 300 participants de diverses nacionalitats al
municipi de les Avellanes - Santa Linya

El dissabte dia 8 de setem-
bre es va celebrar la II Edició
del Meeting Internacional d�es-
calada en bloc a les Avellanes i
Santa Linya, una trobada d�es-
caladors que es reuneixen du-
rant tot el cap de setmana, en
pro de la continuitat de l�esca-
lada a la Cova Gran de Sant
Linya.

Aquest event està organit-
zat integrament per la colla de
Joves de les Avellanes i del que
participen més de cinquanta
voluntaris. Aquest any tambe
s�ha de destacar la participació
de la gent gran del poble que
va deleitar amb un dinar popu-
lar a tots els participants.

Enguany la participació ha
sigut de tres-cents participants,
cent més que en la primera
edició, havent-hi gent de diver-
ses nacionalitats.

ATLETISME>> Orga-
nitzada pels Maratonians
del Segre, el proper dis-
sabte 29 de setembre es
celebrarà la Segona Milla
Urbana de Balaguer, sota
el patrocini del Bar 1900.

La prova es celebrarà

en totes les categories,
des de Baby�s, fins a ve-
terans, passant pels ben-
jamins, alevins, infantils,
cadets, júniors i sèniors.

La prova començarà a
les 17 h amb la sortida
dels més petits.

El 29 de setembre, es celebra
la II Milla Urbana de Balaguer

Milla Urbana de Balaguer
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Anna Auberni i Cesar Espresati guanyen
la Travessia al pantà de Sant Llorenç

El passat 9 de setembre
es va celebrar amb un gran
èxit de participació la III Tra-
vessia al Pantà de Sant
Llorenç.

Aquest esdeveniment
esportiu de la nostra comar-
ca, està organitzat pel Club
Esportiu Natació Balaguer.

Amb més de 200 inscrits,
nedadors i nedadores de
diversos clubs de Catalunya
(Tarraco, Terrassa, Sabadell,
Calella, Catalunya, Vic
Mediterrani, Vallirana, entre
d�altres) i gran nombre de
participants de clubs de les
terres de Lleida, es van
aplegar al Pantà, amb un dia
esplèndid, per la  disputa de
les tres proves establertes,
250, 1.000 i la de 3.200 metres.

A la travessia gran
puntuable pel Circuit CatalàTravessia al pantà de Sant Llorenç

NATACIÓ>> La prova de natació puntuable pel
Circuit Català de Travessies es va celebrar el passat
diumenge 9 de setembre a Sant Llorenç de Montgai

de Travessies el guanyador
absolut fou César Espresati
Fortes, del CN Tàrraco que
es va imposar amb un temps
de 45�34��, seguit de Sergi
Estor del CN Lleida.

En categoria femenina la
guanyadora va ser la
nedadora local Anna
Auberni, del CEN Balaguer
amb un temps de 47�05",
seguida de la nedadora Anna

Diago del Mediterrani.
Pel què fa a la travessia

mitjana, els guanyadors van
ser en Jordi Creus Casas del
CN Sabadell i Helena Ferrer
Sánchez del CN Vallirana.

En la travessia petita
destaquem la participació
de nedadors  discapacitats
Físics on el guanyador va ser
el nedador local, David Bach
del CEN Balaguer.

Més de 200 participants a la Travessia a Sant Llorenç
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11-09-12
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Com he dit alguna altra
vegada, el mes de setembre
és per a mi un mes negre.
En aquest mes d�un altre any
va morir la meva germana, i
el mateix mes en un altre
any, i en un dia onze va fer-
ho la meva mare en un plis-
plas. Ja més llunyà en el
temps, va tenir lloc un fet
que va senyalar l�acabament
d�escriure amb rima i fer
poesia, per passar a escriure
tan malament com sé en la
prosaica prosa. I així camino
i allà t�esgarrono. Per tan en
aquest dia onze, sempre faig
una vida de moviola;

El perill de l�extinció del
benestar climàtic
Josep Ma Castells Benabarre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Segons informa el
Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya es
denomina canvi climàtic a la
variació global del clima de la
Terra. Tals canvis es
produeixen a diverses escales
de temps i sobre tots els
paràmetres climàtics:
temperatura, precipitacions,
vents, nuvolositat, etc.

