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Amb el suport de

Sant Miquel ens ha portat un inici de tardor força calent. El nou curs polític a Catalunya començà el passat 11
de setembre amb la multitudinària manifestació pacífica
a Barcelona reclamant el dret a decidir. Dies més tard,
el Parlament de Catalunya aprovava l’anomenada Llei
de Consultes, recolzada durant els dies següents per la
majoria dels ajuntaments catalans i una setmana més
tard, el president de la Generalitat de Catalunya Artur
Mas, signava el Decret de convocatòria de la consulta del
9N. Dos dies més tard, el Consell de Ministres de l’Estat
espanyol presentava dos recursos contra la Llei i el Decret al·legant que són anticonstitucionals, i unes hores
més tard, el mateix dilluns 29 de setembre, festivitat de
Sant Miquel, es reunia d’urgència el Tribunal Constitucional i després d’una hora de deliberació, acceptava els
recursos del govern espanyol i paralitzava el procés endegat per la Generalitat de Catalunya. També el mateix dia,
l’ANC convocava a la ciutadania catalana a manifestar-se
pel dret a decidir el dimarts 30 de setembre a les 7 de la
tarda, davant de tots els ajuntaments de Catalunya.
Acords, desacords, amenaces i prohibicions poc lluïdes en un estat democràtic. Però és trist que en ple segle
XXI, es doni aquest lamentable espectacle a la resta del
món. Es trist que després de més de dos anys no s’hagi
trobat la manera d’assentar-se en una taula per dialogar
cara a cara sobre el problema català i com encarar-lo
sense que ningú en surti perjudicat. En política, els enrocaments no han estat mai positius i aquesta no és una
excepció. Contemplarem expectants cap on deriva el procés durant els propers dies i setmanes, però de ben segur
que aquesta serà una de les tardors més calentes dels
últims anys.
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La Fira d’Entitats va reunir del passat
diumenge, un total de 36 associacions
Entitats culturals,
socials, educatives
mostren la seva tasca a
la resta de la ciutadania
de Balaguer
Balaguer va celebrar
aquest passat cap de setmana la Fira d’Entitats, un certamen que vol ajudar a difondre la tasca que fan aquestes
entitats, a més a més de
fomentar els vincles entre les
associacions i el voluntariat
entre la ciutadania. En la fira
d’enguany hi han participat
36 entitats. Una gran varietat
entre les associacions de
Balaguer, entre les quals n’hi

Fira d’Entitats

ha de culturals, tradicionals,
de gastronomia, política,
esport, projectes d’ajuda
i integració social. També
destaca la creixent presència d’agrupacions entre els

col·lectius d’immigrants.
També hi va haver lloc per
fer diverses activitats i jocs
per als més menuts. La pluja
va suspendre els actes de la
tarda.

El 4 i 5 d’octubre arriba una
nova edició de la Fira Slow
Food d’Alimentació i Salut
Balaguer acollirà
de nou la Fira Slow
Food d’Alimentació i
Salut organitzada per
l’associació Slow Food
Terres de Lleida i que se
celebrarà els dies 4 i 5
d’octubre a al pavelló firal
d’Inpacsa de Balaguer. La
creixent sensibilització
pel consum ecològic,
responsable i sostenible,
i la participació
desinteressada de
conferenciants, cuiners
i voluntaris ha fet
possible la consolidació
d’aquesta fira que arriba
a la setena edició.
La fira consta de

Comença el Cicle de conferències del
Centre Excursionista de Balaguer
L’entitat balaguerina continua treballant en els actes
de celebració del seu 85è aniversari

Una de les sortides del Centre Excursionista

El Centre Excursionista
de Balaguer continua els
actes de celebració dels
seus 85 anys d’història, amb
un cicle de conferències
que comença el proper 10
d’octubre amb «Ja no rebré
més postals del Juanjo Garra» a càrrec de Feliu Izard,
del Centre Excursionista de
Lleida.
Seguiran el dia 24 d’octubre amb “Dos gegants de
l’Himàlaia: Kangchenjunga 8.586m i Gasherbrum I
8.068m” i «La realitat d’un
8.000m al Karakorum: Broad Peak 8.047m del 2014”.
Més conferències de cara
al novembre.

Fira Slow Food

La Fira vol apropar
els petits productors i
els consumidors, per
recuperar la cuina de
proximitat
diverses seccions i
activitats: mercat de
la terra, conferències,
tallers, degustacions i
un bar-restaurant Slow
Food. L’esdeveniment
pretén apropar els
petits productors i els
consumidors, recuperar
els hàbits alimentaris de
la cuina de temporada i
de proximitat.

B A L A G U E R <<

Centenars de persones surten al carrer per
reviure el passat medieval de Balaguer

Aquesta tardor el
Teatre ens portarà un
gran seguit d’obres com
el proper començant el 18
d’octubre que s’estrena el
cicle de tardor amb l’obra
“Mares! Maternitat a
crits”, com a protagonista
Lloll Bertran, una sèrie
d’escenes d’humor en les
relacions de pares i fills.
La propera serà el 8
de novembre coincidint
amb la festa major,
l’obra “Pagagnini” de
la companyia Yliana,
un espectacle de gran

Arribada dels Comtes d’Urgell

Els carrers del centre històric de Balaguer van quedar
petits davant l’afluència de
visitants que va registrar la
ciutat amb motiu de la seva
festa medieval l’Harpia. L’atapeïda programació de la festa:
amb escenificacions i demostracions per part dels grups
de recreació, espectacles de
carrer en tots els espais de
la festa i desenes d’activitats
(parc infantil, buscador d’or,
esoterisme, mercat medieval,
visites guiades) van permetre
que el públic gaudís i se
submergís en l’edat medieval
durant uns dies.
Un dels moments
àlgids de la festa es va
viure el dissabte coincidint
amb l’obertura del mercat
medieval i l’arribada dels
Comtes d’Urgell Alfons el

L’obra de Lloll Bertran
“Mares! Maternitat a crits”
obre el cicle de tardor
èxit dels darrers anys.
El 21 de desembre hi
ha programada l’obra
“L’última trobada” una
obra que encara no s’ha
estrenat a Barcelona.
La temporada tindrà a
part la representació de dos
obres de teatre familiars, la
Màgia del Mag Lari el 26
d’octubre i Blancaneus
el 23 de novembre. Una
programació variada, amb
comèdia, drama i musical,
que es completaran amb
les actuacions de grups
locals i associacions.

