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 En el moment d’escriu-
re aquestes línies, no sé 
si el dia del Sant Crist po-
drem expressar la nostra 
opinió en el procés parti-
cipatiu que el govern de 
la Generalitat ha endegat, 
després que el Tribunal 
Constitucional deixés sen-
se efecte, fins a sentència,  

la llei  10/2014, de 26 de se-
tembre, de consultes popu-
lars no referendàries i altres 
formes de participació ciu-
tadana, així com el decret  
de convocatòria del 9-N. 
La llei, segons el govern 
del PP, és il·legal i ho diu 
abans que ho dictamini el 
TC. I el nou 9-N l’impugna 
per “poc democràtic”. ¿Es  
pot declarar il·legal una 
llei que es basa en l’article 
122 de l’Estatut de Catalu-
nya, el qual atribueix a la 

Generalitat la competència 
exclusiva de convocatòria 
de consultes, no referèn-
dums (competència única 
de l’Estat) i amb el vot del 
78,5% dels diputats? ¿És 
“poc democràtic” que el 
poble sigui cridat a par-
ticipar per expressar una 
opinió sobre el seu futur? 
Espanya era, sota el règim 
franquista,  “una democra-
cia orgánica”. ¿És aquest 
el concepte de democràcia 
encara vigent?

 Del 8 de novembre i fins el 3 de febrer de 2015, el Mu-
seu de la Noguera acull la magnífica exposició “Català-
Roca. Retrats”. Francesc Català-Roca (Valls, 1922 – Bar-
celona, 1998) és una figura cabdal en la història de la 
fotografia contemporània i una de les personalitats més 
importants de l’art català de postguerra. Considerat com 
a pioner i renovador de la fotografia documental i del re-
portatge gràfic al nostre país durant els anys cinquanta i 
seixanta.
 Aquesta exposició es presenta com una lectura pros-
pectiva d’una de les seves facetes com a fotògraf: la fo-
tografia de retrat, un gènere que Català-Roca va conrear 
des dels inicis de la seva trajectòria, i especialment du-
rant els anys en què va col·laborar amb el setmanari Re-
vista (1952-1954), activitat que li va permetre conèixer i 
fotografiar grans personatges del seu temps.
 Conformen la mostra trenta-cinc retrats seleccionats 
per a l’ocasió procedents del seu fons d’arxiu, que actu-
alment custodia l’Arxiu Fotogràfic del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya. Una tria que no només ens permet 
fer visibles obres inèdites i els aspectes més innovadors 
de la seva personal interpretació d’un dels gèneres més 
significatius de la història de la fotografia, sinó també re-
trobar-nos amb els mons en els quals Català-Roca es va 
moure i fotografiar: d’una banda, el dels grans noms de 
l’art i la cultura del moment, i, de l’altra, l’univers popular, 
el de la vida quotidiana dels carrers de les grans ciutats i 
dels petits pobles rurals de l’Espanya de postguerra que 
va saber retratar com ningú.

Català-Roca
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>> DIVENDRES dia 7

09.45 h. Tradicional Ofrena Floral de tots 
els nens i nenes de la ciutat. Trobada 
a la Plaça Mercadal i recorregut fins al 
Santuari, acompanyats pels gegants i la 
Cucafera amb la xaranga Xip Xap.
11.00 h. Ballada de gegants i la Cucafera a 
l’esplanada del Sant Crist amb l’actuació 
del grup d’animació Xip Xap i l’espectacle 
“Tremoleu!”.
11.00 h. Campionat local mixte de bitlles 
catalanes, a les pistes de petanca del Molí 
de l’Esquerrà.
11.30 h. Ofrena Floral del C.F. Balaguer.
11.30 h. Final del campionat de billar a 
tres bandes al casal d’avis de Balaguer.
12.00 h. Repic general de campanes 
anunciant l’inici de les Festes.
17.00 h. Ofrena Floral de la gent gran, 
organitzada per l’Associació de Gent 
Gran La Noguera, al Reial Santuari del 
Sant Crist.
18.30 h. Ball de la Gent Gran amb 
l’Orquestra Mediterrània, al pavelló 
Inpacsa.
19.00 h. Inauguració de l’Exposició 
“Di_uixant _alaguer”, a la Sala d’Art 4.
20.30 h. Inauguració de l’Exposició “Tocs 
de Festa Major” a la sala d’exposicions a 
l’ajuntament.
21.00 h. Pregó de festes, a càrrec del Sr. 
Quim Torra, director del Centre Cultural 
del Born de Barcelona, a la sala d’actes 
de l’Ajuntament.
00.00 h. Nit del Jovent amb Txarango+ 
Buhos+Dj. Enric Font, a la carpa jove prop 
del pavelló Inpacsa.

