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Amb el suport de

 El mes de setembre ha començat amb grans 
moviments de gent. Alguns generalitzats arreu de 
Catalunya, altres només a la nostra ciutat.
 El primer cap de setmana de setembre, el restaurant 
Racó Ibèric ens va sorprendre amb una Fira del Pernil que 
va mobilitzar centenars de persones durant tot el cap de 
setmana, amb actuacions musicals i parades de tast de 
pernil, formatges i embotits.
 Una setmana més tard, la Festa Medieval Harpia 
2013 portava cap a la nostra ciutat a milers de persones 
que durant tot el cap de setmana van convertir el centre 
històric de la capital de la Noguera en una ciutat medieval 
de principis del segle XV, just quan Ferran d’Antequera va 
acabar amb el Comtat d’Urgell i el Castell Formós. Milers 
de persones que han gaudit dels actes, del mercat, de les 
actuacions i que a més ha comportat un bon moviment 
econòmic pels bars i restaurants de la ciutat que han vist 
com feien ple durant els dos dies.
 Entremig, prop d’un miler de balaguerins es 
desplaçaven a més de cent quilòmetres per tal de 
participar a la Via Catalana, una de les mobilitzacions 
més participatives que ha viscut Catalunya en la seva 
història.
 Per contra, el dissabte a la tarda, el CTT Balaguer 
iniciava la temporada a la màxima categoria estatal del 
Tennis Taula femení, davant el Mataró, amb unes petites 
grades buides d’aficionats, i l’endemà, el C.F. Balaguer 
inaugurava temporada al Municipal amb poc més de cent 
cinquanta espectadors. Contradictori? 
 Per cert, tant el CTT Balaguer com el C.F. Balaguer 
van guanyar els seus respectius partits.

Moviment de gent
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Milers de persones participen dels
actes organitzats a l’Harpia 2013

 Milers de persones han 
pres part aquest cap de set-
mana a Balaguer en la festa 
medieval de l’Harpia. Tant 
dissabte com diumenge els 
carrers del centre històric 
han quedat petits davant 
l’allau de visitants que han 
registrat les activitats orga-
nitzades amb motiu de la  
festa. La varietat de propos-
tes, des de més lúdiques, 
com el sopar o les desfilades 
dels abanderats, fins a més 
didàctiques, com les visites 
teatralitzades al museu o la 
mostra de documents del 
Comtat d’Urgell, expliquen 
en gran part la bona accep-

tació d’aquesta  festa, que, 
en paraules de l’alcalde, Jo-
sep Maria Roigé, “no només 
està consolidada, sinó que 
la gent se l’ha feta seva”. 
 Enguany la festa ha 
girat entorn de la desfeta 
del comte Jaume II d’Urgell 
davant les tropes de Ferran 
d’Antequera, que gràcies 
als grups de recreació his-

Harpia

tòrica, Balaguer ha  pogut 
capgirar, per un cap de set-
mana, el curs de la història, 
fent del comte balaguerí el  
vencedor de la batalla i, per 
tant, garant de la integritat 
del Comtat d’Urgell. Per tal 
de  celebrar-ho, la ciutat 
li va entregar dissabte a 
la nit d’una harpia, figura 
mitològica símbol de pau 
i prosperitat, que va fer un 
ball de lluïment i un altre 
amb foc.
 La figura, que serà un 
element més del bestiari fes-
tiu de Balaguer, està inspira-
da en una petita  escultura 
de guix del segle XI, d’origen 
islàmic, que es conserva al 
Museu de la  Noguera. Des-
prés de l’estrena de l’harpia, 
i del descens amb torxes 
des de la muralla fins a la 
plaça Mercadal dels grups 
de recreació, va començar 
el sopar medieval, amb més 
de 300 comensals. 

La batalla al parc de la Transsegre

El Centre Històric de la 
capital de la Noguera va 
retrocedir 600 anys en 
la història amb milers de 
visitants “medievals”

 La VII Mostra d’Oficis 
Antics, va celebrar-se el 
passat dissabte 14 de 
setembre al carrer del 
Pont , amb la participació 
d’una 25 artesans que 
treballaven el cuir, el fil, 
la corda, la fusta o el fang 

com es feia antigament. 
El mercat, inaugurat per 
l’alcalde Josep Maria Roi-
gé va estar obert durant 
tot el dissabte 
 També va generar 
molta expectació el sa-
fareig que l’Associació 
Dona Rural va fer a la 
Reguereta, l’espai on 
antigament es rentava la 
roba. En dues sessions, 
de matí i tarda, aquesta 
entitat ensenyà i convidà 
a tothom qui va voler a 
sumar-se a rentar la roba 
a mà.

25 artesans van participar a 
la VII Mostra d’Oficis Antics 
del Carrer del Pont

Reguereta

La Reguereta va 
tornar a ser el marc 
per l’Associació Dona 
Rural per recuperar el 
safareig 
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El Casal Pere III lliura els premis 
Moragues-Basset i Manuel Gonzàlez Alba

 En el marc de la desena 
Prèvia a la Diada el passat 
divendres dia 13 va tenir lloc 
al claustre de Sant Domè-
nec el tradicional sopar del 
Casal en el decurs del qual 
es van lliurar els premis 
Moragues-Basset i Manuel 
Gonzàlez Alba, dues obres 
originals de l’artista bala-
guerina Rosa Maria Sauret.
 E n g u a n y  e l  p r e m i 
M o r a g u e s - B a s s e t  v a 
recaure en l ’escr iptor 
Matthew Tree per la seva 
defensa de la llengua i de la 
cultura catalanes. I el premi 
Manuel Gonzàlez Alba va 
ser pels firmants de la Nova 
Declaració de Mequinensa.Lliurament dels premis

El cercle de Promoció Econòmica inicia 
a l’octubre el cicle de sopars-col·loquis
 El Cercle de Promoció 
Econòmica i d’Iniciatives 
de Balaguer i comarca, ini-
cia una nova temporada de 
sopars-col·loquis per aquesta 
tardor.
 El cicle, començarà el 
divendres 3 d’octubre amb el 
Grup Municipal Iniciativa per 
Catalunya, com a tema princi-
pal la Situació política, social 
i econòmica de Balaguer. Tots 
els grups polítics de Balaguer 
hi participaran acabant el 
cicle al mes de desembre.

Els premiats d’enguany han estat l’escriptor
Matthew Tree i la Nova Declaració de Mequinensa

 Els alumnes de l’es-
pecialitat de Fructicultu-
ra i producció ecològica 
de la Casa d’Oficis de 
Balaguer han entregat 
aquest estiu prop de 
1.300 quilos d’aliments 
a entitats socials de la 
ciutat. Es tracta de les 
fruites i hortalisses que 
cullen setmanalment de 
l’hort on fan les pràcti-
ques d’aquest mòdul.
 Des que es va enge-
gar el projecte, els joves, 

que tenen entre 16 i 24 
anys, han estat aplicant 
els coneixements teò-
rics sobre fructicultura 
apresos a l’aula: des de 
distribuir els espais dins 
de l’hort fins a conrear 
les fruites i verdures, 
passant pels mètodes 
de regadiu i tractaments 
naturals per combatre 
plagues.
 Uns aprenentatges 
que des d’aquest estiu 
han començat a donar els 
seus fruits: albergínies, 
bledes, carabassons, ce-
bes, cols, enciams, mon-
getes, pebrots, síndries i 
tomates són alguns dels 
aliments que recullen 
setmanalment i entre-
guen a una entitat social 
del municipi.