Aquest canvis són deguts
a causes naturals i, en els
últims segles, també a
l�impacte causat per les
activitats humanes.

Darrerament hem pogut
veure amb els nostres propis

ulls que el canvi climàtic
suposa un fort increment de
les temperatures en època
d�estiu. I evidentment està
passant factura al planeta
terra.

Auguro un
empitjorament de les
condicions de vida si no hi
posem remei.

Segons informa la
Generalitat, alguns països
emeten més CO2 a
l�atmosfera que altres, i cada
país resultarà afectat de
manera diferent pel canvi del
clima. La tendència
internacional d�emissions
de CO2 i els seus impactes

canviarà durant temps.
Paradoxalment les

regions que s�afectaran més
severament són sovint les
regions que menys emeten
gasos hivernacle. Això és un
dels desafiaments al qual s�ha
de trobar respostes
internacionals justes. Per
tant, caldrà prendre decisions
i compromisos globals. 

Però el defecte més gran
que pot provocar un
empitjorament del
funcionament del nostre
planeta en el clima, és no
controlar la contaminació. 

La revolució industrial i el
fet de tenir grans empreses
contaminants de la capa
d�ozó ha contribuït fortament
al desequilibri climàtic que
estem tenint. 

Veig més preocupant la
conservació del nostre
planeta que una crisis
econòmica que segurament

s�acabarà solucionant.
Crec que no caldria parlar

tant de la crisis econòmica i
caldria lluitar molt més per fer
un sistema global de planeta
m é s  c o n s c i e n t  d e l s
desastres naturals.

I des del meu
criteri s�haurien de plantar
més arbres a les ciutats i fer
un ús racional dels recursos i
crec que reciclar és un
assumpte importantíssim
pel que fa aquest tema, tant
per l�estalvi energètic com
reutilització de recursos.

Personalment, el pitjor
que s�ha fet els darrers anys
és provocar el canvi climàtic
sabent d�avant-mà que això
podia passar. Per això
demanaria als polítics que
tinguessin més en compte la
conservació del nostre
estimat planeta Terra que de
moment (si no hi ha notícies
de vida en altres planetes) és

recordant. Vaig a llocs que
em porten records i
vivències del tot agradables.
No cal que em digueu que
això no porta enlloc, però
que voleu que faci si és així,
i ja és una vella costum on
em trobo bé. I ja sabeu, que
una costum sols es trenca
amb una altra costum.

Fins i tot aquells records
que apareixen trencats en la
seva brillantor, el meu cervell
es recrea en un rar plaer en
reconstruir-los, i no tinc cap
dubte que el somiar és una
senyal més que estic del tot
viu.

I parlant de somnis, la
manifestació d�aquest 11 de
setembre no deixa d�ésser
un somni ben real per
moltíssima gent que desitja
altra cosa. Avui encara no sé
sap si per a bé o per a mal,
però es mereixen tot el
respecte al ser per a molts
un somni del tot realitzable
avui per demà, amb tota la
dolçor d�un desig
apassionat. Jo encara que
no el comparteixo no puc
deixar de respectar-lo.

Per on petarà tot això?
Arribarà a petar? Desconec
la resposta encertada. I qui
digui el contrari menteix. Els
anys i la vida, m�han
ensenyat que les més grans
decepcions són el resultat
d�unes espectatives
excessives. Caldria saber

quanta gent estava
manifestant-se per un
vertader sentiment i finalitat.
Amb una idea ben clara del
desitjat, doncs les emocions
es contagien i no porten
enlloc, es desfan com uns
bolados al davant d�una
problemàtica realitat. I
aquesta realitat serà tan
diferent que ens farà vibrar?
Amb uns partits catalans
que no ens deixen veure on
acaba la seva estratègia
electoral i l�autenticitat dels
seus arguments, per altra
part hi ha la sospita de com
embutxaquen i ens
enganyen a quasi tots.

Som un país que
s�enverina amb els propis
amors, i com no som
tossuts sempre els oblidem
per la moneda de curs legal.

Sempre actuem
contracorrent, aquest
moment d�ara sembla ser
gens propici per exigir
diners, i sense ni un
pestanyeig els exigim, doncs
els deutes ens obliguen.