>> DISSABTE dia 8

09.00 h. Campionat Mixte de Petanca, a 
la pista de petanca del Molí de l’Esquerrà 
i esmorzar de germanor.
09.00 h. Si vols esmorzar bé... vine a 
Balaguer! Tradicional esmorzar de 
germanor amb coca de samfaina, cervesa 
i sucs de fruita a la Plaça Mercadal.
               >>

Del 7 al 10 de novembre, Balaguer
celebra les Festes del Sant Crist’14

 Del 7  al 10 de novembre, 
Balaguer reviurà una nova 
edició de la Festa Major 
dedicada al patró de la 
ciutat, el Sant Crist. Des del 
divendres 7, amb l’Ofrena 
Floral i el pregó de Festa 
major, fins al dilluns 10 al 
vespre, amb el ball fi de festa, 
amb l’Orquestra Maravella i 
el concert sense alcohol per 
adolescents, passant per les 
ballades de gegants, castell 
de focs i concerts i sessions 
de ball i amb una gran 
quantitat d’activitats, actes 
i esdeveniments, culturals, 
lúdics, esportius, socials i 
religiosos copsaran la vida 
social de Balaguer.Ballada de Gegants

Les orquestres  Selvatana, Maravella i
Metropol amenitzaran les sessions de ball 

Quim Torra, director del Centre Cultural del Born de 
Barcelona, pregoner de la Festa Major 2014

Orquestra Selvatana

 Les orquestres Selvatana, 
Maravella i Metropol seran 
les orquestres responsables 
d’amenitzar les sessions de 
ball a l’envelat.
 L’envelat obrirà les se-
ves portes el dissabte 8 de 
novembre amb l’orquestra  
Metropol que iniciarà la Fes-
ta d’enguany amb el concert 
i ball El diumenge 9, serà 
la Selvatana, i el dilluns 10 
tancarà la festa la Maravella 
amb un concert i ball fi de 
festa.



5<<F E S T A  M A J O R

>> DISSABTE dia 8

09.30 h. Torneig escolar d’escacs 
“Memorial Pijuan”, al casal Lapallavacara. 
Obert a tots els escolars de la ciutat i 
jugadors del Club d’Escacs Balaguer.
12.00 h. Inauguració de l’Exposició 
“Català-Roca. Retrats” a la sala 
d’exposicions temporals del Museu de 
la Noguera.
13.00 h. Lliurament dels premis de 
petanca, billar i bitlles catalanes a les 
mateixes pistes de petanca al Molí de 
l’Esquerrà.
11.30 h. Lliurament del Premi “Encarnació 
Vilà” a l’Escola Àngel Guimerà i 
l’associació l’Estel i dels premis escolars 
d’escacs “Memorial Pijuan” a la sala 
d’actes de l’ajuntament.
17.00 h. Simultànies d’Escacs amb 
el Gran Mestre Xavier Vila, davant 25 
escaquistes de la ciutat, organitzades 
pel Club d’Escacs Balaguer, al vestíbul 
de l’ajuntament.
17.00 h. Animació infantil amb la 
companyia El Sidral representant l’obra 
“Una de pirates” al pavelló Molí de 
l’Esquerrà.
17.30 h. Concert de Festa Major amb 
l’Orquestra Metropol al pavelló Inpacsa. 

>>

Les ballades de gegants i capgrossos 
protagonistes de la Festa Major

Ballada de gegants

 El proper divendres 7 
de novembre, els gegants 
i capgrossos de Balaguer 
iniciaran les seves sorti-
des durant aquesta festa 
major 2014, acompanyant 
als escolars de la ciutat en 
l’Ofrena Floral al Santuari 
del Sant Crist.  
 El diumenge sortiran 
a partir de les 10,15 hores, 
acompanyant a les auto-
ritats locals des de l’Ajun-
tament fins al Santuari del 
Sant Crist per anar a la Mis-
sa Major, i posteriorment 
faran una ballada des de la 
Plaça de Sant Salvador fins 
al Mercadal, i el dilluns 10 
de novembre sortiran altre 
cop fent una ballada i un 
taller educatiu a la plaça 
del Mercadal, a partir de les 
11,30 hores.