La Casa d’oficis lliura 1.300 
quilos d’aliments a diferents 
entitats socials de Balaguer

La Casa d’Oficis dóna aliments

Els aliments
provenen de l’hort que 
treballen els alumnes 
de l’especialitat de
fructicultura

Sopars Col·loqui
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 El departament d’En-
senyament ha entregat 
aquesta setmana el nou 
mòdul prefabricat de 
l’Escola Mont-roig de 
Balaguer. Durant aquest 
estiu, s’han executat les 
obres per a donar cabuda 

als nous alumnes. Cal 
recordar que el centre va 
començar a funcionar el 
curs 2007-2008 amb un 
grup de P-3, i que, cada 
any, va creixent fins a 
esdevenir una escola 
completa. Enguany tin-
drà 12 grups fins a quart 
de primària i uns 290 
alumnes.
 El mòdul compta amb 
espai per a dues aules i 
la zona de serveis, con-
nectat amb els que ja hi 
havia.

L‘escola Mont-roig s’amplia 
amb un nou mòdul amb dues 
aules i els serveis

Nou mòdul de l’escola Mont-roig

El centre escolar 
compta en l’actualitat 
amb 290 alumnes des 
de P3 fins a quart de 
primària

El Mercadal acollirà una nova edició de 
la Fira d’Entitats el 22 de setembre

 El proper diumenge 22 
de setembre, la Plaça del 
Mercadal acollirà una nova 

edició de la Fira d’Entitats, 
organitzada per l’Associació 
de Dones Almatà, i que té 
l’objectiu de reunir el major 
nombre possible d’entitats 
culturals, socials, lúdiques 
i esportives de Balaguer i 
comarca de la Noguera per 
tal de que comparteixin i 
donin a conèixer les seves 
activitats que organitzen i 
realitzen durant tot l’any.

Fira d’entitats

 La Fira d’Entitats serà 
inaugurada a partir de les 
11 del matí, pel Director 
dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament, Miquel Àn-
gel Cullerés, mentre que 
la cloenda  de la Trobada 
d’entitats serà a partir de 
les 8 del vespre i correrà a 
càrrec de l’alcalde de Bala-
guer, Josep Maria Roigé. Al 
llarg de tot el diumenge hi 
haurà diferents activitats i 
actuacions.
 Des de fa anys, prop 
d’una trentena d’entitats i 
associacions es reuneixen 
un cop a l’any per la Fira 
d’Entitats per tal de postrar 
la riquesa de les associa-
cions de la comarca, amb 
demostracions, tastos inter-
culturals, activitats entre les 
que cal destacar el concurs 
de dibuix infantil, el guanya-
dor del qual, s’utilitza per 
confeccionar el cartell de la 
Fira de la edició posterior.

Fira d’Entitats

La Fira la inaugurarà el 
Director dels Serveis 
Territorials
d’Ensenyament i la
clourà l’Alcalde
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Programa d’actes Vallfogona

DIVENDRES dia 27
16.00 Penjada de senyeres als balcons.
18.00 Cursa atlètica infantil i berenar.
20.00 Pregó de festa major a càrrec del Club d’Es- 
 cacs Vallfogona, l’any del seu 30è aniversari.
21.00 Tallada del xop acompanyats dels Diables i  
 Bèsties Feréstegues de Balaguer.
22.00 Festa de quintos, amb sopar popular, sorteigs
 i Megafestival Summer Closing Party amb Dj
 Luxury.

DISSABTE dia 28
09.30 Bàsquet infantil al pavelló de la Ràpita, CEP
 Vallfogona vs Autocares Sisqués Binéfar B.
10.30 Obertura de l’exposició de pintura de l’artista
 local Oriol Solaní i entrega de premis del
 concurs de cartells de festa major.
11.00 Parc infantil.
16.00 III Trobada de Quads, costat camp de futbol.
17.00 Parc infantil.
17.30 Concurs de coques dolces.
18.00 Exposició d’Oriol Solaní.
19.00 Sessió llarga de ball amb Glacé.
24.00 Concert amb Muntband, primer concurs de 
 toro mecànic i after hours amb Dj. Ben.

DIUMENGE dia 29
10.30 Futbol: Veterans de Vallfogona vs Veterans  
 d’Artesa de Lleida. Bàsquet mini femení: CEP
 Vallfogona vs Vedruna Balaguer. Cadet femení
 CEP Vallfogona vs CB Bellpuig.
12.00 Exposició d’Oriol Solaní.
12.30 Missa acompanyada de la Coral Vallfogonina.
13.00 Cercavila de gegants, capgrossos i els grallers
 de Balaguer.
14.00 Sardanes amb la Coral 11 de Setembre.
17.00 Partit de futbol FC Vallfogona vs Tàrrega FC.
17.30 Taller de bombolles de sabó.
17.30 Exposició d’Oriol Solaní.
18.00 Concert i ball fi de festa major amb l’orquestra
 Saturno.

Vallfogona de Festa del 27 al 29 de
setembre per celebrar Sant Miquel

 Vallfogona comença la 
seva festa major el proper 
divendres 27 amb el pregó 
de festa a càrrec del Club  
d’Escacs Vallfogona que 
enguany celebren el seu 30è 
aniversari.
 A part ir  del  vespre 
la Tallada del xop amb 
l ’ a c o m p a n y a m e n t 
dels Diables i  Bèsties 
Feréstegues de Balaguer 
i  la Festa de Quintos, 
abans del sopar popular, 
i el Megafestival Summer 

Closing Party amb una de 
les dj’s més internacional 
del nostre país: Dj Luxury.
 La festa continuarà el 
dissabte amb l’obertura 
de l’exposició de pintura 
de la mà de l’artista local 

Oriol Solaní i entrega de 
premi del guanyador/a del 
concurs de cartells de la 
festa major a la sala d’actes 
de l’Ajuntament. Durant 
tot el dies hi haurà un parc 
infantil. També la III Trobada 
de Quads a la zona annexa 
al camp de futbol.
 A la tarda hi haurà  
el Concurs de «coques 
dolces».
 El grup Glacé amenitzarà 
el ball i concert amb la força 
dels Muntband. 
 La festa acabarà el 
diumenge amb la Missa, 
els gegants, la cercavila, i 
una ballada de sardanes.
 Tancarà la festa major de 
Sant Miquel el concert i ball 
amb l’orquestra Saturno.

Orquestra Saturno

Concerts, sessions de 
ball, esports,
exposicions i actes
lúdics centren la
programació festiva

Vallfogona
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Vallfogona va celebrar la Festa de les 
Cassoles, el passat 11 de setembre

 El passat 11 de setem-
bre, Diada Nacional de 
Catalunya, Vallfogona va 
celebrar com cada any, la 
Festa de les Cassoles. 
 Des de les 11 del matí, 
les diferents colles es van 
reunir al pati de les escoles 
per tal de preparar les cas-
soles. Totes les colles van 
rebre una caixa de vi, dels 
organitzadors.
 Quan les cassoles esta-
ven fetes va haver-hi el dinar 
popular on es van poder 
degustar-les.
 A les 4 de la tarda van 
fer un bany d’escuma i acte 
seguit una sessió de ball 
amb el grup Intermelody.Festa de les Cassoles

Vallfogona acull una nova edició de 
l’Open Internacional d’Escacs Actius
 Un any més arribat el se-
tembre, Vallfogona es vesteix 
de blanc i negre amb l’Open 
Internacional d’Escacs Ac-
tius. El proper 21 i 22 de se-
tembre arribarà la 21a edició 
consecutiva d’aquest open. 
 Un any més comptarà 
amb els millors jugadors 
del país i l’èlit del món dels 
escacs, a la vegada que és 
un campionat que agrupa 
un gran nombre de jugadors 
joves, que tenen l’ocasió 
d’enfrontar-se amb mestres 
i grans mestres d’aquest 
esport.
 Des de l’organització 
obren les portes als aficionats 
d’aquest esport per que 
visitin durant el dissabte 

Després de fer les cassoles, les colles van fer un 
dinar popular, seguit d’una sessió de ball

Open d’Escacs de Vallfogona

de 16.00 a 20.00 i diumenge 
de 10.00 a 13.00 i de 16.00 
a 19.00, i puguin veure les 
partides en directe. L’Open 
de Vallfogona ha passat a ser 

un referent, dins dels escacs 
catalans, aconseguint ser 
un dels campionats més 
puntuats dins del Circuit 
Català.