Centenars de visitants de Balaguer i comarca per
gaudir del mercat i activitats medievals
Benigne i Teresa d’Entença.
Centenars de persones van
rebre els nous comtes i van
gaudir amb els espectacles
que es van oferir a l’infant
Alfons i la seva esposa, com
ara el ball de l’Harpia o una
desfilada amb torxes per
part dels grups de recreació.
Posteriorment, es va celebrar
un sopar amb uns 250
comensals vestits d’època,
amenitzat amb actuacions
de malabars, foc, danses i
música.
L’activitat va continuar
el diumenge, amb el mercat
medieval, on s’hi va poder
veure diverses actuacions,
com la cercavila a càrrec de

la Colla Gegantera i Grallera
de Balaguer, un pastor que
passeja les seves oques
ensinistrades, l’espectacle
‘Més enllà del bosc’ de la
companyia Campi qui pugui
o el de falconeria ‘Acariciando
el aire’, les danses medievals
de l’Esbart Dansaire Castell
Formós i diversos grups
d’animació.
Per altra banda, el mateix
dissabte dia 20 coincidint
amb l’Harpia, es va celebrar
al carrer del Pont, la VIII
Mostra d’Oficis antics, amb
la participació d’uns 25
artesans, que treballaven
materials com la fusta, el
fang, el cuir, entre d’altres.

Presentació de la nova temporada amb Lloll Bertran
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La Residència Santa Maria celebra la seva
festa anual amb els familiars i residents
L’actuació d’un grup de
mariachis i un berenar fi
de festa van tancar els
actes de la 12ena Festa
de la Residència
El passat dissabte 20
de setembre, es va dur a
terme la 12a Festa de la
Residència Santa Maria
de Balaguer, celebrant així,
una trobada més amb tots
els avis, familiars i treballadors del centre.
Els actes van constar
d’una missa, l’actuació
d’un grup de Mariachis i
un berenar fi de festa per

Festa de la Residència Santa Maria

a tots els assistents.
La Festa va comptar
amb la presència dels
regidors de l’Ajuntament
d e B a l a g u e r, M i q u e l

Vendrell i Gemma Trilla i
també de la vicepresidenta
del Consell Comarcal de
la Noguera, Concepció
Cañadell.

Emotiu homenatge a
l’activista cultural i polític
Josep Espar Ticó al Teatre
L’ A j u n t a m e n t d e
Balaguer i l’agrupació
cultural Bada-Pas van
retre el passat dissabte 27
de setembre, un emotiu
homenatge al Teatre
Municipal de Balaguer a
l’activista cultural i polític
d’arrels balaguerines
Josep Espar Ticó.
Sota el títol ‘La
llavor del blat’, BadaPas va anar esgranant
la seva biografia; des
de l’assassinat del
seu pare l’any 36 fins
la lluita perquè la
sardana fos inclosa en
cerimònia inaugural
dels Jocs Olímpics

L’ajuntament de
Balaguer juntament
amb l’agrupació
cultural Bada-Pas van
voler homenatjar-lo
de Barcelona, passant
per la seva participació
activa en els Fets del
Palau de la Música, l’afer
Galinsoga, la campanya
‘Volem bisbes catalans’,
l’impuls de la nova cançó
o la fundació del Diari
Avui, la revista Cavall
Fort, la llibreria Ona i la
discogràfica Edigsa.

El Correllengua arriba a Balaguer el
proper dissabte 4 d’octubre
L’Associació balaguerina Correbars i el Casal Pere
III de Balaguer, organitzen
conjuntament per aquest

Correllengua a Balaguer

dissabte 4 d’octubre un
Correllengua ple de novetats respecte a les anteriors
edicions.

Començarà a les cinc de
la tarda a la Plaça Mercadal
amb un concert acústic
amb el pop íntim de ‘Renaldo & Clara’, i tot seguit a les
sis hi haurà una exhibició
castellera amb els Torraires
de Montblanc.
La festa de cultura popular amb els gegants i bastoners de Balaguer donarà
pas a la tradicional marxa
de torxes i el correbars, on
caldrà portar samarreta groga o vermella. Una votació
popular en suport del 9N al
mig del Passeig donarà pas
al fi de festa a la Plaça Pau
Casals.

Homenatge al Teatre a Josep Espar Ticó

BAL AGUER

Creu Roja de la Noguera va celebrar
el Dia Mundial dels Primers Auxilis
Creu Roja a La Noguera
va commemorar el Dia Mundial dels Primers Auxilis
amb una sèrie d’accions
amb l’objectiu de difondre
entre la població la importància dels primers auxilis,
clau per atendre de manera
immediata i correcta a les
persones víctimes d’un
accident. En concret, un
grup de voluntaris va ubicar un punt d’informació
al Passeig de Balaguer
on van prendre la tensió
arterial i van mesurar la
glucosa entre la gent que ho
va demanar. A més, també
es van distribuir fulletons
informatius i memòries de
Creu Roja.
L’objectiu és que la societat prengui consciència de
la seva importància.
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La Residència Comtes d’Urgell
celebra la Festa de la Família

L’objectiu dels actes és que la societat prengui
consciència de la importància dels Primers Auxilis
davant de qualsevol tipus d’accident

Residència Comtes d’Urgell

La Residència Comtes d’Urgell de Balaguer
va celebrar la Festa de la
Família.
La Festa de la Família
és una jornada de portes
obertes que es celebra
anualment amb l’objectiu
de potenciar la convivènDia Mundial dels Primers Auxilis

cia entre les persones i
institucions vinculades
amb el centre residencial
que és de titularitat pública (ICASS - Generalitat
de Catalunya) i que ha
estat gestionat, des de la
seva obertura, pel Grup
Pere Mata.
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Una cinquantena de mags participaran
al Montgai Màgic del 2 al 5 d’octubre

Montgai Màgic

La Fira de la Màgia al
Carrer de Montgai, celebrarà la seva 6a edició entre
el 2 i el 5 d’octubre amb
la presència de mig centenar de mags amateurs.
Entre les principals novetats
d’enguany destaca que el
certamen s’inaugurarà el divendres al vespre amb l’actuació del mag Ismael Civiac, proclamat recentment
campió mundial de màgia al
carrer. La companyia aragonesa Civi-Civiac presentarà,
el dia 3 a les 9 del vespre,
l’espectacle”Gran Zampano” amb el qual va guanyar
el campionat mundial de
màgia de carrer celebrat a
Itàlia el passat 5 d’agost.
Després de l’espectacle,
l’associació de joves de

Montgai organitza un
sopar popular al qual s’ha
d’apuntar anticipadament.
Una altra de les novetats
d’aquesta 6a edició és que
el certamen s’allarga un
dia més i el dijous dia 2
Montgai acollirà uns 200
escolars d’entre 3 i 12 anys
procedents de les ZER El
Romaní, El Sió i Espernallac
els quals participaran en
un taller de màgia a càrrec
del Mag Reivax, amb un
esmorzar popular saludable.
El divendres al matí
es tornarà a organitzar,
juntament amb la federació
ALLEM, una sessió de
màgia adreçada a persones
amb discapacitat.
Montgai Màgic també se
celebrarà el quart concurs

de màgia general i el tercer
concurs de màgia closeup i la gala solidària amb
Mags del Món abans de
la inauguració. Montgai
aplegarà actuacions tot el
cap de setmana de mags
procedents de diferents
punts de l’Estat espanyol,
d’entre els 11 fins als 79
anys.
L’actuació estrella el
dissabte a les 9 del vespre
amb el Mag Edgard,
premi nacional d’Espanya
en modalitat de grans
il·lusions.
Montgai Màgic es
completarà amb un mercat
de productes artesans i
alimentaris que comptarà
amb una quarantena
d’expositors.

