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PORTADA
Fira Medieval - Harpia

 El mercat medieval és una de les modalitats que 
actualment atreuen més públic a les diferents viles que 
els organitzen, dins de les festes o celebracions més 
importants.
 De totes maneres, els mercats medievals i 
especialment degut a la seva proliferació, estan patint 
una degradació que en alguns casos, arriba a convertir-
los en autèntics esperpents, que res a veure tenen, amb 
el que hauria de ser.
 El mercat medieval, ha d’encaixar en la seva filosofia, 
amb el que s’intenta recrear en l’esdeveniment en 
qüestió, i alhora, ha d’atreure l’atenció del públic, ha 
d’incitar-lo a la compra, i molt important, ha d’evitar la 
competència directe amb els botiguers habituals dels 
carrers on s’estableix l’esmentat mercat.
 Així doncs, un mercat medieval, ha d’estar 
perfectament pensat, dimensionat, i amb uns firaires 
especialitzats en aquests tipus d’esdeveniments i alhora 
ha d’integrar el comerç local.
 Aquest és un exemple clar del que ha fet Balaguer 
amb l’Harpia, mercat i festa medieval que es celebra 
aquest cap de setmana, i que s’organitza conjuntament 
entre una empresa especialitzada en aquest tipus de 
certàmens amb la participació del comerç local.
 La Festa està complementada amb una Trobada 
internacional de grups de recreació històrica. Grups 
estudiosos de com era la vida medieval i que ho 
interpreten amb una gran professionalitat i passió, 
que durant els tres dies estaran al campament que 
s’instal·larà al Parc de la Transsegre.
 Una festa que s’ha consolidat dins del calendari festiu 
de les Terres de Ponent, ja que aquest any és la quarta 
edició, i any rere any, ha anat acollint més visitants, 
encuriosits per la recreació, pel mercat, pel sopar del 
dissabte i del bon ambient que s’hi respira.

Mercats medievals
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 El passat diumenge 
14 de setembre, Balaguer 
va celebrar una visita 
turístico-literària pels 
diferents indrets de la 
ciutat i també un concert 
de Jazz als porxos de la 
Plaça Mercadal.
 En motiu del festival 
Barceloní “L’hora del 
Jazz”, Balaguer també 
hi va voler formar part, 
acollint un concert a 
càrrec del grup Àrid, amb 
propostes del món del 
folk i el rock com Neil 

El grup Àrid porta la seva
música al Mercadal dins del
Festival l’hora del Jazz

Concert de Jazz als porxos de la plaça Mercadal

Young, Tom Waits o Nick 
Drake entre d’altres.
 L ’ a c t u a c i ó  a l 
Mercada l  va  reun i r 
desenes d’aficionats 
al jazz, que un parell 
d’hores abans van poder 
gaudir de la primera 
visita guiada turístico 
-literària per diferents 
indrets de la capital de la 
Noguera, amb lectura de 
textos literaris que feien 
referència a diferents 
espais o monuments de 
la ciutat.

Aquest cap de setmana Balaguer
retornarà a l’Edat Mitjana amb l’Harpia

 Balaguer reunirà no-
vament un bon nombre de 
grups de recreació medieval 
en l’Harpia 2014, la festa 
medieval que se celebrarà 
els propers 19, 20 i 21 de 
setembre.
 A causa de la bona 
acollida que ha tingut en 
les tres edicions anteriors, 
l’ajuntament de Balaguer 
ha decidit donar continuïtat 
a la festa, convertint-la en la 
festa medieval Harpia 2014.
 L’acte central de l’Harpia 
2014 serà el sopar medieval 
que es farà el dissabte 

al vespre a la Plaça del 
Mercadal.
 Durant tres dies, la 
ciutat de Balaguer tornarà 
a l’època medieval. Les 
activitats començaran 
divendres amb l’arribada i 
muntatge del campament 
medieval dels grups de 
recreació al Parc de la 
Transsegre.
 Aquest serà, juntament 
amb el centre històric, un 
dels punts neuràlgics de 
la festa, on, durant tot el 
cap de setmana es faran 
demostracions de lluita, 

tir amb arc, destral i portes 
obertes al campament.
 Un dels moments més 
espectaculars de la festa 
serà la desfilada de tots 
els grups de recreació per 
la ciutat, que arrancarà 
dissabte a les 21’15 hores 
amb torxes per la muralla 
i fins arribar a la Plaça del 
Mercadal.
 Des del dissabte a la 
tarda, i fins el diumenge 
al vespre, hi haurà un gran 
mercat medieval a la Plaça 
del Mercadal, amb vora 
dues-centes parades.

Grups de recreació medieval
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Vora tres mil persones van passar per 
la segona edició de la Fira del Pernil

 Aprendre a distingir 
els set sabors del pernil, la 
qualitat; a maridar-lo amb 
altres productes; a tallar-lo, 
aquest són alguns dels ob-
jectius de la Fira del Pernil 
de Balaguer, de la qual el 
passat cap de setmana se’n 
celebra la segona edició.
 U n a  q u i n z e n a  d e 
parades de productors de 
pernil, formatge, embotits, 
cava i vi participaren en 
aquest certamen, que vol 
introduir els balaguerins i 
balaguerines en la cultura 
gastronòmica del pernil 
i també amb productes 
similars.
 Al recinte d’exposició 

també hi havia una zona de 
bar restaurant i un escenari, 
on es van fer diferents 
actuacions i exhibicions 
durant el cap de setmana. A 
més a més, el públic va tenir 
l’oportunitat de passejar 
amb un carro de cavalls pels 
voltants de la fira.
 A la fira es van fer 
demostracions de tallar 
pernil, tastos i maridatges 

Entrepà de pernil de 40 metres

amb altres productes i 
també un taller per aprendre 
a tallar pernil.
 P r e c i s a m e n t ,  e l 
certamen comptà enguany 
a m b  u n  d e l s  m i l l o r s 
talladors de pernil del món 
i tres cops rècord Guinness, 
Nico Jiménez, que va fer 
tallers i exhibicions de tall.
 El diumenge a la tarda 
la fira del pernil també 
va tenir un caire solidari, 
ja que dins l’activitat de 
fer l’entrepà de pernil de 
40 metres, l’objectiu era 
repartir el màxim de racions 
possibles, ja que el benefici 
era per recaptar diners. 
Així doncs, entre les 400 
racions repartides, els 
diners de la venta estaven 
destinats íntegrament per 
L’Estel i l’Associació de 
Salut Mental La Noguera, 
ambdues associacions de 
Balaguer.

Fira del pernil d’enguany

Nico Jiménez ha estat el 
protagonista amb tallers, 
demostracions, i la
elaboració de l’entrepà 
de 40 metres

 L’Associació de les 
Dones d’Almatà amb 
la  co l · laborac ió  de 
l’Ajuntament de Balaguer 
i la Diputació de Lleida 
organitzen el dia 28 de 
setembre una nova edició 
de la fira d’Entitats, que 
enguany comptarà amb la 
participació de 40 entitats 
de la nostra ciutat que 
exposaran les seves 
activitats.
 Un dels objectius 
d’aquesta Fira que ja porta 
força anys celebrant-se 
és el que els visitants 

puguin conèixer l’activitat 
que porten a terme totes 
aquestes associacions i 
entitats ja siguin, socials, 
culturals, esportives, o 
lúdiques al llarg de l’any, 
i que moltes vegades són 
les gran desconegudes 
per la resta de ciutadans.
 La fira a part d’un 
aparador per les entitats 
de la ciutat, és un dia 
lúdic amb jocs, concurs 
de dibuix (amb obsequis 
de participació), Gegants, 
Bastoners, sardanes i 
danses.