Els gegants sortiran el divendres per acompanyar 
els escolars a l’Ofrena Floral del Sant Crist i faran 
ballades el diumenge 9 i el dilluns 10 de novembre
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>> DISSABTE dia 8

19.00 h. Ball de tarda amb l’Orquestra 
Metropol, al pavelló Inpacsa.
19.30 h. Lliurament dels premis Ziryab 
amb Concert, a càrrec dels alumnes 
de l’Escola Municipal de Música de 
Balaguer, a la sala de Benestar Social.
21.00 h. Concert sense alcohol de Dj’s 
per a adolescents amb Dj. Edu, a la carpa 
jove. Adreçat a nois/es de 12 a 16 anys.
22.00 h. Teatre amb la representació 
de l’obra “Pagagnini” d’Yllana al Teatre 
Municipal.
23.00 h. Ball de nit amb l’Orquestra 
Metropol, al pavelló Inpacsa.
00.00 h. Concert a la carpa jove amb Los 
suaves i 7drock + Dj’s Tea Party.

>> DIUMENGE dia 9

10.00 h. Mostra de bonsais, al vestíbul de 
l’ajuntament.
10.15 h. Sortida des de l’ajuntament de la 
Corporació Municipal cap al Santuari del 
Sant Crist, per assistir a la Missa Solemne 
acompanyats per macers, gegants i 
capgrossos i la Banda Municipal de 
Música de la Vila de Falset.
              >>

El diumenge al migdia arriba una nova 
edició del concurs de colles sardanistes

Concurs de colles sardanistes

 Un dels actes més popu-
lars i tradicionals de la Festa 
Major del Sant Crist de Ba-
laguer, que enguany arriba 
a la seva 53ena edició, és 
el Concurs Nacional de Co-
lles Sardanistes organitzat 
pels grups sardanistes de 
Balaguer i que acull co-
lles sardanistes d’arreu de 
Catalunya, que acudiran, 
un any més a la Plaça del 
Mercadal, per participar 
en el darrer concurs de la 
temporada, sota les notes 
musicals de l’Orquestra 
Selvatana
 El Concurs Nacional de 
Colles Sardanistes es cele-
brarà el diumenge a partir 
de les 12 del migdia a la 
Plaça del Mercadal amb la 
participació d’una trentena 
de colles de tot Catalunya.

Una trentena de colles sardanistes d’arreu de
Catalunya competiran un any més al Mercadal sota 
les notes de la Cobla Orquestra Selvatana



7<<F E S T A  M A J O R

>> DIUMENGE dia 9

11.00 h. Missa solemne presidida per 
l’arquebisbe Mossèn Joan Enric Vives, 
al Reial Santuari del Sant Crist.
11.30 h. 53è Concurs Nacional de Colles 
Sardanistes amb la Cobla de l’Orquestra 
Selvatana a la plaça Mercadal.
12.45 h. Ball de l’Harpia amb la Colla 
Gegantera i Grallera de Balaguer i 
posterior ballada de gegants i capgrossos 
a la plaça Mercadal, acompanyats per la 
Banda Municipal de Música de la Vila 
de Falset.
17.00 h. Espectacle infantil amb la 
companyia la Cremallera representant 
l’obra “Explosive” al pavelló Molí de 
l’Esquerrà. 
17.30 h. Concert de Festa Major amb 
l’Orquestra Selvatana al pavelló Inpacsa.
19.00 h. Ball de tarda amb l’orquestra 
Selvatana, al pavelló Inpacsa.
21.00 h. Piromusical del Sant Crist 
(Castell de focs amb música catalana), 
des dels marges del riu Segre.
21.00 h. Concerts Sense Alcohol de Dj’s 
per a adolescents amb Dj. Nextor a la 
carpa jove. Adreçat a nois/es de 12 a 16 
anys.
                                 >> 