L’11 d’octubre Bellmunt
d’Urgell acollirà una nova
edició de la Comarkalada
El proper 11 d’octubre
Bellmunt d’Urgell serà el
municipi amfitrió de la
Comarkalada, la Trobada
de Joves de la Noguera.
La Comarkalada
enguany arriba a
la novena edició.
Anteriorment Térmens,
Bellcaire d’Urgell,
Artesa de Segre, Ivars de
Noguera, Penelles, Les
Avellanes i Santa Linya,
Ponts i Camarasa han
estat els municipis que
ja han acollit aquesta
trobada jove.
Entre les diferents
activitats programades,
destaquen el Fòrum
d’alcaldes/esses i
regidors/es de Joventut,
i la Fira Jove, que
s’inaugurarà a les 17.14h,
en la qual les entitats

Comarkalada

La Comarkalada
arriba a la novena
edició i pretén ser la
Festa Major jove dels
pobles de la Noguera
de joves de la comarca
participen amb el disseny
d’estands, enguany sota
el lema «El meu poble al
1714». També es podrà
participar a la gimcana
«Noguerenc de ferro», i
gaudir de teatre i música
amb l’espectacle «1714
La crida dels jocs» a
càrrec dels Xarop de
Canya. Durant la tarda,
com cada any, a l’Altaveu
Jove s’hi podran escoltar
diferents grups musicals
de la comarca.

COMARCA

La Col·legiata de Sant Pere d’Àger acull
les Jornades Europees del Patrimoni
El passat 27 i 28 de
setembre, Àger va celebrar
les Jornades Europees del
patrimoni amb una sèrie
d’actes que s’iniciaren el
dissabte amb la conferència
“Les obres de la capçalera
de la Col·legiata de Sant
Pere i el seu resultat a càrrec de Gerard Fontanals,
arquitecte adjunt del Cap
de Serveis d’Arquitectura
i l’arqueòleg Joan Ramon
Reñé. Seguidament l’arquitecte Melitó Camprubí va
parlar sobre les alternatives
d’actuació a la gran torre
residencial.
Al vespre i a la mateixa
Col·legiata va haver-hi un
concert del grup Khamara
i el diumenge al matí es va
fer una jornada de portes
obertes amb visita guiada.

<< 9

Menàrguens celebra una nova
Jornada Solidària

Dues conferències sobre les actuacions a la
Col·legiata de Sant Pere, un concert de música
tradicional i una visita guiada van ser els actes

Jornada Solidària a Menàrguens

El passat diumenge
21 de setembre Menàrguens va celebrar la
seva Jornada Solidària
amb diferents actes culturals i lúdics al llarg de
tot el dia.
Una gimcana infantil, una ballada de sardaCol·legiata de Sant Pere d’Àger

nes i la instal·lació d’un
circuit d’excalextric van
centrar les actuacions
del matí, que van estar
seguits per un dinar popular i un concert solidari a càrrec de la Coral
Vallfogonina a l’església
parroquial.

10 >>

COMARCA

El Centre d’Observació de l’Univers
organitza el 1r Festival d’Astronomia
Amb diversos tallers,
visites i xerrades des
del 10 al 19 d’octubre al
Centre d’Observació de
l’Univers del Montsec
El Centre d’Observació de l’Univers del Parc
Astronòmic del Montsec
organitza el 1r Festival d’Astronomia del Montsec amb
la finalitat d’apropar la ciència a grans i petits com una
nova forma de turisme: el
Turisme del Coneixement.
Els actes començaran
els dies 10, 11 i 12 d’octubre
amb el Curs d’Astronomia,
“Un cop d’ull a l’Univers”,
un curs d’astronomia general adreçat a tots els
públics, principalment a
aquelles persones que tenen curiositat per mirar el
cel. El curs realitza una introducció als aspectes més

Parc Astronòmic del Montsec

Parc Astronòmic del Montsec

destacats de l’Astronomia
i l’Astrofísica, combinant
les sessions teòriques amb
les sessions practiques
d’observació o les sessions
de planetari a l’Ull del Montsec.
El 16 d’octubre arribarà
l’acte Inaugural del 1r Festival d’Astronomia del Montsec al consell comarcal de
la Noguera amb l’Actuació

de The Big Van Theor y
(monòlegs científics); maridatge de cervesa artesana
Starlight i formatges del
Montsec; i observació astronòmica en directe des
dels telescopis del Centre
d’Observació de l’Univers
El 17 d’octubre i al COU,
teatre: “Galile@ (o quan la
ciència passa pel tub)”, una
adaptació lliure sobre “La
vida de Galileu” de Bertolt
Brecht
El 18 i 19 d’octubre es
farà una visita al COU “Viatgers galàctics”, recomanada per a públic familiar
amb nens/nenes fins a 12
anys. Durant la tarda, diferents xerrades per experts
i sessions d’experiments
científics.
Els dies 18 i 19 d’octubre hi haurà parades de
productes de marxandatge
astronòmic i també servei
de bar.

Èxit de participants i de
públic en la Trobada
d’acordionistes de Montgai
Montgai va celebrar el
passat mes de setembre
la quarta edició de la seva
Trobada d’Acordionistes
amb força èxit de públic i
de participants.
Hi van prendre part un
total de 15 acordionistes,
la majoria dels quals
eren jubilats i procedien
de diverses localitats de
la Catalunya central, de
la Segarra, de Bell-lloc
d’Urgell i de Ponts.
La trobada va tenir
lloc a la sala Ateneu per
evitar la pluja.
En aquesta edició es
va retardar uns dies la
celebració de la trobada
per tal de facilitar
la participació dels
assistents a la V de la Via
Catalana a Barcelona.

A la Trobada
d’aquest any hi van
participar una
quinzena
d’acordionistes
Cal recordar que la
Trobada d’Acordionistes
de Montgai va néixer
com a activitat
complementària a
la commemoració de
la Diada de l’11 de
setembre.
L’ a l c a l d e , J a u m e
Gilabert, va valorar
molt positivament la
modificació de les dates
ja que així va poder venir
més públic que en els
darrers dos anys.