És de desitjar que tot
acabi bé. No escoltem els
esvalotats de torn. Als
ingenus de més de trenta
anys. Als bocamolls que
sols venen avantatges ben
sospitoses, són �madrilles�
de riu petit i brut. Que parli
la mesura, el seny i la visió
d�un autèntic estadista, amb
el cap fred, i no, la del polític
de partit. És el meu únic
destg, i el que més en
sapigui més faci.

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

un planeta únic al
que hauríem d�aspirar
conservar-lo al màxim.

I crec que és més
p r e o c u p a n t
la continuïtat del planeta
que una
crisis econòmica que es
solucionarà, i que tot em fa
pensar acabarà amb un canvi
de model democràtic, perquè
la democràcia ha fallat en els
valors.

Per això he decidit avui
incidir en aquest tema, que
sembla ser preocupen més
els diners que l�ecologisme,
la vida i els drets humans.

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

www.revistagroc.com
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Una vuitantena de persones participen
a la visita teatralitzada del Museu

El passat divendres 14 de
setembre, i com a acte d�ini-
ci de la festa medieval Har-
pia 2012, el Museu de la No-
guera va realitzar una visita
teatralitzada, a càrrec de
Carme Alós i Eva Solanes,
tècniques del Museu.

A la visita hi van partici-
par una vuitantena de perso-
nes, molts d�ells nens i ne-
nes que van gaudir
moltíssim del recorregut de
la visita que va explicar com
era la vida de la Balaguer is-
làmica i de la posterior
Balaguer comtal, fins a la fi
del Comtat d�Urgell amb
l�atac al castell per part de
Ferran d�Antequera.Visita teatralitzada al Museu de Balaguer

El proper 29 de setembre es celebra
l�Aplec de Sant Miquel de Tartareu

Com cada any, el Patronat
de Sant Miquel de Tartareu,
organitza l�Aplec pel proper 29
de setembre, que començarà
a les 11 del matí amb la Missa a
l�ermita i després repartiment
de coca i moscatell. A dos
quarts d�una s�inaugurarà el
Centre de Dinamització del pa-
trimoni històric, natural i rural,
situat a les antigues escoles i
després tindrà lloc el dinar de
germanor. La sobretaula esta-
rà amenitzada pel grup musi-
cal Jalaysa.

La visita va donar el tret d�inici a la Festa medieval
Harpia 2012, que va celebrar-se el cap de setmana

El dia 12 de setembre va
tenir lloc la presentació ofi-
cial de la Comarkalada, Tro-
bada Jove de la Noguera,
que tindrà lloc els propers 6
i 7 d�octubre al municipi de
Ponts.

L�acte va anar a càrrec
del regidor de joventut de
l�Ajuntament de Ponts,
Eduard Piñol; el president
del Consell Comarcal de la
Noguera,  Pere Prat; de la
consellera de Joventut del
Consell Comarcal,  Sònia
Valero; i de diferents
membres de les entitats
col·laboradores.

Dissabte a les 9 h, hi
haurà esmorzar popular,
seguit d�un concurs de
batucada durant tot el mati.
Paral·lelament a les 11.30 h,
hi haurà la recepció de les
autoritats a l�ajuntament i a

les 12 començarà el VII
Fòrum d�alcaldes/esses i
regidors/es de joventut. A les
dos del migdia, hi haurà el
dinar popular. A les 16 h, hi
haurà l�obertura i
inauguració de la Fira Jove,
a continuació hi haurà el II
Campionat de botifarra. A
les 18 h, es farà la 5a gimcana
�Noguerenc de ferro�. A les
20 h el lliurament de premis
dels diferents concursos. Ja
de cara a la nit, a les 21.30 h,
el sopar i a continuació un
espectacle a càrrec dels
Diables de Ponts �Sofre�,
concert amb La Terrasseta
de Preixens, Strombers i La
banda Puig.

Diumenge a les 12 h, hi
haurà un espectacle de
piragüisme i a les 13 h es
donarà el relleu a la
Comarkalada 2013.