40 associacions participaran 
a la Fira d’Entitats 2014 del 
proper 28 de setembre

Una de les parades de la Fira d’Entitats
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 E l  C e n t r e 
E x c u r s i o n i s t a  d e 
Balaguer va ser fundat 
al 1929 i per tant aquest 
any celebra els 85 anys 
amb un seguit d’actes 
commemoratius.
 El 12 de setembre, 
Antoni Lacasa, Cap del 
Departament de Geo-
Paleontología de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs de 
Lleida, pronuncià la 
conferència «Història 
de les Potes». Tot seguit, 
a la sala d’exposicions de 

l’Ajuntament s’inaugurà 
la  most ra  «Foss i l ia 
Ilerdae», que romandrà 
oberta f ins al  28 de 
setembre. Una exposició 
on s’exhibeixen diversos 
fòssils i reproduccions 
fidedignes. El diumenge 
14, es va fer una visita 
pel Sr. Antoni Lacasa al 
jaciment de petjades de 
la zona de la carretera del 
Doll, arribant a la Baronia 
de Sant Oïsme, explicant 
la geologia de la Serra del 
Montsec.

El Centre Excursionista exposa 
“Fossilia Ilerdae” fins el
proper 28 de setembre

Exposició «Fossilia Ilerdae»

El Castell Formós va acollir els actes 
institucionals de la Diada Nacional

 L’acte de commemora-
ció de la Diada Nacional de 
Catalunya es va fer el passat 
10 de setembre al vespre al 
Castell Formós de Balaguer, 
organitzat conjuntament 
per l’Ajuntament i el Consell 
Comarcal de la Noguera, 
amb un gran nombre d’as-
sistents a l’acte en un marc 
incomparable de la ciutat.  
 L’acte va comptar amb 
la presència de l’escriptor 
Josep Vallverdú, qui va re-
cordar en el seu parlament 
les dificultats que ha hagut 
de superar la cultura cata-
lana fins a assolir la plena 
normalització. Vallverdú va 

estar també l’encarregat 
d’hissar la senyera, al costat 
de l’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, i el 
vicepresident del Consell 
Comarcal, Domènec París.  
 Els parlaments es van 
intercalar amb les actua-
cions de l’Orfeó Balaguerí, 
el grup local The Folkies i 
l’Aula Municipal de Dansa. 

Actes a la plaça del Mercadal per la Diada

 El cant de Els Segadors, 
himne de Catalunya, va 
posar punt i final a l’acte, 
mentre els assistents sos-
tenien unes espelmes en 
record del 300 aniversari del 
1714.
 El dijous 11 de setem-
bre al matí, més de 500 
persones van reunir-se a 
la Plaça del Mercadal de la 
capital de la Noguera, per 
celebrar la Diada de Cata-
lunya. Ballades de gegants, 
ball de bastons, xocolatada, 
sardanes i cantada d’ha-
vaneres pel Grup Vent de 
Ponent, que van amenitzar 
la festa. Els actes principals 
de la Diada es van celebrar 
dimecres, ja que dijous co-
incidia amb la sortida dels 
vuit autocars, mobilitzats 
pel Casal Pere III i l’ANC 
de Balaguer, cap a la gran 
concentració en suport a la 
Via Catalana a Barcelona.

Acte al Castell Formós

El Diumenge al matí, vuit 
autocars van marxar per 
participar als actes de la 
Via Catalana a la
ciutat de Barcelona
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Continua el Cicle de Música sota les
estrelles amb “Del Montsec als cometes”

 Per cinquè any consecu-
tiu el Centre d’Observació 
de l’Univers, acull el cicle 
Música sota les Estrelles. 
 Tots els espectacles del 
cicle combinen la música 
en directe amb les imatges 
que genera en directe el pla-
netari de l’Ull del Montsec. 
La visita es complementa 
amb l’observació del cel 
nocturn. 
 Com en edicions ante-
riors els visitants podran 
gaudir d’un concert de mú-
sica en directe a l’Ull del 
Montsec, el planetari digital 
del Centre d’Observació de 
l’Univers, acompanyada de 
les imatges i viatges per 
l’Univers que el planetari 
pot generar en temps real 
al ritme de la música.
 E l  s e g o n  c o n c e r t 
d’aquest cicle, es produirà Parc de Telescopis del COU

El concert serà el proper 27 de setembre a
l’escenari de l’Ull del Montsec i es complementa 
amb una visita al Parc de Telescopis del COU

el 27 de setembre amb el 
títol “Del Montsec als come-
tes” on es repassarà el nos-
tre Sistema Solar de la mà 
del quartet de flauta Bric-
cialdi que ens interpretarà 
entre altres composicions 
de Mozart, Fauré o Serra.
 El dia 18 d’Octubre, en 
el marc del I Festival de 
l’Astronomia del Montsec, 
tornarà el jazz a l’escenari 
de l’Ull del Montsec amb 

Xavier Monge Quartet i “Un 
Univers de Música”. 
 La visita, que té un preu 
de 12 euros, es complemen-
ta amb l’observació del cel 
nocturn en l’espai del Parc 
de Telescopis del Centre 
d’Observació de l’Univers. 
Enguany el cicle constarà 
de cinc concerts. La venta 
d’entrades i la programació 
es pot consultar al web: 
www.parcastronomic.cat

L’Ull del Montsec



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

Programa d’Actes de
Vallfogona de Balaguer
DIVENDRES dia 26
17.00 Cursa infantil i berenar.
20.00 Presentació de la nova versió de l’emissora
 municipal, Vallfogona Ràdio arriba a internet.
00.00 Festa Jove amb Jaysantos i Dj. Moncho.

DISSABTE dia 27
10.00 Obertura de l’exposició “El món agrari a les
 terres de parla catalana” a la sala d’actes.
11.30 Inflables a la plaça 16 jutges (fins a les 14h). 
17.00 Inflables (fins a les 19.30 h). 
18.00 Concurs de tapes al centre cívic.
18.00 Partit de futbol FC Vallfogona vs FC Solsona.
20.30 Pregó de festes i inauguració de la
 restauració del safareig municipal.
21.30 Tallada del xop amb l’espectacle dels Diables
 i Bèsties Feréstegues de Balaguer.
22.00 Sopar popular (tiquets a l’ajuntament).
00.00 Festa Revival amb Dj. “Mike T”.
03.30 Continua la festa amb Dj. Clari.

DIUMENGE dia 28
10.30 Partit de futbol dels veterans de Vallfogona.
12.00 Exposició “El món agrari a les terres de parla
 catalana” (fins a les 14h).
12.30 Missa major.
13.00 Cercavila amb els gegants de Vallfogona,
 i capgrossos i dels grallers de Balaguer.
17.30 Exposició “El món agrari a les terres de parla
 catalana” (fins a les 19.30 h).
18.00 Animació infantil amb la Calaixera.
19.00 Sessió llarga de ball amb la Mediterrània.

DILLUNS dia 29
11.00 Cursa infantil de bicicletes al Ps. Sant Jordi.
11.30 Exposició “El món agrari a les terres de parla
 catalana” (fins a les 13.30 h).
12.30 Missa de St. Miquel, amb la Coral Vallfogonina.
13.30 Sardanes amb La Principal de la Bisbal.
17.00 Exposició “El món agrari a les terres de parla
 catalana” (fins a les 19 h).
18.00 Concert a càrrec de la Principal de la Bisbal.
19.00 Sessió llarga de ball amb la Principal de la 
 Bisbal.