Trobada Acordionistes de Montgai

COMARCA

Commemoració dels 700 anys de la mort
d’Armengol X al Monestir de les Avellanes

Monestir de les Avellanes

El Monestir de les
Avellanes organitza els actes
de commemoració dels 700
aniversari de la mort del Comte
Ermengol X, sota el títol de

«Ermengol X, un comte, un
territori 700 aniversari (+13142014)», el proper 18 d’octubre.
Els actes començaran amb
la benvinguda a càrrec dels

gegants d’Os de Balaguer i la
salutació del germà Ramón
Benseny. Seguidament un
Repic de Campanes i una
lectura i interpretació d’alguns
fragments del Testament
d’Ermengol X, a càrrec del
filòleg Robert Cuellas. Una
Ofrena Floral al sepulcre
d’Ermengol X acompanyats per
la Coral Maristes Montserrat
de Lleida, una conferència
sobre Ermengol X i el territori,
a càrrec de l’historiador Prim
Bertran. Els actes finalitzaran
amb una cantada de la Coral
Montserrat i les paraules de
cloenda a càrrec del president
de la Diputació de Lleida, Joan
Reñé

El circuit El Cluet de Montgai va acollir
la Copa d’Espanya de Motocròs Clàssic
El circuit El Cluet de
Montgai va acollir la final
de la 1a Copa d’Espanya
de Motocròs Clàssic i la 5a
edició del Motocròs Clàssic
de Montgai. Hi van participar una setantena de pilots
distribuïts en vuit categories.
Pel que fa als visitants, fins a
un miler de persones es van
acostar al circuit de Montgai
per gaudir d’una intensa jornada. La prova està organitzada per l’Associació d’Amics
del Motocròs de Montgai.

Circuit de Motocròs El Cluet de Montgai

<< 11

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Una tarda més
farcida d’enyors,
solcant com una arada
terrenys pedregosos
envoltats de flors,
de llisos viaranys,
de singles abruptes.
S’allarga fins que mor
ja cap al tard,
i els ànims es resignen,
es conformen
mirant el demà,
esgotades com són
totes les esperances
del dia d’avui,
i els molts futurs llunyans
que lentament es fonen
en un buit amarg.
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El Balaguer empata els dos partits
davant el Reddis (1-1) i El Morell (1-1)

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

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. Iban Parra........... 2
2. A. Monforte......... 1
3. M. del Águila...... 1
El Balaguer s’ha
abonat a l’empat i després d’empatar a 1 gol
davant el Reddis a casa
amb un gol de Parra,
el passat dissabte va
empatar amb El Morell
amb gol de Mikel.

Víctor treu una pilota en defensa

21/09/2014

BALAGUER
REDDIS

1
1

27/09/2014

EL MORELL
BALAGUER

1
1

FUTBOL>> El Balaguer no
coneix la derrota ni la victòria
després de la quarta jornada
de la Primera Catalana, ja
que ha aconseguit quatre
empats en els seus respectius partits.
Durant la darrera quinzena, l’equip que dirigeix Joan
Roca, no va poder passar
de l’empat a casa, davant
el Reddis, després que els
reusencs s’avancessin en el
marcador als primers minuts

del partit, amb un penal inexistent. El Balaguer va anar
a remolc tot el partit i quan
faltaven 12 minuts pel final,
Parra, de penal va aconseguir marcar el gol de l’empat.
D’altra banda, el passat
dissabte, els balaguerins
van enfrontar-se al Morell. El
partit va estar molt igualat, i
al minut 82, Mikel del Àguila
que havia sortit feia tres minuts va marcar de falta directa avançant els balaguerins.
Però va durar poc l’alegria, ja
que cinc minuts més tard, el
Morell aconseguia empatar
en el únic error defensiu
dels balaguerins durant els
90 minuts.
Aquest diumenge, el
Balaguer rebrà a un dels
equips més desconeguts de
la categoria, ja que ha pujat

aquest any, el Juventud 25
de Septiembre, de Rubí,
on intentarà aconseguir la
primera victòria de la temporada.
La setmana que ve, els
homes de Joan Roca visitaran el camp de l’actual
líder, El Catllar, on intentaran

Propers encontres
05/10/2014 -- 17 h
Camp Municipal de
Balaguer

Balaguer | Juventud 25 S.
------------------------------------12/10/14 -- 12 h
Camp Municipal de
El Catllar

El Catllar| Balaguer

treure un resultat positiu i
continuar, d’aquesta manera, invictes en aquesta
temporada.

Mikel del Águila
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Bon inici de temporada dels atletes
de l’Escola d’Atletisme de Balaguer
Ha començat la temporada pels atletes de l’escola
d’Atletisme. A partir d’ara
i per poder participar federats, el club canvia de nom
que ara serà CE Pedala.cat
Balaguer.
Els entrenaments es fan
els dimarts, dimecres i els
divendres de 17.30 a 19 h, a
la gespa del riu, sota la nova
pasarel·la.
Durant aquest mes
de setembre, els joves
atletes han participat a
vàries competicions, tenint
molts bons resultats. Van
estar presents a la Milla
d’Agramunt, la Milla
d’Almacelles, la Cursa d
ela Vaca de Vallfogona i a la
Cursa de la Sang de Bellpuig,
e s s e n t Po l Fe r n á n d e z
guanyador absolut de la
cursa de 10 km.

Antonio Rosauro participa a
la Matxicots Extrem de Rialp

ATLETISME>> Els joves atletes, per tal de poder
córrer federats, s’han inscrit com a C.E. Pedala.cat
Balaguer

Antonio Rosauro a l’arribada

Joves atletes balaguerins a la Milla d’Agramunt

M U N TA N Y A > > El
passat dissabte 20 de
setembre al poble de Rialp,
es va celebrar la 5a Rialp
Matxicots, una prova de
muntanya amb més de
500 participants en les tres
modalitats diferents, la de
82, 42 i 17 km.
L’atleta balaguerí

Antonio Rosauro del Club
Blue Motors, va participar
en la modalitat Matxicots
Extrem, on tot i tenir algun
contratemps, va completar
la prova de 82 km i 6.000 m
de desnivell positiu, amb un
temps de 13 h i 55’, entrant
a la meta amb 21a posició
de la general.
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L’Associació piragüista de Balaguer
acaba tercera per equips de Catalunya
PIRAGÜISME>>El club balaguerí ha quedat tercer
per darrera del CN Banyoles i el Sicoris de LLeida

Associació Piragüista de Balaguer

Dissabte 13 de setembre
es va disputar a Deltebre la 6a
i última prova del Programa
2020 de piragüisme, el Campionat de Catalunya oficial
en categories Benjamí, Aleví
i Infantil. En la que és la segona temporada de l’escola
de piragüisme, l’AP Balaguer
ha finalitzat en 3a posició
per equips, per darrere del
CN Banyoles i el Sicoris de
Lleida. En la classificació individual final, Adrià Farré (benjamí) i Sara Escolà (infantil)
han obtingut la 3a posició de
Catalunya. Cal destacar els
4ts llocs d’Albert Marcelino
(benjamí), Aina Rosell i Josep
Domingo (infantil).