Ponts acollirà la Festa major
jove de la Noguera, la
Comarkalada 2012

Presentació de la Comarkalada 2012

El dia de l��aplec, s�inaugurarà el nou centre de dinamització
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El passat divendres 7
de setembre, el Museu de
la Noguera va inaugurar
l�exposició «75 anys del
Museu d�Arqueologia de
Catalunya». Aquesta
mostra fa un recorregut
per la història d�aquest
emblemàtic museu naci-

onal molt vinculat al ter-
ritori a través de les se-
ves col·leccions que pro-
cedeixen de tot
Catalunya.

L�exposició es podrà
veure a Balaguer, fins al
proper diumenge 28
d�octubre.

Exposició �75 anys del Museu
Arqueològic de Catalunya�

Exposició al Museu de la Noguera

Natural Òptics Balaguer es consolida amb
la 5a edició del seu concurs de dibuix

Cinquè Concurs de Dibuix Natural Òptics Balaguer

Com ja és habitual, Natural
Òptics Balaguer proposa una
tornada a l�escola més divertida
que mai gràcies al seu Concurs
de Dibuix, que aquest any ja
celebra la seva cinquena edició.

Aquest any els premis als
que poden optar els nens i les
nenes d�entre 3 i 12 anys que

participin al concurs són pels
nens de 3 a 5 anys, una maleta
de pintures, pels nens de 6 a 10
anys un joc de taula, i pels més
grans, de 10 a 12 anys, una
cámera de fotos.

Enguany com a novetat els
que vulguin participar al
concurs poden descarregar-se

la làmina a la web:
www.naturaloptics.com /
balaguer, fer el dibuix i entregar-
lo a l�òptica per poder participar
al concurs.

El Concurs de Dibuix de
Natural Optics coincideix amb
la campanya de tornada a
l�escola, que té com a objectiu
que els més petits es revisin la
vista abans de començar el
curs i ofereix una assegurança
per trencament de les ulleres
durant un any, dins la seva
promoció especial infantil de
Tornada a l�Escola.

El Col·legi Nacional
d�Òptics i Optometristes
d�Espanya (CNOO) alerta que
1 de cada 4 nens en edat escolar
pateix algun problema de la
visió sense diagnosticar, i que
prop del 30% del fracàs escolar
està relacionat amb anomalies
visuals.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-------------------------------------
ES DONEN classes parti-
culars d�anglès, en ni-
vells d�estudis de primà-
ria i ESO. Interessats tru-
cat al: 647185846.
-------------------------------------
S�OFEREIX senyora per
cuidar persones grans al
vespre o nit. Entre setma-
na o caps de setmana.
Raó: 675979345.
-------------------------------------
EMPRESA DE
BALAGUER, precisa
persona para realizar
trabajos comerciales en
departamento internaci-
onal. Imprescindible
francés, se valoraran
otros idiomas. Sueldo a
negociar. Curriculum a
David@villartlogistic.com
-------------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes de conver-
sa d�anglès, per particu-
lars o grups. Raó telèfon:
650422582.
-------------------------------------
S�OFEREIX noia amb ex-
periència, per cuidar
nens. Total disponibilitat
d�horari. Raó: 617950178.
-------------------------------------
ES DONEN  classes par-
ticulars de música (espe-
cialitat piano i llenguat-
ge musical). Raó:
669117026.
-------------------------------------
SE OFRECE señora para
cuidar gente mayor, para
limpieza o para cocinar.
Con referencias. Razón:
688233807.
-------------------------------------

IMMOBLES
-------------------------------------
PIS DE LLOGUER a
Vallfogona, 3 hab., 2
banys, cuina, 2 terrasses,
any 2009. Preu sense mo-
bles: 300 e, amb mobles
380 e, comunitat inclosa.
Pàrking i traster opcio-
nal. Raó: 679606061.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades de
516 m2, a la millor zona
de Balaguer, al costat del
Col·legi Mont-roig. Raó:
676996765.
-------------------------------------
ES LLOGA habitació amb
dret a totes les estances
de la casa, adreçat a no-
ies estudiants. Raó:
675979345.
-------------------------------------
LLOGUER de locals a
Bellcaire d�Urgell, 55 m2,
obra nova. T: 676996765.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
21m2 al c/ St. Pere Màrtir,
preu 90 e/mes. Aparta-
ments a Camarasa, total-
ment equipats i amb vis-
tes al riu. Pàrking al c/
Urgell. Raó: 973447752-
639920281.
-------------------------------------
ES LLOGA PIS a
Barcelona, Avda. Paral·-
lel, davant metro (L2 i L3),
2 hab. dobles, despatxet,
2 banys, menjador, cuina
equipada, parquet, a/a,
ascenssor, excel·lents
vistes. Ideal per estudi-
ants de Balaguer i comar-
ca. Raó: 630706425.
-------------------------------------