 La primera Cursa 
de la Vaca es disputarà 
aquest diumenge, 22 de 
setembre, a Vallfogona 
de Balaguer, un muni-
cipi conegut arreu de 
Catalunya per la seva 
producció lletera. Són 
precisament els vaquers 
locals els principals pa-
trocinadors de la prova, 
organitzada pel Club 
Esportiu Cansallebres 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

 L ’ o r g a n i t z a c i ó 
té previst tancar les 
inscripcions (que es 
poden fer a través del 
web www.cansallebres.
cat) dijous 19, amb un 
màxim 300 inscrits. 
 La prova arrencarà 
a les 10 del matí de 
diumenge de la Zona de 
les Piscines i compta amb 
dos recorreguts: un de 5 
quilòmetres que es pot 
realitzar a peu o corrent 
(que rep el nom de Cursa 
de la Vedella) i un altre de 
10 quilòmetres, només 
apte per als atletes més 
ben preparats, la Cursa 
de la Vaca.
 Hi haurà sorteigs 
de regals, xocolatada, 
inflables per als més 
petits entre d’altres.

Vallfogona organitza la
primera Cursa de la Vaca de 
10 quilòmetres

Cursa de la Vaca a Vallfogona

També organitza la 
Cursa de la Vedella 
de 5 quilòmetres que 
es pot fer a peu o 
corrent



10 >> F E S T E S  M A J O R S

Programa d’actes La Sentiu

DIVENDRES dia 27
19.30 Inauguració de l’exposició-concurs de
 dibuixos infantils i juvenils. A continuació,
 inauguració de l’exposició de l’obra pictòrica
 de Marcel·lí Bergé Palou i lliurament per part
 dels seus fills d’un quadre  al poble.
21.00 Pregó de festa major a càrrec de Marcel
 Bergé Pijuan, fill de Marcel·lí Bergé Palou.
 En acabar, encesa des del balcó del
 tradicional “xupinaço”.
22.00 Llangonissada popular, seguida de la Carre- 
 tada de foc a càrrec dels Diables “Bèsties  
 Feréstegues”.
24.00 Festa Jove amb Parquing 95, 9son, Rewind.

DISSABTE dia 28
16.30 Espectacle infantil amb la “La Cremallera”,
 i acte seguit lliurament dels premis del
 concurs de dibuix.
19.30 Ball de tarda amb el conjunt “Orgue de gats”.
23.30 Concert de “Earth Angels”.
00.30 Ball de nit amb el grup “Orgue de gats”. 
 Tot seguit i fins ben entrada la matinada
 discomòbil “Check Systems” amb Dj. Dray 
 Today.

DIUMENGE dia 29
11.00 Missa Major de Sant Miquel cantada per la  
 Coral de la Sentiu.
11.00 Parc infantil Diver Parks amb inflables, cars
 i quads (fins a les 13 h).
12.00 Rebuda de l’Hble. Sra. Joana Ortega i Ale- 
 many, amb recorregut pel poble i visita de  
 l’arranjament del riu Sió al seu pas pel nucli.
13.30 Vermut i ballada de sardanes amb la Cobla
 Lluisos de Taradell.
16.00 Parc infantil Diver Parks (fins a les 19 h).
19.00 Concert amb l’Orquestra Gerunda i sessió
 llarga de ball. A la mitja part castell de focs.

L’Ajuntament de La Sentiu de Sió
convida a tothom a gaudir de la seva

Festa Major de Sant Miquel
els dies 27, 28 i 29 de setembre

La Sentiu celebra la Festa Major de 
Sant Miquel del 27 al 29 de setembre

La Sentiu

Orgue de gats

El fotograf balaguerí, 
Marcel Bergé serà el 
responsable de llegir el 
pregó de festes
d’enguany

 La Sentiu comença la 
seva Festa major el proper 
divendres 27 de setembre, 
amb una exposició de dibui-
xos infantils, i una exposició 
del pintor Marcel·lí Bergé 
que es podrà veure tota la 
festa major. El fill del pintor, 
el fotògraf Marcel Bergé 
serà l’encarregat de llegir 
el pregó de la Festa major 
2013, abans del tradicional 
“xupinaço”. Tot seguit la 
llangonissada popular i la 
Festa Jove amb els grups 

Parquing 95, 9SON i RE-
WIND.
 La Festa continuarà el 
dissabte amb l’espectacle 
infantil «Treure el nas» de La 
Cremallera. El ball de tarda 
i de nit estarà amenitzat pel 

conjunt Orgue de gats, i en 
acabar hi haurà una sessió 
de discomòbil amb Dj Dray 
Today.
 Els actes festius con-
tinuaran el diumenge 29 
de setembre amb la Missa 
Major en honor al Patró 
Sant miquel i cantada per la 
Coral de La Sentiu. També hi 
haurà la instal·lació del Parc 
Infantil Diver Parks amb in-
flables, cars i quads, també 
per la tarda. Abans de dinar 
Vermut popular i ballada 
de sardanes amb la Cobla 
Lluisos de Taradell amb l’as-
sistència de les autoritats.
 Finalment Concert amb 
l’Orquestra Gerunda i sessió 
continua de ball, i Castell 
de Focs Artificials a la mitja 
part.
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El racó del poeta
Miquel Trilla
---------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
D’allà, d’aquí

Talment com ara fem,
també segurament d’aquí a molts anys,
el món parlarà dels d’ara, 
d’aquest temps, i serem avantpassats 
i en diran el mal i el bé
dels polítics, dels ministres,
del gran Wert, dels que van de saberuts, 
dels grans savis de carrer, 
de tants i tants mentiders.
També segurament d’aquí a molts anys,
no serem gairebé res, uns de tants,
un punt perdut a l’espai, ignorat, oblidat,
pols i vent configurant l’ombra de l’infinit,
que ningú no sap el que és.
També segurament d’aquí a molt anys, 
si és que som en algun lloc,
un lloc com tants inventat, 
ben segur només serem 
el que en queda de la fe,
potser el tot, potser el no-res,
qui sap... potser l’infinit només,
que ningú no sap el que és.

Montgai Màgic, cinquena fira de Màgia 
el primer cap de setmana d’octubre

Montgai Màgic

 Montgai Màgic, la Fira 
de la Màgia de Montgai, 
celebrarà la seva cinquena 
edició, els propers dies 4, 5 i 
6 d’octubre. En  aquesta edi-
ció cal destacar la celebra-
ció del segon Concurs de 
Màgia Close-up (d’aprop) i 
del tercer Concurs de Mà-
gia General. Tindran lloc el 
diumenge a partir de les 11 
del matí.
 C o m  é s  h a b i t u a l , 
M o n t g a i  c o m p t a r à 
d u ra n t  t o t  e l  c a p  d e 
setmana amb l’actuació 
de més de mig centenar 
de mags procedents de 
diferents punts de l’Estat 
espanyol, que oferiran una 
cinquantena d’espectacles 
en 18 espais -dels quals 
dos seran l l iures- que 
s’habilitaran al casc urbà 
de la població.