Karen Movsziszian guanya l’Open
d’Escacs Actius de Vallfogona 2014
ESCACS>>

El XXII Open
Internacional d’Escacs
Actius Vallfogona 2014,
es va celebrar aquest any
durant el cap de setmana
20 i 21 de setembre i el
campió d’aquesta jornada
ha estat el GM Armeni, Karen
Movsziszian amb 9 punts d’11
possibles, i líder en solitari, el
segon lloc va ser pel GM
català Marc Narciso amb 8.5
punts. Era difícil trobar un
clar favorit, ja que hi havia 24
titulats entre Grans Mestres i
Mestres Internacionals.
El campió Karen
Movsziszian tant sols va
tenir una derrota a la 4a ronda
i va ser davant del lleidatà

Open Internacional d’Escacs Actius

MF Joan Trepat, jugador
sortit de la base del club
escacs Lleida. Movsziszian
fent taules les dues últimes

rondes amb el jugador de
Geòrgia Levan Aroshidze i
Joan Mellado, obtenint el títol
del campionat.

Èxit del primer Torneig Local
de Ping Pong celebrat el
passat 20 de setembre

Primer Torneig Local de Ping Pong

P ING P ONG> >

El
Club Tennis Balaguer
va organitzar el passat
dissabte 20 de setembre,
el 1r Torneig Local de Pingpong, destinat a promoure
aquest esport entre nens i
adults.
Una vintena de
jugadors es van donar
cita al local del club, per
passar un matí fent esport
i divertint-se.
A la prova infantil hi
van participar 10 nens
i nenes d’entre 9 i 13
anys. El guanyador va ser
Arnau Rodríguez, que es
va imposar a la final a Javi
Jiménez. El bronze va ser
per a Ayop en guanyar a

Guillem Castellarnau en
la lluita pel 3r i 4t llocs.
D’altra banda a la
prova sènior, l’or va ser
per Marc Tugues que en
una final molt emocionant
es va desfer de Erwin
Popescu. El bronze se’l
va endur Josep Antoni
Garcia, guanyant a Marius
Pop.
En acabar, es va fer
l’entrega de trofeus i
material esportiu als tres
primers classificats de
cada categoria. El Cub
Tennis Taula Balaguer
té previst organitzar una
segona edició del torneig
popular de cara a les festes
nadalenques.
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Participació de més de 350 atletes a la
IV edició de la Milla Urbana de Balaguer
José Luis Blanco amb
un temps de 4 minuts i
40 segons i Núria Esteve
amb un temps de 5 minuts
i 56 segons, repeteixen el
podi de l’any passat a la
Milla urbana de Balaguer
en la IV edició d’aquesta
prova organitzada pel Club
Maratonians del Segre i el
Bar 1900 de Balaguer.
Un total de 350 atletes
entre totes les categories,
des de babys a veterans,
van participar a la cursa
celebrada al Passeig de
l’Estació el passat dissabte
27 de setembre a la tarda.
També es va celebrar
la II Cursa Popular Albert
Barri, que va inaugurar la
jornada atlètica, tot retent
homenatge a l’esportista
balaguerí mort ara fa poc
més d’un any.

Bon paper dels escaquistes
balaguerins a Almenar

ATLETISME>> José Luis Blanco i Núria Esteve
guanyadors de la general en categoria masculina i
femenina respectivament, repetint el podi

Club Escacs Balaguer

ESCACS>> El Club
d’Escacs Balaguer va
participar als tornejos
de Vallfogona, Cervera i
Almenar, on va celebrar
l’XI Torneig de ràpides
Escacs Vila d’Almenar
2014; torneig amb més
de 40 participants d’arreu
Milla Urbana de Balaguer

de la província jugat a 9
rondes de 5 minuts. El club
Escacs Balaguer va estar
representat per 6 membres,
aconseguint la primera
plaça de tram fins a 2150
ELO (Jordi Fortuny) i la
segona plaça de tram fins a
2000 ELO (Pau Nieto).
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Inici de temporada pel Check Systems
Balaguer amb una gran victòria
FUTBOL SALA>> En el primer partit de la
temporada guanyen per un escandalós 12-2

Check Systems Balaguer

El Check Systems Balaguer de Futbol Sala Femení inicià la temporada
el passat cap de setmana
amb una victòria d’escàndol
davant el UEFS Manlleu, per
12-2.
Les jugadores de l’equip
local van sortir a la pista
molt concentrades pensant
que era el seu primer partit
i no sabien res del joc del
Manlleu, ja que es el primer
any que juga en aquesta lliga. Berta Gassol amb 7 gols
va ser la màxima anotadora
del partit. Els altres gols locals van marcar-los Carlota
Gregori, 3, i Marta Nogueira i
Silvia López, un cadascuna.

El C.E. l’Albada, homenatja a l’Albert
Barri pujant a la Pica d’Estats
MUNTANYA>> El passat
13 de setembre l’equip de
monitors de C.E. l’Albada
de Balaguer va homenatjar al monitor Albert Barri,
qui ens va deixar fa poc
més d’un any, des del sostre dels Països Catalans
(3.143m). El grup va marxar direcció al Pirineu el
dia 12 al matí, carregats
amb els millors propòsits
i disposats a aconseguir
una quimera important
per l’Albert. L’expedició va
sortir en direcció a l’objectiu, enfilant-se muntanya
amunt, tot passant per estanys, tarteres i llargues
pujades. Malgrat una baixa

Participants al cim

deguda a un petit incident,
la resta del grup va fer cim
el dissabte 14 als volts de
les 10.30 del matí.

El descens va ser més ràpid, i a primeres hores de
la tarda ja tornaven cap a
casa amb l’objectiu assolit.

Una victòria i una derrota del
FS Balaguer Cristec en el seu
inici de temporada

Futbol Sala Balaguer Cristec

FUTBOL SALA>> El
Club Futbol Sala Balaguer
Cristec va aconseguir la
seva primera victòria a la
Lliga Nacional Catalana,
en la segona jornada de
lliga, després d’haver
perdut el primer partit a
casa, per la mínima davant
el Ripoll per 5-6, després
d’anar guanyant per 5-2
a falta de deu minuts per
acabar el partit.
El passat dissabte, els
balaguerins van vèncer
per 4-7 al FS Llinars en el
seu primer desplaçament
i sumant d’aquesta
manera 3 punts, ocupant
la setena posició a la taula

classificactòria.
La tercera jornada
del CFS Balaguer Cristec
ha quedat ajornada pel
proper 30 de novembre
a casa, davant el ACE
Sansur-Zona Franca,
mentre que el proper
cap de setmana del 11-12
d’octubre visitaran la pista
del C.F. Esplais.
El Club Futbol Sala
Balaguer ha debutat en la
nova lliga de la Federació
Catalana de Futbol Sala,
després que el club
balaguerí, decidís canviar
de Federació, deixant la
Federació Catalana de
Futbol.