Els grups musicals Txarango i Los
Suaves actuaran a la Carpa Jove

Los Suaves el dissabte a la carpa jove

 Durant la Festa Major 
2014, els concerts joves es fa-
ran a la Carpa Jove ubicada a 
la vora de l’envelat d’Inpacsa.
 Així, el divendres al 
vespre hi haurà el concert 
amb Txarango i Buhos i el 
Dj Enric Font, mentre que el 
dissabte al vespre, la carpa 
jove acollirà un concert del 
grup Los Suaves i 7Drock, 
i sessió de Dj’s Tea Party. 
La nit del diumenge estarà 
dedicada als Dj’s amb Dj 
Lokito, Blanca Ross i Dj. 
Nextor i Dj. Edu.
 Paral · lelament a la 
carpa jove es faran els 
concerts sense alcohol pels 
adolescents entre 12 i 16 
anys, dissabte a les 21 h amb 
Dj. Edu i diumenge amb Dj. 
Nextor i dilluns a les 19 h amb 
Dj. Eduard Zaragoza.

La Carpa Jove està instal·lada a la vora dels
pavellons d’Inpacsa, i acollirà tots els concerts de 
grups musicals i dj’s per a la gent jove
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>> DIUMENGE dia 9

23.00 h. Ball de nit amb l’orquestra 
Selvatana.
00.00 h. Nit de Dj’s amb les actuacions 
de Dj Lokito+Blanca Ross+Dj Nextor+ 
Dj Edu, a la carpa jove.

>> DILLUNS dia 10

11.00 h. 1r Concurs de dibuix i pintura 
ràpida “Ciutat de Balaguer” per edats 
compreses entre 5 i 16 anys. Tema 
Balaguer. Trobada a l’ajuntament.
11.00 h. Representació de la rebuda 
del Sant Crist amb la Dansa de la 
Creu, al Reial Santuari del Sant Crist. 
Seguidament s’oficiarà la missa.
11.30 h. Ballada de gegants i capgrossos 
acompanyats per la Cucafera a càrrec de 
la Colla Gegantera i Grallera de Balaguer 
a la plaça Mercadal i taller educatiu.
13.00 h. Ballada de sardanes amb la 
Cobla de l’orquestra Maravella a la plaça 
Mercadal.
17.30 h. Concert amb l’orquestra 
Maravella.
18.00 h. Teatre familiar amb l’obra Sense 
solta de la companyia Teatre Mòbil.
19.00 h. Ball llarg de tarda amb 
l’orquestra Maravella.
19.00 h. Sessió de Dj’ sense alcohol per 
a adolescents amb Dj. Eduard Zaragoza 
a la carpa jove.                

Àmplia oferta de firetes durant els dies 
de les Festes del Sant Crist’14

 El recinte de les firetes, 
ubicat al davant del pavelló 
polivalent de l’envelat a 
la zona d’Inpacsa, omple 
de llum i color la ciutat de 
Balaguer durant la tarda-nit 
de qualsevol dels dies de 
la Festa, i els cavallets, els 
cotxes de xoc, les munta-
nyes russes i el popular tren 
de la bruixa, les tómboles i 
barraques de tir i tot tipus 

d’atraccions, intenten atreu-
re tota aquella gent que es 
passeja, observant els més 
petits que són els que espe-
ren aquesta ocasió.

Les Firetes

 Les firetes estan instal-
lades des del passat cap 
de setmana i fins el proper 
dimarts 11 de novembre, dia 
festiu pels escolars.

Les firetes omplen de 
llum i color les tardes i 
nits de la Festa Major, 
amb una àmplia oferta 
per petits i grans

L’esmorzar de germanor repartirà més 
de 150 quilos de coca de samfaina

 A partir de dos quarts 
de deu del matí del proper 
dissabte  8 de novembre, 
i com ja és tradicional 
des de fa molts anys, es 
començaran a repartir un 
total de més de 150 quilos 
de coca de samfaina i 50 
quilos de coca de sucre, 
elaborada pels pastissers de 
la nostra ciutat, juntament 
amb 60 litres de cervesa  i 
150 litres de sucs de fruita 
en el decurs de l’Esmorzar 
de germanor de la Festa 
Major, que sota el lema 
«Si vols esmorzar bé, vine 
a Balaguer, es celebra des 
de fa molts anys dins dels 
actes de la festa major.Esmorzar de germanor

El dissabte al matí, davant de l’Ajuntament de
Balaguer es repartirà la coca i la beguda
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L’Associació Dona Rural va presentar la 
exposició “El món rural en femení”

 Coincidint amb el Dia 
Internacional de la Dona 
Rural, l’Associació Dona 
Rural va inaugurar l’ex-
posició ‘El món rural en 
femení’, un recull d’imatges 
i objectes de les feines i la 
vida al camp habituals fins 
a mitjans del segle XX. La 
mostra, es va poder veure 
fins el 24 d’octubre a la sala 
d’exposicions comptà amb 
el suport de l’Ajuntament i 
el Consell Comarcal i l’as-
sessorament del Museu de 
la Noguera.