La Fira de màgia de Montgai acollirà el concurs de 
màgia general i el concurs de màgia Close Up,
durant el diumenge a partir de les 11 del matí
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Bona Festa Major

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

L’AJUNTAMENT
D’OS DE BALAGUER

convida a tothom a gaudir
de la seva Festa Major

Os de Balaguer celebra la seva Festa 
Major de Sant Miquel del 26 al 29

 Del 26 al 29 de setembre 
la localitat noguerenca d’Os 
de Balaguer celebra la seva 
festa major de Sant Miquel, 
amb molts actes musicals, 
lúdics i esportius per a tots 
els gustos i edats.
 La Festa començarà el 
dijous 26 amb la inaugura-
ció de l’exposició d’Art al 
castell, on es podrà veire una 
exposició col·lectiva d’artis-
tes d’os, Alberola, Balaguer, 
Lleida al castell d’Os.   

 Divendres 27 de setem-
bre, com ja és habitual, amb 
el sopar de germanor que 
comptarà amb la participa-
ció de l’hipnotitzador Jeff’s. 
A la nit, arribarà la Festa del 

Castell d’Os de Balaguer

Rock Català amb diferents 
grups que interpretaran tots 
els èxits del rock català dels 
darrers anys.
 El dissabte hi haurà el 
tradicional concurs de bo-
tifarra. Continuarà la festa 
amb sessions de ball a càr-
rec de l’Orquestra Rosaleda, 
tant a la tarda com a la nit, 
que finalitzarà amb una gran 
sessió de discomòbil pel 
jovent fins a la matinada.
 Els actes festius s’aca-
baran el diumenge 29 de 
setembre, festivitat de Sant 
Miquel, amb el primer partit 
de lliga de bitlles, partits de 
futbol sala al poliesportiu, 
un parc infantil tot el dia i 
ball fi de festa amb el grup 
Banda Sonora i castell de 
focs.

La Rosaleda

Concerts, sessions de 
ball i actes lúdics per 
totes les edats
conformen la
programació de la festa

Programa d’actes d’Os de 
Balaguer

DIJOUS dia 26
19.30 Inauguració Exposició d’Art al Castell.

DIVENDRES dia 27
21.30 Sopar de germanor.
23.30 Espectacle a càrrec de l’Hipnotitzador Jeff’s.
00.30 Festa del Rock Català.

DISSABTE dia 28
12.00 Actuació dels grallers.
16.30 Concurs de botifarra.
18.00 Concert a càrrec de l’Orquestra Rosaleda.
20.00 Sessió de ball a càrrec de l’Orquestra
 Rosaleda.
00.00 Sessió de ball de nit amb la Rosaleda. Tot  
 seguit discomòbil amb “La vaca boja”.

DIUMENGE dia 29
10.00 Tirada de bitlles - 3a lliga catalana, grup 6: Os
 de Balaguer - Flor de Lis (Linyola). Tot seguit 
 tirada de bitlles oberta a tothom.
12.00 Missa major en honor a Sant Miquel.
11.30 Parc infantil (fins a les 14 h).
13.00 Sessió de ball de vermut.
16.00 Parc infantil (fins a les 18.30 h).
18.00 Futbol sala infantil: Os de Balaguer - Tremp.
 Futbol femení casades contra solteres.
19.30 Sessió llarga de ball amb Banda Sonora,
 seguit d’un castell de focs fi de festa.
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“Caminar per ser feliç. El mestre de les
xiruques”, llibre de Lluís Garrofé

 El Patronat de St. Mi-
quel de Tartareu, organitza 
l’Aplec pel proper 29 de 
setembre. A les 11 del 
matí Missa a l’ermita i 
després repartiment de 
coca i moscatell. Posterior-
ment es presentarà el llibre 
“Coneguem Tartareu”, 
una conferència a càrrec 

del Professor de la UAB, 
Xavier Mora, i un audiovi-
sual per conèixer Tartareu 
a càrrec de Teo Ariet.
  A partir de la 1 hi haurà 
una visita guiada al Centre 
de Dinamització del Patri-
moni Històric, Natural i 
Rural de Tartareu i després 
el dinar de germanor.

Tartareu celebra el proper dia 
29 l’Aplec de Sant Miquel

Tartareu

Garrofé a la Setmana del llibre català on va presentar el seu 
llibre, “Caminar per ser feliç”

 “Caminar per ser feliç. El 
mestre de les xiruques””, de 
Lluís Garrofé va ser l’estrena 
de Pagés Editors dins dels ac-
tes de la Setmana del Llibre 
en català a Barcelona. Escrit 
conjuntament amb Josep Ra-
mon Ribé, explica els secrets 
d’aquest aventurer nascut 
a Tartareu que l’ha portat a 
ser la persona de més edat, 
actualment té 81 anys, que ha 
coronat tots els tres mils del 
Pirineu. No només és el relat 
de les experiències viscudes 
a muntanya sinó també ex-
plica com ha pogut arribar a 
la seva edat en plena forma 
física i mental,  gràcies a l’ali-
mentació saludable, l’exercici 
o la constància entre d’altres.
 El proper dia 27 a 2/4 de 
8 del vespre es farà la pre-
sentació a la sala d’actes de 
l’ajuntament de Balaguer.

Lluís va presentar el seu llibre a la 31a Setmana del 
Llibre en català acompanyat per Josep Ramon Ribé i 
el dia 27 de setembre el presentarà a Balaguer
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Tercera Divisió

1. Balaguer ................... 6
2. Martinenc ..................4
3. Horta...........................4
4. Viladecans .................4
5. El Catllar ....................4
6. Tàrrega .......................4
7. Jesús i Maria .............3
8. Torredembarra ..........3
9. Tecnofutbol ................2
10. Andorra (-1) .............1
11. Almacelles (-1) ........1
12. Amposta ...................1
13. Vilanova ...................1
14. Vista Alegre .............1
15. Marianao Poblet .....1
16. Torreforta .................1
17. igualada ...................1
18. Alpicat ......................1

1. Isaac Solanes . 2
2. Yerai Darias .... 1
3. Iban Parra ....... 1

     El Balaguer no podia 
iniciar millor la tem-
porada a la Primera 
Catalana, amb dues 
victòries que l’han situ-
at lider provisional de la 
classificació.
     Isaac Solanes va mar-
car dos gols al camp del 
Vista Alegre, després 
que Yerai hagués inau-
gurat el marcador en el 
minut 1 de partit.

El Balaguer comença amb bon peu la 
temporada guanyant els dos partits

FUTBOL>> El nou 
tècnic del Balaguer no 
podia començar millor i 
l’equip es situa líder en 
solitari de 1a Catalana

08/09/2013

VISTA ALEGRE 1
BALAGUER 3

 Després del descens de 
Tercera Divisió a Primera 
Catalana, el Balaguer entre-
nat per Joan Roca ha reco-
llit dues victòries en els dos 
primers partits disputats. 
 En el primer partit, el 

poder retallar diferències en 
un penalt més que dubtós ja 
ben entrada la segona part.
 Els balaguerins van fer 
un gran treball defensiu, i 
van aprofitar les ocasions 
en jugades d’estratègia.
 En el segon partit, el 
Balaguer rebia el Vilanova, 
un dels favorits per estar al 
capdamunt de la classifica-
ció al final de lliga. Iban Par-
ra aprofitava la seva ocasió 
al minut 5, marcant l’únic 
gol que pujaria al marcador.
 Els balaguerins van ju-
gar molt concentrats i van 
mostrar-se impecables en 
defensa, intentant sorpren-
dre al contratac.
 El proper encontre el 
Balaguer jugarà al camp del 
Marianao de Poblet.