Moltes gràcies a tots els
que heu tingut un
record per la nostra
RUTH.
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Un altre Setembre

C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Després de tants anys
de tenir un estat anímic molt
especial en el mes de setembre, jo que sóc molt conservador, l’he continuat tenint.
Records i defuncions, fets que
comparats amb la moguda
nacionalista són vertaderes
ridiculeses. Però..., pesen i
crec pesaran sempre en el
meu ànim, qué hi farem?. Jo
almenys em reconec indefens
del tot davant d’aquest neguit
tan ple de records de fets i persones, que mai més tornaran a
estar al meu costat. Ni tornaran a donar-nos la seva escalfor tan recordada.
Aquestes petiteses perso-

nals, quasi no es poden considerar davant dels fets històrics
que estem veient, bocabadats
davant de tanta grandesa i valentia, que de segur han d’omplir moltes planes de llibres, i
si poden ser de text escolar millor que millor, doncs la lectura
és obligatòria.
Entre tant es distrau al personal (al poble) de la corrupció
que no poden dissimilar, jo per
la meva part, ho miro amb la
suficient distància al no ser
part de tan entusiasme nacionalista. Per l’altra banda em
podeu creure que sento la
meva terra un vertader orgull.
Jo no he de ficar cap classe

Escòcia ha guanyat

A. Martínez, R. Palacios i M. Solanes, Joventut Nacionalista
de Catalunya
----------------------------------------------------------------------------------------------------Aquest 18 de setembre,
Escòcia ha protagonitzat una
de les pàgines més glorioses
de la història d'Europa. Ha decidit lliure i democràticament
la seva independència. Com a
militants de la Joventut Nacionalista de Catalunya volíem
viure aquesta experiència en
primera persona. Ja de camí
cap a les Terres de Lleida el
balanç d'aquests dos dies és
molt positiu: hem col·laborat
amb la campanya del "Yes
Scotland" i hem adquirit coneixements que ens serviran per
la nostra transició nacional.
Igual que el català, el procés escocès no és flor d'un
dia. El 2011, després de quatre
anys governant, el Partit Nacionalista Escocès va guanyar
les eleccions amb majoria absoluta. Portava un referèndum
sobre la independència al
programa i Salmond, líder del
partit i primer ministre d'Escòcia, va iniciar les negociacions
amb Londres per organitzar la
votació. El primer ministre
britànic, el conservador David
Cameron, s'hi va avindre: "no
es pot mantenir un poble contra la seva voluntat dins del

Regne Unit".
A casa nostra, a Catalunya,
hi ha una majoria aplastant al
Parlament a favor de convocar
una consulta. El desembre de
2013 quatre forces polítiques
que representen més del 60%
dels catalans (CiU, ERC, ICVEUiA i CUP) van acordar amb
el president Mas celebrar una
consulta sobre el futur de Catalunya el proper 9 de novembre.
La resposta de Madrid,
tant del PP com del PSOE, ha
estat negar el dret a decidir
dels catalans. Segons l'Estat,
Catalunya no és una nació, no
és subjecte polític per decidir
res.
A Escòcia, la campanya
entre el "Sí" i el "No" ha estat
modèlica, exemplar. Al llarg de
tota la jornada electoral l'ambient era d'absoluta normalitat,
sent nosaltres, els catalans,
qui donàvem una nota de color
i de reivindicació.
El resultat ha estat d'un
55% a favor de la unió. Alguns
podrien pensar que hi ha hagut una opció perdedora, però
no ha estat així. El Regne Unit,
els tres principals partits d'àm-

d’obstacle al fervent desig
d’un nacionalista autèntic,
només vull que s’entengui que
sóc conseqüent a un pensar
molt meu. Però certament a la
meva edat un es fa una mica
desconfiat davant de tot el vist
i viscut, en els darrers trenta
anys que han demostrat que
en la il·legalitat, en el frau
i l’engany i la mentida som
iguals als del centre i als dels
quatre punts cardinals. Avui
sols es somia en euros, siguin
presents o amb possibilitats
de venir. Però si vull dir que
dos milions de manifestants
amb un esperit festiu, encapçalats per gent que volen i
necessiten fer carrera (ben pagada per cert) política, em recorda altres temps. D’aquells
maleïts sindicats verticals i
camises blaves a dojo. Amb

slogans prou enginyosos, ratificant el que volgués el que
manava. No cal excloure a
la canalla, ni als que es van
plantejar passar una estona a
Barcelona. Ni als que hi eren
per allò, de que la gent va on hi
ha gent. Malgrat tot en faltava
molts de catalanets i s’ha de
procurar que a la propera no
faltin, no vull oblidar als que
tenien per objectiu saludar i
fer-se visibles als “quefes” per
mostrar la seva fidelitat, i casos i “casets” que no venen a
comte, perquè avui com ahir
tot s’ha de pagar amb escreix.
Recordeu la dita “Bens del
comú, bens de ningú”, tot el
que es defensa dient que és
per a tothom, és una mentida.
No deixa d’ésser una veritat
desitjada, però el temps i el
poder la fa corcada de dins

bit estatal (conservador, laborista i liberal-demòcrata),
s'ha compromès a donar plenes competències a Escòcia, quasi les mateixes que
tindria si fos independent.
Salmond, en un principi, volia incloure una tercera opció a la pregunta, la "maxim
devolution", és a dir, plenes
competències en política fiscal, política social, etc. Amb
les noves competències que
tindrà Escòcia ens trobem
amb una situació "win-win".
Tots hi guanyen: Escòcia
augmentarà el seu autogovern fins a cotes mai vistes
i el Regne Unit seguirà amb
les quatre nacions que l'integren.
La situació seria molt
diferent aquí, a Catalunya,
on no tan sols no ens deixen
votar, sinó que si hipotèticament estiguessin d'acord en
fer un referèndum i guanyés
mantenir-nos a Espanya, la
força recentralitzadora eliminaria l'autogovern català
d'una forma implacable.
Més enllà del resultat,
Escòcia ja ha guanyat. Els
escocesos han tingut el seu
futur a les seves mans i han
demostrat a Europa i al món
que votar no és cap problema, és la solució.