Vallfogona celebra la Festa major de 
Sant Miquel del 26 al 29 de setembre 

 Del 26 al 29 de setembre, 
Vallfogona celebra la seva 
Festa Major dedicada a Sant 
Miquel.
 El divendres comencen 
els actes amb una cursa infan-
til, la presentació de la nova 
versió de Vallfogona Ràdio i 
la gran Festa Jove amb l’actu-
ació del cantant Jay Santos i 
Dj Moncho.
 El dissabte 27 continuarà 
la festa amb l’obertura de 
l’exposició “El món agrari a 

les terres de parla catalana” 
organitzada per l’Associació 
Cultural el Xop i un seguit 
d’activitats infantils, concurs 
de tapes, futbol i al vespre, el 
pregó de festes i inauguració 

Diables i Bèsties Feréstegues de Balaguer

de la restauració del safareig 
municipal i a partir de 2/4 
de 10 la tallada del Xop amb 
l’espectacle dels Diables de 
Balaguer. Seguidament el 
sopar popular i la festa Revival 
amb Dj. “Mike T” i Dj. Clari 
amb música de l’actualitat.
 El diumenge 28 Missa 
Major i la ballada de gegants 
i capgrossos i per la tarda, 
sessió llarga de ball amb l’or-
questra Mediterrània. La Festa 
s’acabarà el dilluns 29 de 
setembre amb la cursa infantil 
de bicicletes, la Missa major 
en honor de Sant Miquel i tot 
seguit una ballada de sarda-
nes a càrrec de l’Orquestra 
La Principal de la Bisbal que 
també amenitzarà el concert i 
la sessió de ball fi de festa.

Dj. Moncho (Dj. resident a Pacha Pineda)

Exposicions, concerts i 
sessions de ball, actes 
infantils i esportius,
centren la programació 
de la Festa Major
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Vallfogona organitza la segona edició 
de la cursa de la Vaca el proper dia 21

 A Vallfogona de Balaguer, 
se celebrarà la segona edició 
de la Cursa de la Vaca, una 
prova que en només dos 
anys sembla disposada a 
donar molta guerra, ja que 
va ampliar inscripcions fa 
poc més d’una setmana 
i gairebé immediatament 
les va haver de tancar, ja 
definitivament, en haver 
assolit la xifra màxima de 400 
atletes.

 En aquest  cas,  e ls 
participants també podran 
optar per les dos distàncies 
habi tuals  de  la  L l iga 
Ponent, els 10 quilometres 
(categoria ‘Vaques’) i els 
5 quilometres (categoria 
‘Vedells’), en una jornada 
que inclou moltes activitats 
pels acompanyants, com 
inflables, xocolatada, taller 
de dibuix, batucada, etc. 
Els esportistes rebran, a 

Una instantània de la cursa del passat any

 Aquest 20 i 21 de se-
tembre, arribem a la 22a 
edició consecutiva de 
l’Open Internacional d’Es-
cacs Actius a Vallfogona, 
del campionat que tanca 
amb el XI Circuit Català. 
Es juguen 11 rondes re-
partides entre dissabte 
tarda, diumenge matí i 
tarda. Aquest circuit cata-
là comença al maig amb 
el campionat de Tona i fi-
nalitza al setembre a Vall-
fogona, passant per més 
de 25 campionats repar-
tits a tot el territori català.
 Any rere any l’organit-

zació fa l’esforç per que si-
gui el cap de setmana de 
referència dels escacs a 
Catalunya i es veu recom-
pensat per la bona partici-
pació de jugadors tant de 
la territorial de Lleida, de 
Catalunya i de diferents 
nacionalitats.
 U n  a n y  m é s 
participaran els jugadors 
d’èlit català, com Marc 
Narciso,  l ider en la 
classificació de millor 
seleccionable català 
del Circuit i amb clares 
opcions de ser campió 
general d’aquest circuit. 

XXII Open Internacional
d’Escacs Actius a Vallfogona

Marc Narciso a l’esquerra de la foto

més, una jaqueta Soft Shell 
tècnica, un entrepà de 
llonganissa i participaran 
en sortejos, i disposaran 
de servei de guarda-roba i 
dutxes i boxes per a bicis. 
Aquest any s’incorpora la 
novetat del Speed Point, que 
consisteix en la ubicació de 
dos passos de xip durant la 
cursa, i el corredor que faci 
aquesta distància més ràpid 
s’emportarà un premi.
 També compten amb 
l’apadrinament de la cursa 
per part d’en Sergi Escobar, 
ciclista lleidatà medallista 
als JJOO d’Atenes.

Vallfogona organitza per segon any, la Cursa de la 
Vaca, apadrinada pel ciclista Sergi Escobar
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Programa d’Actes La Sentiu
DIVENDRES dia 26
20.00 Inauguració de l’exposició de treballs de
 cabell (Dolors Portillo) i maquetes artesanes
 de fusta (Eduard Calvís).
21.00 Pregó de festa major a càrrec de Josep
 Amorós Caubet, fill de pares sentiuencs, premi
 Gaudí del cinema català i nomenat als premis
 Goya de l’Academia Espanyola de cinema com
 a millor director de producció de l’any 2014).
22.00 “Xupinaço” per part del pregoner Tot seguit
 llangonissada popular.
23.00 Carretada de foc davant de l’Ajuntament a
 càrrec dels dimonis de Juneda.
00.00 Festa Jove amb “Los conejos verdes” i “La
 cosa nostra”.

DISSABTE dia 27
16.30 Joc i cucanyes tradicionals i xocolatada.
18.00 Presentació de l’equip local de Futbol-Sala i
 primer partit del Campionat de 1a Divisió
 Catalana entre: OC La Sentiu i Alpicat FS.
19.30 Ball de tarda amb el grup “Alea”.
23.30 Monòlegs a càrrec de Raquel Sastre.
00.30 Ball de nit amb el grup “Alea” seguit de sessió
 de discomòbil amb Check System.

DIUMENGE dia 28
11.00 Parc infantil amb atraccions (fins a les 13 h).
12.00 Missa en homenatge a la gent gran.
13.00 Acte d’homenatge a la gent gran, lliurament
 de records i vermut popular pels assistents.
16.00 Parc infantil (fins a les 19 h).
18.30 Concert de festa major amb l’orquestra
 Gerunda. A la mitja part, castell de focs.

DILLUNS dia 29
12.00 Missa major cantada en honor a Sant Miquel.
19.00 Concert amb el grup “Un quart de 6” i
 sardinada popular.
21.00 Representació teatral “Veste’n Antón, que
 el qui es queda ja es compón”, a càrrec del
 Grup de Teatre de Montgai.

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

Festa Major de Sant Miquel
els dies 26, 27, 28 i 29 de setembre

Festa Major de Sant Miquel a La Sentiu 
del 26 al 29 de setembre

 Del 26 al 29 de setem-
bre, la Sentiu viurà una 
nova Festa major dedicada 
al seu patró, Sant Miquel, 
que començarà amb una 
exposició de treballs de 
cabell de Dolors Portillo i 
de maquetes artesanes de 
fusta d’Eduard Calvís.
 El pregó de festes anirà 
a càrrec de Josep Amorós 
Caubet fill de pares sen-
tiuencs, premi Gaudí del 
cinema català i nominat als 
premis Goya. Després del 

Xupinaço i la carretada de 
foc començarà la festa jove 
amb “Los conejos verdes” i 
“La cosa nostra”
 La festa continuarà el 
dissabte amb jocs i cu-
canyes per a la mainada, 