Balaguer es va desplaçar al 
camp del Vista Alegre on va 
aconseguir una important 
victòria per 1-3, amb 3 gols 
del Balaguer a la primera 
part, que sentenciaven el 
partit. Els locals només van 

Ferran en una jugada d’atac del Balaguer

15/09/2013

BALAGUER 1
VILANOVA 0

Iban Parra va marcar davant el Vilanova

Isaac Solanes

Propers encontres

21/09/2013 --  17 h
Camp del Marianao Poblet

Marianao |Balaguer
-------------------------------------

29/09/2012  --  18 h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Viladecans
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El Club Bàsquet Balaguer organitza la II 
Jornada de formació d’entrenadors

 Organitzada pels Mara-
tonians del Segre, el proper 
dissabte 28 es celebrarà la 
III Milla Urbana de Bala-
guer, sota el patrocini del 
Bar 1900.
 La prova es celebrarà 
en totes les categories, des 
de Babys, fins a veterans, 
passant pels benjamins, 

alevins, infantils, cadets, 
juniors i sèniors. Comen-
çarà a les 16,45 amb els 
més petits i acabarà a les 
19,15 hores amb la sortida 
dels veterans. Aquest any 
es comptarà amb la pre-
sència de José Luís Blanco 
Quevedo, atleta d’èlit en 
curses de milla.

Balaguer organitza la III Milla 
urbana, el 28 de setembre

Milla de Balaguer

Un moment de la Jornada

 El passat mes d’agost 
el Club bàsquet Balaguer 
va organitzar la segona jor-
nada de formació d’entrena-
dors. L’activitat va comptar 
amb els ponents Oscar de 
Paula i Raul Galobardes, en-
trenadors nacionals i amb 
una àmplia experiència tant 
en formació com en equips 
professionals. 
 La jornada va constar 
de  3  b locs  e l  p r imer 
t i t u l a t  « C o n s t r u c c i ó 
d’una defensa», el segon 
«Construcció d’un atac 
per conceptes» i el tercer 
« P l a n i f i c a c i ó  d ’ u n a 
temporada».
 El curset va comptar 
amb més d’una vintena 
d ’ a s s i s t e n t s  e n t r e 
entrenadors del propi club 
i entrenadors de diferents 
clubs de la província. 

BÀSQUET>> La II Jornada de formació
d’entrenadors va comptar amb la presència de Oscar 
de Paula i Raul Galobardes, entrenadors nacionals
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 El Balaguer Villart 
Logístic va iniciar la 
temporada 2013/2014 
a la Superdivisió Esta-
tal Femenina, el passat 
dissabte 14 de setembre 
amb una victòria contun-
dent i de prestigi contra 
un dels equips més po-
tents de la lliga, el CN 
Mataró – Quadis, que 
la temporada passada 
va acabar la lliga com a 
tercer classificat per un 
clar 4-1.
 Cal destacar que 

e n  a q u e s t  p r i m e r 
encontre on va debutar 
a la  Superdivisió la 
balaguerina Gemma 
Lladonosa, una jugadora 
alevina d’onze anys 
provinent del segon equip 
del club, el Balaguer 
C u d ó s  C o n s u l t o r s , 
i que ja ha demostrat 
l a  p o t e n c i a l i t a t  d e 
la  pedrera  de l  CT T 
Balaguer.
 En el partit contra 
el CN Mataró-Quadis, 
les dues jugadores del 
Balaguer Yan Lan Li i 
Ting Ting van demostrar 
la  seva super ior i tat 
guanyant els seus partits 
individuals i el partit de 
dobles, doblegant un 
dels millors equips del 
Tennis Taula Femení 
estatal.

El CTT Balaguer Villart Logístic 
s’imposa al Mataró en el
primer partit de lliga

Gemma Lladonosa

TENNIS TAULA>> En 
el partit va debutar a 
la Superdivisió la jove 
jugadora d’11 anys, 
Gemma Lladonosa

L’OC La Sentiu de Futbol Sala incorpora 5  
jugadors i estarà entrenat per Pepe Torres

FUTBOL SALA>> El pre-
parador físic Pere Anton 
Mola, es fa càrrec de l’equip 
duran les primeres setma-
nes d’entrenament per po-
sar apunt els jugadors de 
cara al inici del campionat, 

el primer partit de lliga es 
disputarà el 28 de setembre 
al Pavelló de la Sentiu en 
dates de la Festa Major de 
Sant Miquel.
 Aquest any l ’equip, 
mantenint  la  base de 

jugadors que tantes alegries 
van donar als aficionats 
la temporada passada, ha 
incorporat fins a 5 nous 
jugadors. Es tracta del porter 
Josep Maria Farran (Tàrrega 
F.S) i els jugadors de camp 
Jordi Cuellas (Bellcaire C.F), 
Raul Palacín, Marc Samper 
i Gerard Hernández (C.F.S 
Cristec Balaguer). La Sentiu 
també ha renovat la figura de 
l’entrenador, Pepe Torres es 
farà càrrec de l’equip durant 
la pròxima temporada.
 La resta de la plantilla 
està formada pel porter 
Francesc Díaz, els jugadors 
Ferran Font (capità), Gerard 
Mercè, Rubén Cuellas, 
Josep Grau, Jordi Gené, 
Jordi Cortés, Alex Mercè i 
Dani Hernández.

OC la Sentiu

Entrenament de pretemporada
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L’embassament de Sant Llorenç va
acollir la II cursa de Piragüisme 

 Dissabte 31 d’agost es 
va celebrar la 2a Cursa 
de Piragüisme «Ciutat de 
Balaguer» i la 1a Cursa de 
relleus. Enguany la prova es 
va haver de celebrar a l’em-
bassament de Sant Llorenç 
de Montgai per haver-hi un 
concurs de pesca. 
 L a  p r o v a  d e  l e s 
categories dels petits era 
aquest  any puntuable 
pel Programa 2020 de la 
Federació Catalana de 
Piragüisme. Van assistir un 
centenar de palistes de 7 
clubs, amb l’única absència 
del CN Banyoles. 
 E n t r e  e l s  p a l i s t e s 
b a l a g u e r i n s ,  A l b e r t 
Marcelino fou 4t i Adil 
Moutarabi 8è en benjamí 
masculí. Fàtima Moutarabi 
fou 3a i Anna Escolà 6a en 
femení. En alevins, Roger 

El pòdium dels guanyadors

PIRAGÜISME>> En total van participar a la cursa 
un centenar de palistes de 7 clubs catalans, amb la 
única absència del CN de Banyoles

Barbosa i Mario Fernández 
arribaren 9è i  10è.  En 
categoria infantil la cursa es 
disputà en K2. Les parelles 
Nil Ortiz-Josep Domingo 
i  A l b e r t  D a u r a - O r i o l 
Barbosa ocuparen la 9a i 
10a posició respectivament. 
En categoria femenina Aina 
Rosell-Clara Adsuar foren 
3es i Sara Escolà-Júlia 
Ripoll 4es. 
 Per equips l’Associació 

Piragüística Balaguer pujà 
per primer cop al pòdium en 
competició oficial, ocupant 
la 3a posició a només 6 
punts del segon classificat, 
l’AE Xino-Xano de Deltebre. 
El Sicoris Club es classificà 
en 1a posició. 
 La Cursa de Relleus, 
pensada per les categories 
de cadet a veterans, va 
comptar amb 18 parelles 
inscrites.