Tots som protagonistes del 9N

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

i la desprestigia per fora, i
així i tot, sols quedar per uns
quants. I ara, amb un embolic
de partits, d’associacions, de
polítics corruptes que no salven ni la vergonya, de mitges
veritats i mentides senceres,
ens han volgut embarcar en
un vaixell de somnis futurs
quan prou enfeinats estem en
defensar-nos nosaltres mateixos.
Ara es parla d’una Espanya federal, no fa cent anys
ja se’n va parlar, i un escriptor
i periodista molt lloat i poc
llegit, va tenir l’acudit de desmuntar la paraula, amb un resultat que va resultar profètic,
donava “Fe-de-ral”. No cal dir
que coneixia millor la realitat
que els polítics, com ara.
------------------------------------------------

Casal Pere III - Campanya unitària “Ara és l’hora”
----------------------------------------------------------------------------------------------------Principat a una consulta
per decidir el futur polític, que
se celebrarà el diumenge 9 de
novembre, coincidint amb el
dia del Sant Crist de Balaguer.
La pregunta va ser pactada
l'any passat entre els partits, i
presenta un format encadenat
amb tres opcions possibles:
a) Voleu que Catalunya esdevingui un estat? b) Voleu que
aquest estat sigui independent? Únicament es pot respondre la segona pregunta en
cas d'haver respost Sí a la primera.
A diferència de la resta de
votacions, a la consulta del 9N
es podrà votar a partir dels 16
anys. També podran votar els
ciutadans europeus amb un
any de residència i els ciutadans extracomunitaris amb 3
anys. Per ambdós casos caldrà
inscriure's fins el 7 d'octubre al
cens electoral.
Si bé els punts de votació
definitius se sabran el 12 d'octubre, tant a Balaguer com en
la majoria de poblacions de la
comarca es preveuen els mateixos punts que en les altres
eleccions. Es podrà votar anticipadament en la modalitat de
vot en dipòsit en casos molt
excepcionals, com són hospita-

litzacions, gent amb dependència o interns de centres penitenciaris. També podran votar
en dipòsit alguns professionals
que aquell dia treballaran. És a
dir, bombers, policies, agents
forestals, personal de protecció
civil, o personal sanitari o farmacèutic que estigui de guàrdia.
La Generalitat farà un sorteig per designar els membres
de les meses. Un cop notificat,
es disposarà de cinc dies per
presentar la renúncia per tal
que es pugui cobrir les vacants.
Fem una crida a la ciutadania
de Balaguer i comarca a participar en el debat, de forma
serena i positiva, entre tots, de
quins són els pros i contres de
la independència. Una crida a
la participació de tothom, sigui
quina sigui la nostra llengua
familiar, haguem o no nascut a
Catalunya, siguin quins siguin
els nostres sentiments identitaris. Estem vivint uns mesos
històrics, i pensem que ho
hem de fer entre tots. Amb il·
lusió, consens, resolent dubtes
i pors. Els que votarem Sí i els
que votarem No. La implicació
de tothom és la millor garantia
per construir un futur millor.
-------------------------------------------------
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500 ciclistes participaran a la
Ermitanyos 2014 el 19 d’octubre
La prova de BTT, Ermitanyos 2014, arriba a la seva
quinzena edició, el proper
19 d’octubre. Els ciclistes
que hauran de recórrer els
90 quilòmetres de la ruta
que passa per tres de les
ermites de la comarca de
la Noguera, amb sortida i
arribada des de Balaguer.
A partir de les 8 del matí,
sortida del Pavelló Molí de
l’Esquerrà cap a Cérvoles.
Després d’un bon esmorzar,
els ciclistes continuaran
la ruta cap a Vilanova de
la Sal, per pujar a l’ermita
de Montalegre, la segona
ermita de la ruta. Després
de l’avituallament necessari
els participants es dirigi-

Ermitanyos

ran cap a Sant Llorenç de
Montgai, Camarasa, per
a realitzar l’última de les
ascensions a l’ermita de
Sant Jordi i ja tornar cap a
Balaguer.

També estan previstes
dues rutes més curtes, fent
una o dues de les ermites.
Aquests itineraris alternatius tenen 45 i 70 quilòmetres respectivament.

Bona participació als tallers organitzats
des de l’àrea de joventut

Taller de maquillatge a Lapallavacara

La setmana passada
es van dur a terme dos
dels tallers programats a
l’agenda jove pels mesos
de setembre i octubre. Bona
participació tant al taller de
maquillatge com també al
taller de fotografia i xarxes
socials.
Properament hi haurà un
curs de programació d’Android i un taller de Zumba.
Tots els cursos i activitats
les podeu trobar al web:
joventut.balaguer.cat

Balaguer acull una nova
edició de la Festa de la
Bicicleta, el 18 d’octubre
El Club BTT Radical
Sport i l’Ajuntament de
Balaguer, organitzen
la Festa de la bicicleta,
una pedalada popular
per a tots els públics que
recorre carrers i barris de
Balaguer. Una cursa sense
cap ànim de competició
que vol reunir el màxim
nombre de participants,
amb l’únic objectiu de
passar una tarda divertida
i entretinguda amb la
família d’una forma ben
diferent. En aquesta edició
s’han variat les rutes; per
motius de seguretat i per
poder acollir el màxim de
participants possibles;
amb una primera ruta
pels vials més amples de
Balaguer que permetrà
que els més petits de
la família ens puguin

Festa de la Bicicleta

La Festa de la
Bicicleta es va iniciar
l’any 1988, i vol
potenciar l’ús lúdic de
la bicicleta
acompanyar i siguin els
principals protagonistes;
s e n s e e s f o r ç a r- s e i
passejant pel mig dels
carrers de la nostra ciutat.
Una segona ruta,
que ens portarà fins a
les Franqueses, un camí
més llarg per un entorn
més agradable i amb
una parada per hidratarse al Monestir de les
Franqueses. Mentrestant
els més petits podran
gaudir d’un circuit al parc
de la Transsegre.
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Firauto 2014 oferirà prop de 200
vehicles d’ocasió el 18 i 19 d’octubre
La Fira de vehicles d’ocasió també tindrà un espai
“low cost”, el Mercat de la Ganga amb vehicles de
menys de 6000 euros

Firauto

Un any més arriba a
Balaguer, per aquestes
dates, entre els dies 18
i 19 d’octubre, una nova
edició de Firauto, la fira
del vehicle de segona mà
i complements al pavelló
d’Inpacsa.
Una fira que any rere
any, ha anat introduint nous
sectors relacionats amb el
món del motor, com són les
motocicletes, els vehicles
per persones amb mobilitat
reduïda... essent així la
pionera a les Terres de
Lleida.
Firauto oferirà un Mercat
de la Ganga al recinte
exterior, que presentarà
vehicles “low cost” a un
preu inferior als 6.000 euros
per tal de poder arribar a
totes les butxaques del
públic assistent.