El món rural en femení

Parc d’Educació Viària amb motocicletes 
per a una vintena de joves balaguerins
 Una vintena de joves de 
Balaguer van participar en el 
Parc d’Educació Viària amb 
motocicletes del Servei Cata-
là del Trànsit (SCT). Es tracta 
d’una activitat dirigida a nois 
i noies amb carnet de conduir 
A-1 o amb més de tres anys 
d’antiguitat del B-2 per tal que 
puguin refrescar i perfeccio-
nar els seus coneixements de 
conducció de motos. Aquesta 
és la primera vegada que el 
SCT posa en marxa el parc a 
la demarcació de Lleida.

 L a  s a l a  d ’ a c t e s 
de l ’Ajuntament  de 
Balaguer va quedar 
petita el passat divendres 
amb motiu de l’acte de 
presentació de la Casa de 
Andalucia de Balaguer, 
una entitat creada per 
estrènyer llaços entre les 
comunitats catalanes i 
andaluses i per donar 

a conèixer la cultura 
d’Andalusia.
 Durant  l ’ac te  de 
presentació, el públic va 
poder gaudir d’una petita 
mostra de la música, 
b a l l  i  g a s t r o n o m i a 
d’Andalusia, de la qual 
aquesta entitat en vol 
ser una plataforma a 
Balaguer. Així mateix, 
els membres de l’entitat 
van estar acompanyats 
p e r  l ’ a l c a l d e  d e 
Balaguer, Josep Maria 
Roigé; el director dels 
Serveis Territorials de 
Governació, Jordi Curcó; 
entre altres autoritats 
locals i comarcals.

La presentació de la Casa de 
Andalucia de Balaguer omple la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament

Presentació de la Casa de Andalucia 

Les autoritats locals 
van acompanyar la 
Junta de la nova Casa 
de Andalucia en la 
seva presentació

Parc d’Educació Viària
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Cambrils, conegut com la Capital Gastronò-
mica de la Costa Daurada, per la varietat, 
qualitat i autenticitat de les seves receptes 
i matèries primeres, amanides sempre amb 
l’oli d’oliva DOP Siurana, premiat internaci-
onalment des de fa ja uns anys, us convida 
a veure l’arribada de las barques de pesca 
i descobrir la Vila, on el món de la pagesia 
hi és present per tots els carrerons i places. 
Us proposem gaudir en família de les Jor-
nades Gastronòmiques del Romesco del 
24 al 30 de novembre.
Més info: www.cambrils.cat/turisme

Deixa’t envoltar pels sabors, 
la gastronomia i l’encant de 
Cambrils

Barcelona Exciting crea experiències cul-
turals i gastronòmiques creatives i innova-
dores en espais singulars de Barcelona. 
El Modernisme i un personatge del 1910 
són el fil conductor d’Exciting Modernism 
i d’Exciting Music on es descobreixen les 
joies arquitectòniques del Palau Güell, de 
l’Hotel Espanya i del Palau de la Música i 
la gastronomia tradicional catalana. Per als 
gourmets, la proposta és Exciting Cooking,  
un taller gastronòmic a l’aire lliure a una de 
les millors terrasses de Barcelona.   
Més info: www.barcelonaexciting.com

Enguany l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu 
està d’aniversari. Compleix 20 anys! És per 
això que totes les seves activitats han es-
devingut experiències. Experiència acumu-
lada durant tots aquests anys. Experiències 
per a que les visqueu amb amics i família al 
venir-hi. A diferència dels museus tradicio-
nals, l’Ecomuseu no es reclou en un sol edi-
fici, sinó que s’escampa territori enllà per tal 
d’explicar la vida de les valls que el confor-
men. Casa Gassia, una casa com eren les 
cases abans a Àneu, està oberta tot l’any. 
Més info: www.ecomuseu.com

Descobreix racons inexplorats 
de la Ciutat Comtal de la mà de 
Barcelona Exciting