Orquestra Gerunda

mentre que les sessions de 
ball correran a càrrec del 
grup Alea. Abans del ball de 
nit, Espectacle de monòlegs 
amb Raquel Sastre.
 El diumenge missa i 
acte d’homenatge a la Gent 
Gran, mentre que l’Orques-
tra Gerunda serà qui ame-
nitzarà el concert i la sessió 
de ball. A la mitja part del 
ball hi haurà el Castell de 
Focs.
 La festa major, s’acabarà 
el dilluns, festivitat de Sant 
Miquel, amb la Missa Major 
cantada en honor al patró, 
concert amb el grup “Un 
quart de 6” i una sardinada 
popular i una obra de teatre 
“Veste’n Antón, que el qui 
es queda ja es compón·”

Grup de versions La Cosa nostra

Exposicions, concerts i 
sessions de ball, actes 
infantils i esportius,
centren la programació 
de la Festa Major
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Campionat de petanca infantil i sènior a 
les activitats d’Estiu de La Sentiu de Sió

 El passat dissabte 6 
de setembre, a la Cova 
Gran de Santa Linya es va 
realitzar per tercer any un 
concert, enguany a càrrec 
del David Giné i la Virgínia 
Sanagustín, que van fer un 
recital de guitarra i violí. 
Un acte que va tenir molt 

èxit, amb un participació 
de 170 assistents. Actu-
alment la Cova Gran de 
Santa Linya a part de les 
excavacions que s’hi fan 
cada estiu, s’hi fan visites 
d’alumnes i també és un 
dels millors punts interna-
cionals d’escalada.

La Cova Gran de Santa Linya 
va acollir un nou concert

Música a la Cova Gran

 El passat 17 d’agost, la 
localitat de La Sentiu de 
Sió i dintre del programa 
d’activitats de cada estiu, 
va realitzar un campionat 
de petanca que va gaudir de 
la participació tant infantil 
com sènior de un centenar 
de persones. En categoria 
infantil, Miquel Amorós i 
Julia Gratuïts van ser els 
guanyadors mentre que 
Antonio Ramirez i Francesc 
Gilavert els campions sèni-
ors. Tots van poder gaudir 
d’un cap de setmana ben 
entretingut i disputat.
 D’altra banda es va re-
alitzar un bateig de sub-
marinisme a càrrec del 
Tritó Diving Center molt 
espectacular i participatiu 
per part de tots els veïns de 
la localitat.

D’altra banda també es va realitzar un bateig de 
submarinisme a càrrec del Tritó Diving Center
espectacular i molt participatiu

Participants a les activitats d’Estiu
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Programa d’Actes d’Os de 
Balaguer
DIVENDRES dia 26
19.00 Inauguració exposició al Castell “Per Sant
 Miquel el Castell ple d’art”.
21.30 Sopar de germanor.
23.00 Espectacle a càrrec de Ballet Tex-Mex.
00.30 Disco Golden Party amb Dj. Tasies.

DISSABTE dia 27
11.00 Parc infantil Spiderman (fins a les 13 h) al
 Passeig Maria Fontova.
16.00 Parc infantil Spiderman (fins a les 19 h).
18.00 Concert a càrrec de la gran orquestra Amoga
 a la pista poliesportiva.
19.30 Sessió de ball de tarda amb Amoga.
00.30 Ball de nit amb l’orquestra Amoga. Tot
 seguit, actuació del grup “La cosa nostra”.

DIUMENGE dia 28
10.00 Tirada de bitlles, 4a lliga catalana Os de
 Balaguer-Torrelameu, i bitlles populars.
13.00 Sessió de ball Vermut infantil amb “Vine i balla”.
16.00 Concurs de botifarra.
18.00 Partit de futbol solteres contra casades.
20.30 Sessió llarga de ball amenitzat pel grup
 orquestra “De Gala” i castell de foc.

DILLUNS dia 29
10.30 Rua pels carrers del poble.
12.00 Missa Major del patró Sant Miquel.
13.00 Vermut a la sala de ball.
19.00 Sessió llarga de ball fi de festa, amenitzat per
 l’orquestra “Gran Premier”.

Bona
Festa Major!!

Font Vella, 17 
Tel. 973 438 136

25610 OS DE BALAGUER

Os de Balaguer celebrà la seva Festa 
Major des del 26 al 29 de setembre

 El proper 26 de setembre, 
es donarà el punt de sortida 
a una nova edició de la Fes-
ta major d’Os de Balaguer, 
dedicada al seu patró Sant 
Miquel.
 Els actes començaran 
amb l’inauguració de l’exposi-
ció al castell “Per Sant Miquel 
el Castell ple d’art”, seguit 
d’un sopar de germanor i un 
espectacle a càrrec del Ballet 
Tex-Mex i la Disco Golden 
Party amb Dj Tasies.
 La festa continuarà el dis-

sabte 27, amb la instal·lació 
d’un parc infantil, mentre 
que a partir de les 6 de la tar-
da, serà l’Orquestra Amoga 
l’encarregada d’amenitzar 
el concert i les sessions de 
ball de tarda i nit. En acabar 

Orquestra Gran Permier

la sessió de ball actuació del 
grup de versions “La cosa 
nostra”.
 El diumenge 28, comen-
çaran amb una tirada de 
bitlles, la 4a lliga catalana i 
després tirada també pels no 
federats. Al migdia, sessió de 
ball infantil amb Vine i Balla, 
concurs de botifarra i partit de 
futbol. Mentre que al vespre, 
el grup De Gala amenitzarà 
una sessió llarga de ball.
 La festa s’acabarà el di-
lluns, 29 de setembre, festivi-
tat de Sant Miquel, amb una 
rua pels carrers del poble, la 
Missa major seguida d’una 
sessió de ball de vermut. L’or-
questra Gran Premier, serà 
l’encarregada de la sessió de 
ball fi de festa.

Cobla Orquestra Amoga

Les orquestres Amoga i 
De Gala seran les
responsables
d’amenitzar les sessions 
de ball de la Festa Major
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Tartareu celebra el 50 aniversari de
l’arribada de l’aigua a la Font de la Mora

Celebració a Tartareu dels 50 anys de l’arribada de l’aigua

 El diumenge dia 7 de 
setembre els veïns de Tar-
tareu van commemorar els 
50 anys de la portada de 
l’aigua de la Font de la Mora 
al poble.
 Reunits a la Font de la 
Mora, l’acte va constar d’un 
reconeixement als veïns del 
poble majors de 80 anys i 
a la Junta Administrativa 
del poble de l’any 1964, i 
en especial als que encara 
hi són, el Jordi Garrofé 
Amorós i Lluís Garrofé i 
Cònsul.
 La festa es va completar 
a m b  u n a  e x p o s i c i ó 
fotogràfica de l’època i 
opinions dels veïns de com 
van viure aquella època i tot 
el que els va suposar, amb 
un berenar pels assistents.
 A l’acte hi va estar 
present la sra. Maria Dolors 

Tella, directora dels Serveis 
Territorials del departament 
de Territori i Sostenibilitat de 
Lleida, el sr. Manel Pascual, 
cap de la Demarcació 

Territorial de Lleida de 
l ’Agència Catalana de 
l’Aigua, diputats provincials 
juntament amb l’alcaldessa 
M. Carme Garrofé Amorós.

 El proper diumenge 28, 
Tartareu celebra una nova 
edició de l’Aplec de Sant 
Miquel, en el 35è aniversari 
del Patronat. Els actes co-
mençaran a les 11,30 hores 
amb la missa a l’ermita de 
Sant Miquel i repartiment 
de coca i moscatell.
 A les 12,30 hores es 

presentarà el llibre “Cone-
guem Tartareu” i es farà 
un homenatge als veïns 
de més de 80 anys. Un 
concert clàssic Collage 
Duo a càrrec de Virgínia 
Sanagustín i David Giné i 
seguit d’una visita al Centre 
de Dinamització. Acabarà 
amb un dinar de germanor.