Teatre a l’Ajuntament a càrrec
de Jesus Agelet, els dies 4 i 5

Els protagonistes de les dos obres

La Fundació Margarida
de Montferrato presenta
un cop més teatre, sota la
direcció de Jesus Agelet,
els propers dies 4 i 5
d’octubre, la Sala d’actes
de l’Ajuntament, acollirà la
representació de dos peces
curtes. La primera, “Informe

para una academia”
interpretada per Javier
Lázaro, Francesc Vilalta i
Lidia Pedra. La segona “Les
filles de María”, interpretada
per Olga Navau i Miquel
Quiles. Les obres es podran
veure dissabte a les 21.30 h i
diumenge a les 19 h.
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL
----------------------------------S’OFEREIX titulada
amb Educació Infantil amb més de 20
anys d’experiència,
per treballar amb llar
d’infants, cuidar nens
o gent gran. Raó:
667759666.
----------------------------------ES DONEN classes
particulars de música
(piano i llenguatge musical). Raó: 669117026.
----------------------------------PROFESSORA nativa
dóna classes d’anglès,
repassos i classes de
conversa en llengua
anglesa. A particulars o grups organitzats. Raó al telèfon:
650422582.
----------------------------------ES PRECISA oficial
de perruqueria per
caps de setmana. Raó:
649068975.
-----------------------------------ES PRECISA ajudant/a
avançat de perruqueria a Agramunt. Raó:
973392919.
-----------------------------------

S’OFEREIX realitzador
amb equip de càmera
per vídeos de bodes,
comunions, bateigs i
altres esdeveniments.
Àmplia experiència
en el sector audiovisual. Pressupost sense
compromís. Contacte:
Dani Arregui, mòbil:
686774086 o e-mail:
daniaso@gmail.com
----------------------------------CLASSES particulars o
d’anglès, de primària i
d’ESO. Raó: 647185846.
----------------------------------IMMOBLES
----------------------------------VENTA/LLOGUER de
pàrkings tancats al
c/ J au m e Balm e s,
11 de Balaguer. Raó:
629310479-629715431.
----------------------------------O P O R T U N I T A T,
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 Balaguer, 2 hab., amb terrassa, zona tranquil·la.
Raó: 973451231.
----------------------------------TRASPÀS restaurant
a Balaguer amb ple
funcionament per malaltia. Raó: 628617053.
----------------------------------ES LLOGUEN pàrkings
tancats al c/ Marc Comas. Raó: 669117026.
----------------------------------LLOGUER CASA a la
Ràpita de 300 m2, 1 hab.
suite (40 m 2), 4 hab.
grans, studi (40m 2 ),
cuina (25m2), 3 banys,
gran menjador, garatge
per 2 cotxes, calefacció
radiant, aire condicionat, vidres laminats i
persianes de seguretat
automàtiques. Opció
de mobles. Jardí exterior (200 m2), tot acabat,
amb tarima i piscina
(de 10x4), pèrgola (de
10x3), jardi d’entrada
a la vivenda (30m2) i
solàrium (50 m2).Raó:
687449890.
------------------------------------

ES LLOGA apartament
nou als Països Catalans, 2 habitacions.
Raó: 973446011.
-----------------------------------OUTLET VENTA de pàrquings: Banqueta, 43
(4.000 e) i c/ Barcelona,
72 de línia (6.000 e) i
tancat (12.000 e). Raó:
676116396.
----------------------------------VENC parcel·la edificable a la comunitat Sant
Miquel (La Sentiu), 350
m2, primera línia (20 m
piscina). Lloc immillorable. Raó: 973451231.
-----------------------------------ES LLOGA pàrking c/ St.
Lluís, 44, al c/ Molí del
Comte, 5 i c/ Banqueta
(costat Àrea de Guissona). Bon preu. Raó:
937351718-676515830.
-----------------------------------ES LLOGA pis al c/ Marc
Comas, 3 hab.amb terrassa, sense ascensor.
Apartament a Camarasa, seminou, amb
vistes al riu, foc a terra,
moblat i equipat. Raó:
973447752-639920281.
------------------------------------

VARIS
---------------------------------SEÑORA MAYTE, videncia y tarot. Alta
magia blanca. Horas
a convenir. Razón:
609135472.
----------------------------------COMPRO rellotges
Rolex, Omega, Cartier,
Breitling, etc... Cuberteries i objectes de
plata. No importa l’antiguitat. Pago al comptat. Raó: 628727539.
-----------------------------------COMPRO: Joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes,
bitllets, postals i fotos
antigues.... Contacteu
per més informació al
telèfon: 676803205.
-----------------------------------Per anuncis en aquesta secció, adreceu-vos
a les nostres oficines
del c/ Sant Lluís, 36-38
altell o bé per telèfon
al: 973448273.
------------------------------------
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Telèfons útils
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
-------------------------------------------------------------------------

Farmàcies
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.
CAMARASA
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.

ARRIBADES
LLEIDA
08.30
10.30
14.46
18.39
19.20
21.34
LA POBLA
11.00
12.30

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

SORTIDES
LLEIDA
07.15 (1)
09.10 (4)
10.40 (2)
17.30 (3)
20.30 (4)
LA POBLA
12.56 (3)
17.30 (2)

ARRIBADES
BALAGUER
07.44
09.39
11.09
17.59
20.59
BALAGUER
14.16
18.50

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

973586466

------------------------------------------------------------------TRIBÓ ALCOBÉ, M.

Horari de trens
SORTIDES
BALAGUER
08.00 (1)
10.00 (2)
14.16 (3)
18.10 (3)
18.50 (2)
21.05 (4)
BALAGUER
09.39 (4)
11.09 (2)

973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 2 d’octubre
a les 8 de la tarda del 9 d’octubre
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 9 d’octubre
a les 8 de la tarda del 16 d’octubre
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 16 d’octubre
a les 8 de la tarda del 23 d’octubre
MARCH

Horari d’autobusos
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.
13.37
17.22
20.07
21.21
13.17
19.47
07.00
13.37
14.00
17.00
17.22
20.07
21.21
11.05
18.05
08.25
15.15
11.00
12.45
SORT.
07.00
07.45
08.45
09.10
10.00
11.00
11.10
12.30
12.50
13.00
14.10
15.00
16.00
16.15
16.35
18.30
19.00
19.20
20.00
20.35

DESTINACIÓ
ESTERRI D’ÀNEU
“

CALENDARI
diumenge
diari
“
diari
“
de dill. a div.
AGRAMUNT
feiners
“
de dill. a div.
ÀGER
feiners
“
diumenge
“
dime., div., dis.
“
dill., dima., dij.
“
diari
“
diari
“
de dill. a div.
LES
diari
“
diari
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
dissabtes
“
dissabtes
LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
divendres
diari
diari
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres

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
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