Un moment de la competició
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El Club Futbol Sala Balaguer presenta 
dos equips de futbol sala femení

 El divendres dia 6 de 
setembre, el gimnàs Punt 
d’Esport de Balaguer, va 
realitzar una classe de pre-
paració física als equips 
femenins de futbol sala 
de Balaguer, el gimnàs 
col·labora tot l’any amb 
aquests equips amb clas-
ses alternatives als entre-
naments habituals de fut-
bol sala, Check Systems 
Balaguer i Sala Zeppelin 
Balaguer, que estan pre-
parant la nova pretempo-
rada.
 C h e c k  S y s t e m s 
B a l a g u e r  q u e  a q u e s t 
any jugarà a la màxima 
c a t e g o r i a  d e  l a  l l i g a 
catalana de futbol sala, 
Lliga nacional Femenina 
que comença el dia 28 
de setembre que jugarà 
c o n t r a  e q u i p s  d e 

Entrenaments de pretemporada al Gimnàs Punt d’Esport

FUTBOL SALA>> Durant aquestes setmanes
prèvies a l’inici de la competició estan fent la
pretemporada disputant diversos partits amistosos

Barcelona i Girona. Podeu 
consultar el calendari de 
la temporada la pàgina 
web oficial del club: 
www.futsal.cat 
 Per altra banda el filial 
Sala Zeppelin Balaguer, 
que aquest any jugarà a 
Primera Territorial, equip 
nou d’aquesta temporada, 
format per jugadores de 
Balaguer, Vallfogona i Os 
de Balaguer.
 Gran aposta feta per 
la Coordinadora del CFS 

Balaguer femení Carme 
Cornet. “ V o l e m  q u e 
Balaguer ofereixi un bon 
futbol sala a nivell femení, 
i és per aquest motiu que 
ens hem ajuntat totes 
les jugadores de futbol 
sala femení  de Balaguer i 
rodalies, i hem creat aquest 
filial, així estem totes dins 
el CFS Balaguer i tenim 
dos grans equips dins 
la competició”, paraules 
de la coordinadora dels 
equips femenins.

Jugadores dels dos equips
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Independència per canviar-ho tot
CUP Balaguer - Noguera
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 El passat 11 de setem-
bre varem viure una festa 
sense precedents. La in-
creïble via catalana va sig-
nificar un nou impuls cap a 
la independència. Sembla 
que el procés només avan-
ça quan la gent del carrer 
empeny. En primer lloc fe-
licitar a totes i tots els que 
la vareu fer possible, or-
ganitzadors i participants. 
Ara més que mai, creiem 
que es necessari que refle-
xionem sobre el rumb que 
estem prenent. Doncs no 
seria el primer cop, que en 
nom nostre, es fan barbari-
tats. És el poble el que llui-
ta per la seva llibertat, sen-
se intermediaris, i aquest 
serà l’únic que ho farà pos-
sible.
 Un dels lemes de la 

via catalana era "guardat 
un lloc per la historia” i 
després de la diada qué? 
Segurament no tardarà a 
sortir el DVD, perquè tots 
puguem recordar el dia 
que varem fer història, en 
singular, es clar. Com és 
costum, esperarem que 
els de sempre ens facin la 
feina a nosaltres en tot cas 
ens deixaran que ens ocu-
pem dels elements més 
folklòrics. Digueu-nos mal 
pensats però això ens pot 
recordar a la cèlebre frase 
del film “El Gatopardo”, 
“Si volem que tot segueixi 
igual, necessitem que tot 
canvii”.
 De ben segur podrem 
compartir, que quan hom 
repeteix moltes vegades la 
mateixa paraula, aquesta 

pot deixar de tenir signifi-
cat. Justament això ens po-
dria succeir amb la paraula 
independència. Perquè 
no ens succeeixi l’hem de 
repetir en el seu significat 
verdader, entenent que és 
la màxima expressió de 
llibertat i de solidaritat. No 
ens cap al cap una suposa-
da “independència” depe-
nent de la dictadura eco-
nòmica europea, amb tot el 
patiment que aquesta ge-
nera. La “independència” 
no pot servir perquè les 
elits extractives de Catalu-
nya continuïn xuclant-nos i 
exportant patiment a altres 
persones i llocs del món.
 No ens deixem enredar 
tampoc per aquells que 
mal intencionadament 
busquen el conflicte amb 
la resta de pobles de l’es-
tat espanyol, pobles casti-
gats i oprimits, molts cops 
companys en la lluita per la 
justícia social. En realitat el 
conflicte no resideix entre 

els pobles, si no entre ells 
i les grans corporacions 
capitalistes i els seus inte-
ressos econòmics. 
 Depèn de tots, del que 
fem els dies, mesos i anys 
que segueixen aquest 11 
de setembre de 2013. D’ai-
xò dependrà que sigui re-
cordat com un dia històric. 
Com comentava en Jordi 
Martí, a la xerrada sobre 
el llibre “l’anarquisme, fet 
diferencial català”, a la via 
hi haurà, i així ha estat, 
tots els colors del groc: el 
blau de les Terres de l'Ebre 
contra el transvasament, el 
verd del dret a l'habitatge 
de la PAH, els grocs en de-
fensa de l'escola pública i 
de la sanitat i també el groc 
per dir no a la MAT, no al 
fraking, no als transgènics,  
no a Barcelona World i el 
groc antipatriarcal i el que 
encercla la Caixa, insígnia 
del poder dominat. Segur 
que ens en deixem molts,  
tots junts, són els colors de 

la llibertat, els colors de la 
nostra historia.
 Ens emancipem no per 
delegar sinó per decidir-ho 
tot, sobre l’economia, el 
deute i la fiscalitat, sobre 
l’educació, la sanitat i les 
pensions, sobre l’agricul-
tura, el model energètic i el 
medi ambient, etc. No vo-
lem que tot segueixi igual, 
només depèn de tots nos-
altres, volem la indepen-
dència sense límits. Poble 
a poble la CUP i altres 
moviments socials s’orga-
nitzen, per constituir una 
manera d’autogovernar’ns 
diferent, de baix a d’alt. La 
via catalana ens dona força 
per continuar i ens ha re-
cordat el nostre cant: visca 
la terra lliure! Davant de 
“l’hora dels voltors”, en re-
ferència del fantàstic llibre 
d’en Josep Manel Busque-
ta, és l’hora de segar cade-
nes, depèn de tu, depèn de 
totes.
------------------------------------------