Aplec de Sant Miquel a
Tartareu el 28 de setembre

Ermita de Sant Miquel
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El Balaguer empata els dos partits
davant el Viladecans i Torredembarra

FUTBOL>> El Balaguer 
ha iniciat la temporada 2014-
2015 amb bones sensacions 
tant en el clima que es respi-
ra al club com en el joc. Els ju-
gadors que han incrementat 
la plantilla d’enguany han fet 
de la plantilla un equip més 
competitiu i més compensat 
que la de l’any passat. Les no-
ves incorporacions aporten 
experiència, que anirà força 
bé davant d’un grup segon 
de la Primera Catalana més 

tant que la golejada visitant 
s’incrementés, el Balaguer 
va gaudir d’un parell d’ocasi-
ons clares al final del partit, 
per endur-se els tres punts.
 Dissabte a Torredembar-
ra el Balaguer va disputar un 
partit molt seriós defensiva-
ment, i Alfred va tornar a ser 

competitiu que el de l’any 
passat. Els equips s’han 
reforçat bé, i els aficionats 
balaguerins ho van poder 
veure el passat diumenge 
7 de setembre, davant el 
Viladecans, un dels màxims 
favorits a l’ascens a Tercera 
Divisió.
 El Balaguer va tenir una 
primera part brillant en la que 
va avançar-se en el marcador 
marcant dos gols a la prime-
ra part, i sense deixar opcions 
a un Viladecans que es va 
veure sorprès pels locals. A 
l’inici de la segona part, deu 
minuts de desconcert dels 
balaguerins, els van apro-
fitar els de Viladecans per 
empatar el partit. Després de 
l’empat, el Balaguer va tornar 
a dominar, i tot i que Alfred va  
tenir una gran actuació evi-

Classificació
Primera Catalana

1. El Catllar ....................6
2. Santboià  ....................4
3. Mollerussa .................4
4. Juventud ....................4
5. Amposta .....................4
6. Torredembarra ..........4
7. Vilanova .....................4
8. Rapitenca ...................3
9. Reddis ........................3
10. Almacelles ...............2
11. Balaguer ................. 2
12. Viladecans ...............2
13. Tàrrega .....................2
14. Sant Ildefons ...........1
15. Morell .......................1
16. Torreforta .................0
17. Igualada ...................0
18. Lleida B ....................0

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Iban Parra .......... 1
2. Albert Monforte 1

El Balaguer va iniciar 
el campionat amb un 
empat a dos gols da-
vant d’un dels rivals 
més difícils de la ca-
tegoria, amb gols de 
Parra i Monforte.

Propers encontres

Víctor lluitant una pilota

07/09/2014

BALAGUER 2
VILADECANS 2
13/09/2014

TORREDEMBARRA 0
BALAGUER 0

Albert Monforte

21/09/2014 --  17 h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer | Reddis

-------------------------------------
27/09/2014  --  17 h
Camp Municipal de

Morell
Morell | Balaguer

el protagonista. Al Balaguer 
només li va faltar la sort per 
aconseguir emportar-se algu-
na cosa més.
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El poliesportiu acull un amistós de l’ACB 
entre el CAI Zaragoza i l’UCAM Murcia

ESCACS>> El passat 
dissabte es va celebrar 
l‘assemblea de socis del 
Club d’Escacs Balaguer. 
La reunió va tenir lloc al 
local de Lapallavacara 
amb força assistència 
dels seus associats 
perquè en l’ordre del dia 

hi figurava la renovació de 
la Junta  i  nomenament 
del nou President de 
l’entitat balaguerina. El 
nou President del CE 
Balaguer és  Josep Pedra, 
el secretari Miquel A. 
Ortiz i el tresorer Cosme 
Barrera.

Josep Pedra és el nou
president del C.E. Balaguer

Assemblea del C.E. Balaguer

Partit amistós entre el CAI Zaragoza- UCAM Múrcia

 El pavelló poliespor-
tiu de Balaguer va acollir 
aquest diumenge 14 un par-
tit amistós de bàsquet entre 
el CAI Zaragoza i el UCAM 
Murcia Club Baloncesto, 
ambdós equips de l’ACB. 
Amb victòria de l’equip ara-
gonés per  76-86.
 Paral·lelament, durant 
el cap de setmana s’ha 
disputat el II torneig de 
Bàsquet de la Noguera amb 
participació d’equips base 
de la nostra comarca. En 
categoria infantil femení, 
va guanyar el CB Balaguer 
al C.E. Vedruna, en infantil 
masculí el guanyador va ser 
el CB Pardinyes superant al 
CB Balaguer i al CB Cervera, 
en cadet masculí el guanya-
dor va ser el CENG Artesa, i 
en junior el CB Balaguer.

BÀSQUET>> Durant tot el cap de setmana es va 
celebrar a Inpacsa el II Torneig de Bàsquet de la 
Noguera amb equips de la comarca i de Lleida
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L’Ajuntament de Balaguer ha renovat 
la pista del pavelló poliesportiu

 L’Ajuntament de Bala-
guer ha aprofitat l’aturada 
del calendari de competici-
ons durant l’estiu per millo-
rar les instal·lacions esporti-
ves de la ciutat. Una de les 
actuacions més importants 
ha consistit en la renovació 
de la pista del pavelló po-
liesportiu municipal, una 
inversió de 21.000 euros que 
ha comptat amb el suport 
del Consell Català de l’Es-
port. Paral·lelament, s’han 
reparat altres equipaments 
municipals per tal de donar 
un millor servei als usuaris 
com el pavelló Inpacsa, que 
durant l’any acull moltes 
activitats esportives.Millora del parquet del poliesportiu

El 27 de setembre es celebra la IV Milla 
Urbana “Ciutat de Balaguer”

Aquesta millora s’ha fet juntament amb d’altres
reformes als equipaments esportius de la ciutat

FUTBOL SALA>> El 
Check Systems Balaguer 
arranca la nova temporada 
a m b  c a r e s  n o v e s , 
incorporacions d’aquesta 
temporada, entrenador 
Manolo Ortiz, jugadores 
Berta Gassol, Sheila Roca,  
Eva Baldomà, Mercè Pla, 
Anna Martínez i noves 
jugadores del filial que 
tindran la possibilitat de 

jugar alguns partits amb 
el primer equip:  Lídia 
Sánchez i Rosa Maria 
Rúbies. Jugadores que 
ja estaven a l’equip: 
Annabel Pacheco, Silvia 
López,  Olga Par isé , 
Carlota Gregori, Carol 
Naudi, Marina Baldomà 
i Marta Nogueira i com a 
coordinadora delegada 
Carme Cornet.

El Check Systems Balaguer
comença el campionat de
lliga a finals de setembre

Equip Check Systems Balaguer

ATLETISME>> El proper 
dissabte 27, Balaguer organit-
za la IV Milla Urbana Ciutat de 
Balaguer. Una cursa solidària, 
oberta a tothom que hagi 
nascut l’any 1998 o anteriors 
i que accepti i respecti tant la 
distància com el reglament. 
El circuit homologat de 1.609 
metres, i hi haurà obsequis 
per a tots els participants: sa-
marreta tècnica commemora-
tiva gentilesa Bar 1900, i trofeu 
per als 3 primers classificats 
masculins i femenins de cada 
categoria.

Milla urbana de Balaguer al Passeig de l’Estació
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180 participants a la V Travessia al 
pantà de Sant Llorenç de Montgai

TENNIS TAULA>> Fa 
dos caps de setmana es 
va disputar l’Open Ben-
jamí i Aleví de Salt (Giro-
na), prova puntuable per 
al rànquing català. Les 
jugadores del CTT Bala-
guer, Gemma Lladonosa 
i Vinyet Solans, que han 
estat participant durant 

la darrera setmana a les 
estades de la Federació 
Catalana al nou Centre 
de Tecnificació de Les 
Borges Blanques, hi van 
participar amb molt bons 
resultats. Lladonosa va 
aconseguir l’or, mentre 
que Solans es va fer amb 
el bronze.