PISOS A Balaguer, llo-
guer pisos de 3 hab., ven-
ta (finançament 100%),
de 1, 2 i 3 habitacions.
Raó: 670284619. Immo-
bles procedents d�actius
bancaris.
-------------------------------------
VENTA DE CASES d�obra
nova, 150 m2, amb garaig
i jardí a la Fuliola. Preu:
170.000 e negociables.
De particular a particular.
Raó: 653950185-
620287216.
-------------------------------------
ES LLOGA pis al Ps. de
l�Estació, 4 hab., 2 banys.
Raó: 634208883 (nits).
-------------------------------------
ES LLOGA pisos i dúplex
a Bellcaire, d�obra nova.
Preu molt econòmic.
Raó: 973450051 (trucar de
9 a 13.30 h).
-------------------------------------
VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11 de
Balaguer. Raó telèfons:
629310479-629715431.
-------------------------------------
ES VEN terreny urbà de
800 m2, amb tots els ser-
veis a Fontdepou (Àger).
Zona molt tranquil·la.
Preu a convenir. Ideal
per a segona residència.
Molt bon preu. Interess-
ats trucar al telèfon:
646268186.
-------------------------------------
ES LLOGA pis cèntric, 1
hab., 1 bany, amb calefac-
ció, moblat. Preu: 350 e /
mensuals. Raó interes-
sats: 676116396.
-------------------------------------

ES LLOGA casa a Os de
Balaguer, per vacances i
caps de setmana. Total-
ment equipada. Molta
llum. Capacitat per 12
persones. Tel: 687750253.
-------------------------------------
ES LLOGA pis moblat a
Balaguer, 2 hab., 1 bany,
tot exterior, pàrking tan-
cat, traster. C/ Girona
cant. c/ Franqueses. Preu:
400 e/mes. Imprescindi-
ble referències. Raó:
973447805.
-------------------------------------
PARTICULAR vende piso
en Salou, c/ Barcelona, 3
hab., cocina, baño, 2
terrazas, piscinas, ascen-
sor, 100.000 e. Telf:
696159374.
-------------------------------------
ES VEN xalet amb
parcel·la urbanitzada de
2.300 m2, amb tots els ser-
veis. Excel·lent situació, a
poca distància de
Balaguer. Venta de parti-
cular a particular. Raó:
679212459.
-------------------------------------
ES VEN casa adossada a
la Ràpita de 140 m2, 50 m2

de pàrking, 80 m2 de pati,
4 hab., 3 banys, amb op-
ció a mobles. Abstenir-se
curiosos. De particular a
particular. Raó telèfon:
973450855.
-------------------------------------
BUSCO NOIES per com-
partir pis al c/ Barcelona,
50 1r 1a, moblat, ascens-
sor. Totalment equipat, 4
hab., 2 terrasses. Raó:
675497518-973446087.
-------------------------------------

ES VEN casa a Àger, al
mig del poble. Raó:
932113910 (nits).
-------------------------------------
ES LLOGA altell comerci-
al c/ Molí del Comte, 11 de
Balaguer, 60 m2, entrada
individual, a/a. Preu: 180
e/mes. Raó: 973447805.
-------------------------------------
LLOGUER pàrking al Ps
Estació, 11. Tel: 670255652.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
COMPRO monedes, se-
gells d�Espanya, bitllets an-
tics, postals, fotos, llibres, pu-
blicacions, còmics, cromos,
llibres de Festa Major i Fira
Balaguer, Grocs (100 pri-
mers números). Qualsevol
cosa de Balaguer. Raó:
676803205.
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador. T: 973420029.
-------------------------------------
ES TRASPASSA llicència
de taxi a Balaguer. Raó:
609382223.
-------------------------------------
VENDO bichón maltés,
nacido el 20/05/2012. Con
vacunas al dia y con chip.
Precio: 250 e. Razón:
663420470.
-------------------------------------