Roses de tardor
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ja he dit altres vegades 
que el mes de setembre és 
per a mi tot un temps de 
tristors, de records desa-
gradables que com diu el 
poeta, no es poden plorar. 
I així anem fent, i... dei-
xem-ho estar.
 Fa pocs dies el Sr. Ru-
balcaba va dir que presen-
tarà a la aprovació del Con-
grés, una sèrie de mesures 
per lluitar contra la corrup-
ció i fer més transparent 
l’acció política. No caldria 
tanta música per aquesta 
comèdia de mal gust que 
tots els polítics ens oferei-
xen, i més, quan un com el 
Sr. Rubalcaba ha estat un 

dels actors principals. Per 
a mi i per molts, el primer 
pas per recuperar cert crè-
dit dels partits és anar de 
cara a les llistes obertes i 
l’altra que el Tribunal de 
Comptes tingui vertader 
poder executiu. En la pri-
mera mesura dita, l’home 
elegit no seria forçosament 
un gos obedient del partit 
sinó que podria tenir criteri 
propi i un deute personal 
amb els seus electors. En 
la segona, hauria d’haver 
més severitat i puntuali-
tat en la presentació dels 
comptes dels partits, per-
què ara apart de no presen-
tar-los en el termini que la 

llei mana, tenen la barra 
de reconèixer deutes per 
centenars de milions. Han 
fet fonedissos milions i 
milions. Ho han fet a dret i 
a tort, han enganyat a tot-
hom, i sembla que ens di-
guin que no ho han fet prou 
bé i en la quantitat sufici-
ent. De jutjat de guàrdia.
 Hi ha coses que sols 
poden canviar a bé del ma-
lament que estan,  i quan 
remires una mica et ve una 
flairada de cosa corrompu-
da, que et diu que has de 
deixar d’ensumar. Quan la 
joventut si té la “sort” de 
poder treballar s’ha d’acon-
tentar en cobrar uns pocs 
de cents euros, tots els po-
lítics van a milers i encara 
diuen que són servidors 
del poble. Quan pregonen 
austeritat ells tiren de beta 
amb tota la despesa que 
s’ha atorgat. Estan tan des-

connectats dels seus vo-
tants, que és inconcebible 
que tinguin la gosadia de 
prometre una vida millor si 
els escoltem, i fem el que 
ens diuen.
 Recordem el comunis-
me soviètic que va durar 
una setantena d’anys amb 
la promesa d’un demà mi-
llor, i ja es va veure com va 
acabar. Tot era un engany, 
menys per la classe diri-
gent que per suposat vi-
vien millor. Aquí ja en por-
tem 35 anys de promeses. 
Amb un futur que no serà 
el que era previsible, con-
sola veure que ben poques 
coses canvien a la nostra 
ciutat. La plaça continua 
fent mania a les vuit de la 
tarda. Els tubs de reg, que 
mai han funcionat, suren 
per damunt de terra. Els 
arbres es desfullen per la 
sed que pateixen. Continua 

la premissivitat a determi-
nats vehicles, propietat de 
gent ben costosa per la ciu-
tat. Tenim també la matei-
xa inoperant policia, amb 
la sort de tenir als Mossos 
a casa. Les mateixes pre-
bendes per uns quants i un 
autoritarisme exagerat per 
uns altres. Regidors quasi 
del mateix color del que 
mana ben descontents. La 
mateixa tardança en entre-
gar a l’oposició informació 
del tot necessària. Tot ja ho 
teníem amb el Sr. Aguilà, 
i caldria fer-ho perdre. Si 
convé ja explicarem tot el 
dit. Dins un termini inferior 
a dos anys torna a haver-hi 
eleccions, i seria molt elo-
qüent que l’alcaldia la per-
dés aquests home que tan 
bona feina va fer a l’opo-
sició. I avui el carrer es fa 
moltes preguntes, i pel car-
rer es fa el vot.
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 Una dotzena de para-
des de productors de per-
nil, formatge, embotits, 
cava i vi van participar el 
passat cap de setmana 
a la Fira del Pernil de 
Balaguer, un certamen 
que vol introduir els bala-
guerins i balaguerines en 
la cultura gastronòmica 
del pernil.
 O r g a n i t z a t  p e l 
Restaurant  e l  Racó 
Ibèric, la Fira va acollir 
centenars de visitants 
que van gaudir dels 
tastos i de les actuacions 
preparades durant el cap 

Èxit de visitants a la primera 
edició de la Fira del Pernil 
organitzada pel Racó Ibèric

Fira del Pernil

El Racó Ibèric de
Balaguer ja està
treballant en
l’organització de la 2a 
edició de la fira

de setmana.
 Miquel Del Águila, 
propietari del Racó 
Ibèric va explicar que la 
fira vol ser un aparador 
pel pernil ibèric que 
es fa a Catalunya, on 
es fan productes de 
bona qualitat. En aquest 
sentit, va explicar que el
secret del bon pernil 
rau en l’alimentació 
del porc i en el període 
de curació, el  qual 
pot arribar als 50 o 60 
mesos.
 Miquel Del Águila 
agraeix el suport de 
l ’A juntament ,  de ls 
proveïdors i de totes 
a q u e l le s  p ers o nes 
que han col·laborat 
desinteressadament, i 
ja està treballant en la 
preparació de la segona 
edició.

P U B L I R E P O R T A T G E

50 nens i nenes han participat al curs 
de sardanes durant els mesos d’estiu

 Uns 50 nens i nenes han 
participat aquest estiu en el 
curs de sardanes organitzat 
per l’Associació de Veïns 
del Centre Històric.
 Des de fa 10 anys, 
l’entitat, amb la col·laboració 
de les colles sardanistes 
Verge del Miracle i Barres 
i Escacs, ensenya els nens 
i tothom qui vulgui a ballar 
sardanes.
 L’últim dijous del curs 
es va fer la cloenda, amb 
una ballada de tots els 
participants i l’entrega de 
diplomes.
 El curs s’ha fet els dijous 
de juliol i agost a la plaça 
Comtes d’Urgell.Participants al Curs de sardanes

Vuit-cents balaguerins van participar a 
la Via Catalana el dia 11 de setembre
 El passat 11 de setembre, 
Diada Nacional de Catalunya, 
vora vuit-cents balaguerins 
van participar a la Via 
Catalana organitzada per 
l’ANC, i que unia a través 
d’una cadena humana els 400 
quilòmetres que separen el 
nord amb el sud de Catalunya.
 L a  m a j o r i a  d e l s 
balaguerins van assistir 
als trams del municipi del 
Vendrell, tot i que van ser 
molts els que van anar a les 
Terres de l’Ebre.

Des de fa 10 anys, l’Associació de Veïns del Centre 
Històric de Balaguer organitza aquest curs

Balaguerins a la Via Catalana
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Torna un any més el concurs de dibuix 
de Natural Òptics Balaguer

Sisè Concurs de Dibuix Natural Òptics Balaguer

 Un any més, amb la 
tornada a l’escola, arriba la 
sisena edició del concurs de 
dibuix Natural Òptics, que 
enguany el tema és  “Dibuixa 
el teu òptic” on es vol que els 
nens i les nenes dibuixin al 
seu optometrista entrant al 
sorteigs de fantàstics regals 
com són: una maleta de 

pintures per als nens d’entre 
3 i 5 anys, un joc de taula per 
als participants d’entre 6 i 10 
anys, una càmera de fotos 
per als participants de 10 a 12 
anys.
 Per a participar al con-
curs els nens i les nenes, 
poden passar a recollir la là-
mina per Natural Òptics Ba-

laguer i un cop hagin fet el 
seu dibuix la poden entregar 
a l’òptica abans del 30 d’oc-
tubre. Els guanyadors, a més 
del premi, veuran els seus di-
buixos publicats al calendari 
del 2014 de Natural Optics.
 El Col·legi Nacional d’Òp-
tics i Optometristes d’Espa-
nya (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. Els ulls 
són l’eina més important per 
poder aprendre. I ara, coinci-
dint amb el Concurs de Di-
buix, els pares i mares poden 
portar als seus fills a l’òptica 
per realitzar-se una revisió 
visual, convertint-ho en una 
experiència agradable i di-
vertida.