Gemma Lladonosa i Vinyet 
Solans podi a l’Open de Salt

Gemma Lladonosa i Vinyet Solans

Travessia al pantà de Sant Llorenç

El 7 de setembre es va 
celebrar amb gran èxit de 
participació la V Travessia 
al Pantà de Sant Llorenç, 
o rgan i t zada  pe l  C lub 
Esportiu Natació Balaguer, 
sent la única travessia oficial 
que es realitza a Lleida.

Amb més de 180 inscrits,  
nedadors i nedadores de 
diversos clubs de (València, 
B a d a l o n a ,  C a l e l l a , 
Granollers, Vic, Tarragona, 
entre d’altres) i gran nombre 
de participants de clubs de 
les terres de Lleida (CEN 
Balaguer, CN Cervera, CN 
Lleida, CN Tàrrega,  INEF 
Lleida, etc..) es van aplegar 
al Pantà, per la  disputa de  
les tres proves establertes, 
250, 1.000 i la de 3.200 
metres i  la PANTATHO 6.4 
de un recorregut de 6400 
metres. 

NATACIÓ>> Van participar clubs de natació d’arreu 
de Catalunya i del País Valencià en les diferents
proves establertes per l’organització
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Celebració del I Torneig de Futbol 7 
d’Artesa de Segre per a veterans

 El passat 6 de setembre 
Artesa de Segre acollí un 
torneig de futbol 7 en ho-
menatge al C.F. Balaguer 
que va guanyar la Copa 
Catalunya, l’any 2001. 
 Al 1er torneig de futbol 
7 de veterans d’Artesa de 
Segre, organitzat pel CE 
Artesa de Segre hi van pren-
dre part 7 equips; Veterans 
Balaguer, Veterans Oliana, 
Veterans Coll de Nargó, 
Veterans Vilanova de l’Agu-
da, Veterans penya Barça 
d’Artesa de Segre, Veterans 
Catalonia, Veterans CE Arte-
sa de Segre.
 Va resultar guanyador el 
C.F. Balaguer.Alguns jugadors veterans del C.F. Balaguer

Montgai acollirà la final de la Copa
d’Espanya de Motocròs clàssic

El Torneig va retre homenatge al C.F. Balaguer
guanyador de la Copa Catalunya l’any 2001

Motocròs a Montgai

 El circuit de motocròs El 
Cluet de Montgai va acollir 
el II Montgai Motocròs en la 
qual hi van participar una 
trentena de pilots. 
 El proper 21 de setembre 
tindrà lloc la final de la Copa 
d’Espanya de Motocròs 
Clàssiques en el circuit de 
Montgai. 
 S’ha de recordar que 
entre els anys 1966 i 1986 el 
circuit El Cluet de Montgai 
va acollir campionats del 
món de motocròs de 125 cc.

 El proper dissabte 20 
de setembre, durant el 
matí, es celebrarà el 1r 
Torneig Local de Ping-
Pong, obert a tothom 
i totalment gratuït. El 
CTT Balaguer vol fer 
arribar aquest esport a 
tots aquells que alguna 
vegada han agafat una 
paleta i creuen que s’hi 
defensen, però sobretot 
a tots els que tinguin 
ganes de passar una 
bona estona fent esport 
i divertint-se. El torneig 

es farà al local del 
club, al Pavelló Molí de 
l’Esquerrà, i es disputarà 
en dos categories, una 
de nens i nenes fins a 
13 anys i una altra de 14 
anys cap amunt.

Primer Torneig Local de
ping-pong, obert a tothom, el 
proper 20 de setembre

Club Tennis Taula Balaguer

El torneig es farà en 
dues categories, una 
fins a 13 anys, i una 
altra a partir dels 14 
anys i adults
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Benvolgut amic
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vull pensar que estàs 
ben assabentat de tot el 
que passa a Catalunya. Mi-
llor dit no vull pensar-ho, en 
tinc la complerta seguretat. 
Sempre t’he dit que al final 
no passarà res, som massa 
realistes i tenim el cervell 
massa fred, sense oblidar 
que som uns acomodaticis 
de marca reconeguda. Som 
fenicis.
 Malgrat el bombardeig 
de llarga durada fet amb 
cinquanta cares diferents 
per convèncer, la gent no 
s’acaba de creure als polí-
tics, doncs ens han enganyat 
massa vegades.
 Arribo a pensar que tu 
veus que si al Sr. Mas els 

resultats electorals l’hagues-
sin afavorit més, no s’hagu-
és maridat amb Esquerra 
Republicana, perquè és el 
seu adversari natural. El Pu-
jol (sense senyor) sempre ho 
va tenir clar, es pot entendre 
que un tenia vertadera talla 
política, i a l’altre potser ni 
falta. Però si creu que Es-
querra, Iniciativa o la CUP, 
seran els seus vassalls, des-
prés del que pugui sortir el 
9-N, està ben llest.
 Amb un ambient en que 
uns callen i els altres no dei-
xen de cridar i de riure, tot és 
possible. Jo sempre he dit 
que quan veig una vaga, una 
manifestació o qualsevol al-
tre signe de disconformitat, 

amb rialles i ambient festiu, 
no hi puc creure. Un a lluitar 
sempre hi va serio i pensant 
pel que lluita. Deia el Sr. 
Cambó, tan poc llegit pels 
polítics d’avui, que hi havia, 
“Dos maneres d’arribar al no 
res: Una demanar l’impossi-
ble, una altra, retardar l’ine-
vitable”.
 Aquestes postures tan 
gallardes que sembla es vo-
len mantenir fins poder fer la 
Consulta, sols és una invita-
ció a que algú prengui mal. I 
el dolorós del cas seria que 
rebrà el que vagi amb més 
bona fe, sense ambicions, 
portant només tan sols el cor 
adelerat d’una pretesa lliber-
tat. Serà molt difícil que re-
bin els que han creat el pro-
blema. Ni això haurà canviat 
amb tant de temps passat, i 
amb tots els casos coneguts.
 Amic meu, a la nostra 

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

Indesinenter
Delectança

Com qui no fa res,
sedueixen impertèrrits
mútuament i lenta
ardents punts estratègics
un a un,
com solen ser les coses
que es fan més per instint
que no pas a propòsit.
Uneixen dels impulsos
futurs inventats
urgències i esperes
i contemporitzen
gronxant il·lusions
defugint les presses,
en tou calidoscopi
de dits il·luminats
amb claror d’estrelles,
des del giny intrèpid
que els dos anomenen
el seu cel més gran.

edat no ens convé soroll, i 
en aquest moments degut 
al mal exemple donat pels 
polítics de torn, el populisme 
va agafant empenta. No els 
negaré pas la part de raó que 
tenen, per fer soroll i tenir 
simpatitzans amb 1.700 polí-
tics cridats als jutjats.
 Aquí, que tan “catxon-
deo” es feia de les repú-
bliques bananeres de tota 
l’Amèrica del centre i del 
sur, s’ha armat un mercat 
de corrupció amb totes les 
variants possibles. T’ho he 
dit altres vegades, Europa 
és una prostituta vella, i és 
de tenir present quant es 
demana el no pot donar. Ni 
refundacions de partits amb 
greus ferides que pretenen 
arranjar-ho amb un simple 
ball de cadires. Ni aquells 
que estan plens de misèries 
internes, i encara creuen que 

són portadors d’un missatge 
d’esperança.
 Tot aquest llenguatge 
de pàtries, de llegendes i de 
grandeses de fa segles, de 
res ens serviran per poder 
arranjar el futur dels nos-
tres fills. Els fulls de ruta 
d’un propòsit tan bonic com 
puguem somiar, no donarà 
ni feina ni sous dignes als 
nostres fills. Fins ahir mana-
ven els polítics, avui mana 
el capital poc escrupulós, i 
davant d’una crisis de creen-
ces que trau de la vida diària 
tot fre moral i ètic, el futur el 
veig molt fosc.
 Costarà molt trobar nous 
camins per a que tot no se’n 
vagi en orris. I costarà més 
encara, el que tots deixin 
de mentir i no fracturin més 
a una societat que ja n’està 
prou, malgrat que la façana 
encara aguanta.