MOTOR
-------------------------------------
ES VEN Peugeot 206 HDI
comercial. Any 2002. Eco-
nòmic. Raó: 973447705.
-------------------------------------
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REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F �  BALAGUER

Tel. 699 949630

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT 973 455004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT 973 426013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
IMPIC 973 446606
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D�ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CÀRITAS BALAGUER 973 443320
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
A MEDICS 973 447513
CENT. MEDIC RECONX. 973 448113
CREU ROJA 973 445796
RENFE 973 445503
ALSINA GRAELLS 902 422242
TAXIS PÚBLICS 973 445022
CORREUS 973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177
DESPATX PARROQUIAL 973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT. 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 445786

629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN 973 446259
--------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT 973 586005
DISPENSARI MÈDIC 973586249
--------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT 973 420009
--------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT 973 428007
--------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT 973 459005
--------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT 973 446099
--------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC 973 445018
--------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004
--------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
--------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005
METGE 973 430107
--------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
RESIDÈNCIA 973 438169
--------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
--------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC 973 454002
--------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC 973 454003
--------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055
--------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC 973 454019
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455286

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D'URGELL

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

Horari de trens

Horari d�autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.55 � diari
19.55 � diari
19.00 UAB BELLATERRA diumenges lectius
06.10 TÀRREGA feiners
07.10 " feiners
07.50 " de dill. a div. feiners
12.00 " feiners
15.00 " feiners
19.30 " feiners
07.10 LLEIDA de dill. a div. feiners
07.40 � diari
07.45 " feiners
07.48 " feiners
07.55 " dim, dime, diven.
08.00 � dill., dij., diven.
09.15 � feiners
10.45 " diumenge
10.50 " de dill. a div. feiners
12.00 � de dill. a div. feiners
13.10 � de dill. a div. feiners
13.30 � de dill. a div. feiners
14.45 � de dill. a div. feiners
15.15 � de dill. a div. feiners
15.18 � de dill. a div. feiners
17.51 � diari
18.05 � diari
19.10 � de dill. a div. feiners
19.21 � diumenge
09.50 SEU D'URGELL diari
16.35 � diari
09.50 PUIGCERDÀ diari
13.35 SOLSONA dill., dima., dij., div.
16.35 � divendres
09.50 PONTS diari
13.35 � de dill. a div. feiners
16.35 PONTS diari
19.10 � de dill. a div. feiners
19.50 � de dill. a div. feiners

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
13.37 ESTERRI D'ÀNEU diumenge
17.22 � diari
20.07 � diari
21.21 � de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 � de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
13.37 � diumenge
14.00 � dime., div., dis.
17.00 � dill., dima., dij.
17.22 � diari
20.07 � diari
21.21 � de dill. a div.
11.05 LES diari
18.05 � diari
08.25 ALMENAR de dill. a div. feiners
15.15 � de dill. a div. feiners
12.45 � dissabtes

SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
07.00 de dill. a div. feiners
07.45 de dill. a div. feiners
09.10 feiners
09.15 diari
10.00 de dill. a div. feiners
11.00 feiners
11.10 de dill. a div. feiners
12.30 feiners
13.00 de dill. a div. feiners
14.10 de dill. a div. feiners
15.00 de dill. a div. feiners
16.00 diari
16.35 diari
18.30 de dill. a div. feiners
19.00 de dill. a div. feiners
19.20 diari
20.00 de dill. a div. feiners
20.35               de dill. a div. feiners

NOUS

HORARIS
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30
14.16 14.46
18.10 18.39
21.05 21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10 09.39
17.30 17.59
20.30 20.59
LA POBLA BALAGUER
12.56 14.16

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS PRESSUPOST
al tel.: 687 509 546

De les 8 de la tarda del 20 de setembre a les 8 de la tarda del 27 de setembre ALDAVÓ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 27 de setembre a les 8 de la tarda del 4 d�octubre CLAVER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 4 d�octubre a les 8 de la tarda de l�11 d�octubre SALA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ES VEN
Peugeot 206 HDi

comercial. Any 2002
Econòmic.

Raó: 973 447 705
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