 L’agraciat en aquest 
sorteig va ser Jordi Giralt 
que va portar a reparar el 
seu Opel Zafira a Bonet 
Cars. El premi consistia 
en un carro de la compra 
valorat en 300 euros. El 
sorteig es va realitzar en-
tre tots els serveis realit-
zats a Bonet Cars durant 

els mesos de maig, juny, 
juliol i agost d’enguany.
 D’aquí i fins a finals 
d’any Bonet Cars tornarà 
a fer un nou sorteig entre 
tots els seus clients d’un 
cap de setmana per a 
dues persones a l’espai 
termolúdic de Caldea 
(Andorra).

Entrega del premi del sorteig
de Bonet Cars de Balaguer

L’agraciat Jordi Giralt rebent el premi
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
ES LLOGUEN pàquings 
al c/ Marc Comas. Raó: 
669117026.
------------------------------------
ES LLOGA dúplex a 
Bellcaire d’Urgell, nou, 
3 hab., 2 banys, cuina, 
menjador, rentador, 
terrat de 30 m2. Semi-
moblat i amb electro-
domèstics. Preu 350 e. 
Raó: 679606061.
-----------------------------------
L LO G U E R  d e  p i s 
a Lleida, 1 o 2 hab., 
bona situació. Raó: 
615498563-606199911.
------------------------------------
LLOGUER/venda de 
pàrquings al c/ Barce-
lona, 72 i c/ St Jaume, 
2. Raó: 676116396.
-----------------------------------
VENDA o LLOGUER 
de pàrquings tancats 
al c/ Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó 
telèfons: 629310479-
629715431.
-----------------------------------
CAMBRILS, alquilo 
por semanas, bonito 
apartamento, para 6 
personas a 50 m de 
la playa, a/a. Razón: 
609369537.
-----------------------------------

ES LLOGA pisos i dú-
plex a Bellcaire d’Ur-
gell, d’obra nova. Molt 
econòmic. Raó telè-
fon: 973450051 (trucar 
amb horari de 9.00 a 
13.30h).
-----------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des a la millor zona 
de Balaguer, al costat 
del col·legi Mont-roig, 
516 m2. Raó telèfon: 
676996765.
-----------------------------------
LLOGUER pàrkings 
de línia al c/ Molí del 
Comte (Pl. Alguer), 45 
e/mes. A l’Avda. Pere 
III cantonada Carde-
nal Bell-lloch (per a 
cotxe petit) 40 e/mes. 
Al c/ Riu Corb canto-
nada c/ Girona (Escola 
Pia), 45 e/mes. Raó: 
699888360.
-----------------------------------
ES TRASPASSA lo-
cal amb llicència de 
discoteca a Balaguer. 
Raó: 636432606.
-----------------------------------
ES VEN pàrking tan-
cat al c/ Sanahuja, 
davant l’escola Germa-
nes Carmelites. Raó: 
666724096.
----------------------------------- 

LLOGUER dúplex al 
c/ Tarragona, 3 hab., 
2 banys, moblat amb 
electrodomèstics, a/a. 
Raó: 676116396 (parti-
cular).
-----------------------------------
ES LLOGA apartament 
cèntric, 2 hab., menja-
dor i cuina, 1 bany, mo-
blat, electrodomèstics, 
ascensor, calefacció. 
Raó: 973451371.
-----------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
ES DONEN classes 
particulars de música 
(piano i llenguatge mu-
sical). Raó: 669117026.
------------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes i 
altres esdeveniments. 
Àmplia experiència en 
el sector audiovisual. 
Pressupost sense com-
promís. Interessats 
contactar amb Dani 
Arregui. Tel.:686774086 
(daniaso@gmail.com).
-----------------------------------
ES DONEN classes 
d’anglès, primària i 
ESO. Raó: 647185846.
-----------------------------------

CONSTRUCCIONS i 
reformes Germans Vi-
dal Guardiola, 27 anys 
d’experiència. Teula-
des, banys, façanes, 
comunitats, granges, 
magatzems, cases an-
tigues. Reformes en 
general. Preu econò-
mic. Tel. 690921832.
-----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa. Particulars i 
grups. Raó: 650422582.
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
VENC OBRES d’Anto-
nio Collado, dels anys 
‘80 de Soldevila, origi-
nals Minoves, Elvira 
Valls i altres balague-
rins. Abstenir-se curi-
osos. Raó: 639443516.
------------------------------------
LA PINTORA Maite Pe-
tit les invita a visitar su 
exposición particular 
con más de 180 obras, 
por falta de espacio y 
así poder seguir pin-
tando. Ventas a pre-
cios mínimos. Raó: 
609135472 (Balaguer). 
-----------------------------------

COMPRO monedes, 
segells d’Espanya, bit-
llets antics, postals, 
fotos, llibres, publica-
cions, còmics, cromos, 
llibres de Festa Major 
i Fira Balaguer, Grocs 
(100 primers). Qualse-
vol cosa relacionada 
amb Balaguer. Interes-
sats trucar al telèfon: 
676803205.
-----------------------------------
ANTIGUITATS JM. 
Comprem antiguitats, 
buidem pisos vells, 
cases, trasters... Gra-
tuïtament. Raó telèfon: 
620172472.
-----------------------------------
L E Ñ A S  M O R E N O, 
encina,  almendro, 
olivo y roble. Razón: 
622779668.
----------------------------------
----------------------------------
-----------------------------------
Per anunciar-se en 
aquesta secció us po-
deu adreçar a les nos-
tres oficines al c/ Sant 
Lluís, 36-38 altell, al 
telèfon 973448273 o 
bé podeu visitar-nos 
al nostre web: revista-
groc.com
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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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

Horari de trens

REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

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                                 “                                           feiners
07.41                                 “                                                diari
07.45                                 “                                           feiners
07.48                                “                    de dill. a div. feiners
07.55                                “                    dima. dimec, 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                                “                                             lectius
14.45                                “                    de dill. a div. feiners
15.15                                “                                            lectius
15.18 “                    de dill. a div. feiners
17.51         “                                                 diari
18.00  “                                                 diari
18.05  “                                                 diari
19.10 “                     de dill. a div. feiners
19.21     “                     diumenges i festius
09.50 SEU D’URGELL                                 diari
16.35    “                                                 diari
12.00      ALBESA                                 dissabte
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
09.50 PONTS                                           diari
13.35 “                      de dill. a div. feiners
16.35 “                                                  diari

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
19.10 PONTS            de dill. a div. feiners
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU               diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                            “                  dissabte i diumenge
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT                             diari
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                 “                    dissabte i diumenge
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  de dill. a div. feiners
12.50  diumenges i festius
14.10 de dill. a div. feiners
15.00 lectius
16.00 diari
16.35 diari
18.30 lectius
19.00 de dill. a div. feiners
19.20 diari
20.00 de dill. a div. feiners
20.35                                                      de dill. a div. feiners

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.

De les 8 de la tarda del 19 de setembre a les 8 de la tarda del 26 de setembre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 26 de setembre a les 8 de la tarda del 3 d’octubre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 3 d’octubre a les 8 de la tarda del 10 d’octubre ALDAVÓ

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                 973 455004
------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                 973 426013
------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 445200
IMPIC                                                  973 446606
URGÈNCIES                                                    112
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 111444
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
JUTJAT N.3                                       973 035900
SALA DE PROCURADORS         973 451177
DESPATX PARROQUIAL              973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT.             973 446457
FUNERARIA SANT JOSEP          973 445786
                629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN                      973 446259
------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                 973 586005
------------------------------------------------------------------------
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 
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