Endinsa’t i participa en
família de les formes de vida 
del Pallars d’ahir i d’avui

Visita la Casa Gassia tot l’anyViatja per la història de la Bcn modernistaGaudeix de l’oferta gastronòmica de CambrilsP
R
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El nou Centre sociosanitari Hestia
Balaguer ja està en funcionament

 Desenes de famílies 
van participar el passat 
18 d’octubre a una nova 
edició de la Festa de la Bi-
cicleta, iniciativa que vol 
promoure l’ús d’aquest 
sistema de transport tant 
pels desplaçaments ur-
bans com una forma de 

practicar activitat física 
d’una manera lúdica i 
familiar, tot gaudint dels 
espais verds de la ciutat. 
Es van fer dues rutes, una 
de curta pels carrers més 
plans de la ciutat i una 
de més llarga, fins a les 
Franqueses.

Desenes de famílies a la
Festa de la Bicicleta d’enguany

Festa de la Bicicleta per Balaguer

Noves instal·lacions del Hestia Balaguer

 El nou centre sociosani-
tari i de salut mental Hestia 
Balaguer va inaugurar-se el 
passat 10 d’octubre i subs-
titueix a l’antic Hospital 
Jaume d’Urgell, que funci-
onava des de l’any 1995 a 
Balaguer.
 Es tracta d’un centre de 
5.750 m2, que disposa de 120 
llits, la majoria contractats 
amb el Servei Català de la 
Salut i amb el Departament 
de Benestar Social i Família. 
 El dia 12 i 13 d’octubre, 
just després d’inaugurar-se 
es va fer el trasllat dels 
malalts d’un centre a l’altre 
sense que hi hagués cap 
tipus de problema. Un nou 
concepte d’Hospital soste-
nible centrat en les perso-
nes amb unes magnífiques 
instal·lacions.

El passat 12 i 13 d’octubre es va fer el trasllat dels 
residents i malalts des del vell Hospital Jaume
d’Urgell a les noves instal·lacions
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17 esportistes del club Esportiu l’Estel 
han participat als Special Olympics

 Els 17 esportistes del 
Club Esportiu L’Estel de 
Balaguer que participaren 
en els Special Olympics, que 
se celebraren el passat cap 
de setmana entre Barcelona 
i Calella, van sortir en 
direcció a Barcelona, per 
participar a la cerimònia 
inaugural. Durant tres dies, 
els esportistes balaguerins 
van competir a Calella en 
les modalitats de natació, 
petanca i gimnàstica rítmica, 
esport amb el qual el Club hi 
competia per primer cop. 
 En aquesta edició dels 
Special Olympics, hi han 
participat més de 2.000 
esportistes.Participants de l’Estel als Special Olympics

Segona edició del Mercat del Vell, el proper 
15 de novembre al Passeig de l’Estació

Van participar en les modalitats de natació, petanca 
i gimnàstica rítmica a Barcelona i Calella

Cartell del Mercat del Vell

 Des de l’Associació Dóna 
Pas de Balaguer, s’organitza, 
un any més, una nova edició 
del Mercat del Vell.
 El mercat del Vell es 
farà el proper dissabte 15 
de novembre, al passeig de 
l’Estació, en el tram entre 
els carrers Doctor Flèming i 
Plaça de la Sardana.
 El mercat de segona mà  
començarà a les 10 del matí 
i fins a les 8 del vespre, i les 
inscripcions es poden fer 
fins el dia 12.

 E l  d i m e c r e s  1 5 
d’octubre s’inaugurà el 
curs 2014-2015 de les Aules 
d’Extensió Universitària 
de la Noguera.  La sessió 
inaugural va anar a càrrec 
Pere Esteve que, després 
dels parlaments de les 

autoritats convidades 
a donar la benvinguda 
als alumnes, oferí la 
conferència «Morfologia 
de les aus del nostre 
entorn». 
 Aquest 2014 comença 
l a  d o t z e n a  e d i c i ó 
d’aquest curs d’extensió 
universitària, que des 
dels inicis ha mantingut 
l’objectiu d’oferir a tothom 
qui hi vulgui participar 
la possibilitat de rebre 
una formació permanent, 
continuada i de qualitat.