 S’acosten els nous 
temps… i la regeneració de-
mocràtica serà clau per al 
progrés i l’evolució dels nous 
reptes de la nostra estimada 
ciutat. Per això caldrà joves 
que es dediquin plenament a 
la política aplicant noves for-
mes de gestió que contem-
plin la transparència. Caldrà 
que reinventin la política i 
apostin cap a un model de 
democràcia més participati-
va, competent i igualitària. 
 Algunes formacions po-
lítiques que han aparegut 
aquests darrers anys, ja han 
decidit presentar-se a les 
municipals amb l’objectiu 
d’esgarrapar un regidor o 
dos com és el cas de Ciuta-
dans. Això podria suposar 
que el bipartidisme a Ba-
laguer deixi d’existir i que 
a conseqüència CiU, PP i 
PSOE afluixin bastant en els 
seus resultats.
 L’equip de govern encap-
çalat per Roigé tindrà un rep-

Nous temps, nous reptes
Josep M. Castells Benabarre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

te important alhora de fer pe-
atonal la plaça i que haurà de 
centrar les seves forces per 
lluitar per la igualtat de drets 
i deures entre tots els ciuta-
dans i per incentivar la par-
ticipació ciutadana. Vetllar 
per una economia sanejada 
és molt important. Sanejant 
l’economia farà possible una 
aposta més contundent per 
uns serveis sanitaris d’al-
tíssima i primera qualitat. 
Tanmateix a l’Ajuntament 
li cal molta més fermesa en 
l’aposta pel comerç de proxi-
mitat, i per fer-lo més compe-
titiu.
 M’agradaria transmetre 
la meva confiança a l’equip 
de govern de Roigé que la 
posada en marxa del CEEI 
(Centre d’empreses inno-
vadores) sigui imminent. 
Aquesta gran oferta comerci-
al d’innovació enfortirà el pe-
tit comerç dedicat als sectors 
més innovadors com ara la 
informàtica i els serveis web. 

Cal que les diverses formaci-
ons polítiques del consistori 
donin l’aixopluc necessari 
per als mitjans de comunica-
ció locals digitals sorgits els 
darrers temps. També s’hau-
ria de posar en marxa la per-
tinent difusió que es mereix 
per què els ciutadans cone-
guin aquests nous canals de 
comunicació en xarxa, que 
enforteixen el turisme ,i , a 
més, revitalitzen la ciutat en 
tots els sentits.
 Finalment m’agradaria 
dir-los que si l’Ajuntament 
vol estendre la fibra òptica a 
la capital de la Noguera,serà 
una gran notícia. Lleida ja ho 
ha fet ,i és una ciutat refe-
rent en Smart City. Als nous 
temps, nous reptes! Imagi-
neu-vos una ciutat capda-
vantera en tots els sentits. 
Tan difícil no és, balaguerins!
 Només cal que els que 
“manen” no s’adormin a la 
palla, els ciutadans no es 
callin el que pensen i que 
participin més de la políti-
ca, perquè els plans de futur 
consensuats i ben consis-
tents, donen sempre bons 
resultats.
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La Mare de Déu d’Almatà torna a ser 
venerada al seu lloc de culte original

 El passat 8 de setembre, 
Balaguer va celebrar la 
diada de la Mare de Déu 
d’Almatà amb una missa al 
santuari del Sant Crist. Tot i 
que la festa se celebra des 
de fa gairebé 20 anys, ha 
tingut enguany un caràcter 
excepcional pel fet que s’ha 
pogut venerar de nou la 
imatge original de la verge, 
retirada del culte des de 
l’any 1991. La talla de fusta 
policromada (segle XIV), 
ha tornat aquest estiu al 
seu lloc de culte original, 
el cor baix de les monges 
Clarisses del Santuari del 
Sant Crist, després de ser 
restaurada.Mare de Deu d’Almatà

la imatge restaurada ha retornat al cor baix de les 
monges clarisses del Santuari del Sant Crist

Jesús Agelet porta dues obres de teatre 
a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
 El dissabte 4 i el diumen-
ge 5 d’octubre, la Fundació 
Margarida de Monferrato pre-
senta dues obres de teatre, 
dirigides per Jesús Agelet a 
la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment de Balaguer.
 El dissabte 4, es repre-
sentarà l’obra “Informe para 
una academia” de Frank 
Kafka amb Javier Lázaro, 
Francesc Vilalta i Lidia Pedra. 
El diumenge 4 “Les filles de 
Maria” de Jesús Agelet, amb 
Olga Navau i Miquel Quiles.

 Un grup de ciclistes 
d e l  C l u b  c i c i l i s t a 
Balaguer van celebrar 
el passat 31 d’agost el 
25 aniversari de sortides 
que realitzen any rere 
any per tot el territori 
Espanyol i del sud de 
França.
 En aquesta ocasió 
aquests veterans ciclistes 
van realitzar el recorregut 
de Balaguer a Burgos en 
5 etapes amb un total de 
530 quilometres.

 Aquests amants de 
la bicicleta són Matias 
Abad, Santi Amores, 
M i q u e l  C a n f r a n c , 
Salvador  Campi l lo, 
Josep Cervero, Ramon 
Farré, Eugeni Minoves, 
Kildo Ribalta, Jordi 
Ribalta, Josep Teixidó, 
amb el suport logístic 
d’Albert Rocaspana i 
Blai Llasera. Una bona 
experiència amb ganes 
de repetir-la molts anys 
més.

Ciclistes balaguerins fan 530 
kms de Balaguer a Burgos en 
cinc etapes 

Ciclistes balaguerins a Burgos

Obra a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
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 El proper dissabte 
27, l ’Ajuntament en 
c o l · l a b o r a c i ó  a m b 
l’agrupació Bada-Pas, farà 
un acte d’homenatge a 
l’activista amb arrels 
balaguerines Josep Espar 
Ticó, al Teatre a les 21.30 h.
 Una posada en escena 
amb textos, música i 

documents audiovisuals, 
que fan referència a la seva 
trajectòria vital, política i 
cultura. Sota el títol “La 
llavor del blat”, es fa un 
repàs a la seva faceta de 
promotor cultural, impulsor 
del Diari Avui, la revista 
Cavall Fort i la discogràfica 
Edigsa.

Balaguer retrà homenatje a 
l’activista cultural Espar Ticó

Josep Espar Ticó

O C I

La sisena edició del Montgai Màgic
arriba del 2 al 5 d’octubre
 Els propers dies 2, 3, 4 
i 5 d’octubre, es celebrarà 
Montgai Màgic, la primera 
fira al carrer dedicada exclu-
sivament a la màgia.
 Enguany s’ha afegit un 
dia més de fira que serà 
exclusivament dedicat als es-
colars de la zona. Així doncs, 
la resta de dies seguirà els 
models d’anys passats. El 
divendres juntament amb la 
federació ALLEM es farà la 
sessió de màgia adreçada a 
persones amb discapacitat. 
També el concurs de màgia 
close-up (d’a prop) i el quart 
de màgia general. Divendres 
al vespre tindrà lloc una gala 
solidària amb Mags del Món 
i durant el cap de setmana hi 
haurà l’actuació de mig cen-
tenar de mags de diferents 
punts de l’estat espanyol.
 Emocions, sorpreses, il-

Edició de l’any passat de Montgai Màgic

Enguany un dia més de fira, dedicat exclusivament al 
públic escolar de les escoles de la zona

lusions, somriures, gresca, 
aparicions, desaparicions, 
cartes, espectacle, fets inex-
plicables, paradetes, mercat 
màgic, en definitiva, màgia, 

molta màgia que durant 4 
dies omplirà Montgai, de 
milers de persones que dis-
frutaran de molt a prop, d’un 
autèntic ‘concentrat màgic’.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
S’OFEREIX titulada 
amb Educació Infan-
til  amb més de 20 
anys d’experiència, 
per treballar amb llar 
d’infants, cuidar nens 
o gent  gran.  Raó: 
667759666.
-----------------------------------
CLASSES d’alemany, 
amb grups i individu-
als. Tots els nivells. 
Mestra nativa, amb 
experiència amb ense-
nyament. Amb estudis 
de germanística de la 
Universitat de Ham-
burg. Raó: 697819299.
-----------------------------------
ES DONEN classes 
particulars de música 
(piano i llenguatge mu-
sical). Raó: 669117026.
-----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa en llengua 
anglesa. A particu-
lars o grups organit-
zats. Raó al telèfon: 
650422582.
-----------------------------------

S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes, 
comunions, bateigs i 
altres esdeveniments. 
Àmplia experiència en 
el sector audiovisual. 
Pressupost sense com-
promís. Dani Arregui: 
686774086 o e-mail: 
daniaso@gmail.com
-----------------------------------
CLASSES particulars o 
d’anglès, de primària i 
d’ESO. Raó: 647185846.
-----------------------------------
DONO CLASSES de 
guitarra, venc ampli-
ficador 100W Torque, 
dos guitarres clàssi-
ques i un pedal. Raó: 
620882255 (Salva).
-----------------------------------

IMMOBLES
-----------------------------------
O P O R T U N I TAT, 
venda de parcel·les 
aïllades a la millor 
zona de Balaguer, 
al costat del col·legi 
Mont-roig, de 516 m2. 
Raó: 676996765.
-----------------------------------

LLOGO CASA al c/ 
Lleida, 17b de Bala-
guer, 2 hab., amb ter-
rassa, zona tranquil·la. 
Informació al telèfon: 
973451231.
-----------------------------------
ES BUSQUEN noies 
estudiants per com-
partir pis a Barcelona, 
c/ Còrsega, 77. Amb 3 
habitacions. Una gran 
amb dos llits i amplis 
armaris encastats i 
aseo complert. També 
armaris grans encas-
tats a les altres dos ha-
bitacions individuals 
amb bany compartit. 
Molt bona situació. 
Davant jardins Mont-
serrat. Amb porteria, 
calefacció, bus i me-
tro. Raó: 973447541-
627690740.
-----------------------------------
TRASPÀS restaurant 
a Balaguer amb ple 
funcionament per ma-
laltia. Raó: 628617053.
-----------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings 
tancats al c/ Marc Co-
mas. Raó: 669117026.
-----------------------------------

OUTLET VENTA de pàr-
quings: Banqueta, 43 
(4.000 e) i c/ Barcelona, 
72 de línia (6.000 e) i 
tancat (12.000 e). Raó: 
676116396.
-----------------------------------
VENC parcel·la edifica-
ble a la comunitat Sant 
Miquel (La Sentiu), 350 
m2, primera línia (20 m 
piscina). Lloc immillo-
rable. Raó: 973451231.
------------------------------------
ES LLOGA pis al c/ 
Marc Comas, 3 habi-
tacions, amb terrassa, 
sense ascensor. Llogo 
també apartament a 
Camarasa, seminou, 
amb vistes al riu, foc 
a terra, moblat i equi-
pat. Raó: 973447752-
639920281.
------------------------------------

VARIS
----------------------------------
SEÑORA MAYTE, vi-
dencia y tarot. Alta 
magia blanca. Horas 
a convenir. Razón: 
609135472.
-----------------------------------

COMPRO rellotges 
Rolex, Omega, Cartier, 
Breitling, etc... Cuber-
teries i objectes de 
plata. No importa l’an-
tiguitat. Pago al comp-
tat. Raó: 628727539.
------------------------------------
COMPRO: Joguines 
antigues, scalextric, 
segells, plomes esti-
logràfiques, rellotges 
antics, còmics i lli-
bres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fotos 
antigues.... Contacteu 
per més informació al 
telèfon: 676803205.
------------------------------------
TAROT i pèndul Sol i 
lluna. Truca al telèfon: 
620882255.
------------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció 
de breus classificats, 
adreceu-vos a les nos-
tres oficines del carrer 
Sant Lluís, 36-38 altell, 
trucant al telèfon al 
973448273 o bé visitant 
la nostra pàgina web: 
www.revistagroc.com
------------------------------------
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Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                             dill. a dissb.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                   disb. i diumg.
20.23                                “                                    de dill. a div.
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius
06.10                         TÀRREGA                                dill. a dissb.
07.10                                 “                                          dill. a dissb.
07.50      “                       dill. a div.
12.00                                   “                                        dill. a dissb.
15.00                                “                                    dill. a dissb. 
19.30     “ dill. a dissb.
07.10      LLEIDA de dill. a div.
07.40 “ diari
07.45 “ de dill. a dissb.
07.48 “ de dill. a dissb.
07.55 “ dimt., dimc. i div.
08.00 “ dill., dij. i div.
09.15 ” de dill. a dissb.
10.45 “ diumenges
10.50 “  de dill. a div.
12.00 “  de dill. a div.
13.10 “  de dill. a div.
13.30 “  de dill. a div.
14.45 “ de dill. a div.
15.15 “ de dill. a div.
15.18 “ de dill. a div.
17.30 “ diari
17.51 “ diari
19.10 “ de dill. a div.
19.21 “ diumenges
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50    “                                                 diari
12.00      ALBESA                                 dissabte
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                      de dill. a div. feiners
16.35   “                                        divendres 
16.50 “ diari
19.10  “                        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
11.00        “ dissabtes
12.45 “                                        dissabtes
SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dilluns a divendres
07.45 de dilluns a divendres
08.45 diari
09.10 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
11.00 de dilluns a dissabte
11.10 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.50  diumenge
13.00  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
16.35 diari
18.30 de dilluns a divendres
19.00 de dilluns a divendres
19.20 diari
20.00 de dilluns a divendres
20.35 de dilluns a divendres

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30
10.00 (2) 10.30 
14.16 (3) 14.46
18.10 (3) 18.39
18.50 (2) 19.20
21.05 (4) 21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39 (4) 11.00
11.09 (2) 12.30

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10 (4) 09.39
10.40 (2) 11.09
17.30 (3) 17.59
20.30 (4) 20.59
LA POBLA BALAGUER
12.56 (3) 14.16
17.30 (2) 18.50

(1) De dilluns a divendres feiners.
(2) Diumenges.

De les 8 de la tarda de l’11 setembre a les 8 de la tarda del 18 setembre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 18 setembre a les 8 de la tarda del 25 setembre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 25 setembre a les 8 de la tarda del 2 d’octubre ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 2 d’octubre a les 8 de la tarda del 9 d’octubre CLAVER

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 445795
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 

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

(3) De dilluns a dissabte.
(4) Diari.
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