Comença una nova edició de 
les Aules Universitàries de la 
Noguera per la Gent Gran

Aules Universitàries

La sessió inaugural 
celebrada el passat 
15 d’octubre va anar 
a càrrec de Pere
Esteve
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El programa Thao ofereix guies
pedagògiques sobre activitat física

 L’ A j u n t a m e n t  d e 
Balaguer,  a través del 
Programa Thao Salut 
Infantil, distribuirà per 
totes les escoles una guia 
pedagògica sobre l’activitat 
física. 
 Es tracta d’un recurs 
d i r ig i t  a l  p ro fessora t 
d’educació física per tal 
que puguin preparar les 
seves classes.
 L’edició d’aquesta guia 
va en consonància amb 
la temàtica del Programa 
Thao per aquest curs esco-
lar: ‘Creixem a bon ritme’ 
i ‘Aprèn a posar ritme a la 
teva salut, i millor en com-
panyia’.Nova campanya escolar del Programa Thao

L’Escola Montroig va celebrar la popular
festa de la Castanyada el passat dia 31

És un recurs didàctic per als professors d’educació 
física dels centres escolars de la ciutat de Balaguer

Castanyada a l’Escola Montroig

 L’alumnat de l’Escola 
Mont-roig ha celebrat un 
any més la popular festa de 
la Castanyada. L’alumnat 
va gaudir participant en 
l’elaboració de panellets, 
rebent la visita de la Se-
nyora Castanyera que els 
va explicar un conte, i com-
partint cançons, danses i 
berenar – castanyes, pane-
llets i pastissos – elaborats 
per  pares, mares i el propi 
alumnat de l’escola que van 
poder degustar a la festa.

 El Casal de la Gent 
Gran va celebrar la festa 
dels 85 anys. Com és 
habitual, el centre de-
dica aquesta festa als 
usuaris i usuàries que 
enguany celebren els 85 
anys. En total, van ser 11 
persones  els homenat-
jats en aquesta diada, 
en la qual es va passar 
un vídeo commemoratiu 

‘1929-2014: 85 anys de la 
vostra vida’ i un concert 
de la coral de casal ‘Veus 
canores’. A l’acte hi van 
assistir, el director dels 
Serveis Territorials de 
Benestar i Família, Josep 
Maria Forné; la vicepresi-
denta del Consell Comar-
cal, Concepció Cañadell 
i l’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé.

El Casal de la Gent Gran
celebra la Festa dels 85 anys

Homenatjats a la Festa dels 85 anys
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Èxit de públic en tots els actes del
1r festival d’Astronomia del Montsec

 La ZER El Montsec, 
integrada per les escoles 
de Gerb, Os de Balaguer, 
Les Avellanes, Tartareu i 
Àger,  es troba  immersa 
aquest curs, en el segon 
any del projecte Comenius 
Festivals. Aquest projecte, 
està dissenyat per treballar 
i conèixer amb els alumnes 

les festes tradicionals, els 
balls i danses, els jocs 
populars i la gastronomia 
típica de 8 països de la Unió 
Europea.
 Del 10 al 17 d’octubre, 
tres mestres de la ZER 
es reuniren a Irlanda, per 
acabar de definir les línies 
del projecte.

la ZER del Montsec continua 
amb el programa “Festivals”

Visita a una escola d’Irlanda

1r Festival d’Astronomia

 E l  1 r  F e s t i v a l 
d’Astronomia del Montsec, 
celebrat entre els dies 16 
i 19 d’octubre passat, ha 
constituït un esdeveniment 
singular i especial  que ha 
tingut un èxit espectacular 
tant per l’assistència de 
públ ic  com pel  nivel l 
d’activitats desenvolupades.
 El públic assistent va 
esgotar totes les localitats de 
les activitats programades, 
especialment les dels 
concerts de “Música sota 
les Estrelles”, de l’obra de 
teatre “Galileo Galilei”, dels 
“Viatgers Galàctics”  i les de 
l’actuació dels  experiments 
científics d’en Dani Jiménez. 
Més de la meitat del públic 
assistent era de fora de les 
comarques de Lleida, fet 
positiu per els empreses 
turístiques de la zona.

L’assistència de públic va superar totes les
previsions de l’organització, exhaurint-se totes les 
entrades en tots els actes organitzats
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Caminada des de la Font d’Imà a Santa 
Linya del C.E. Les Peülles del Montsec

 El diumenge 17 d’octubre 
una mica més d’una vintena 
de socis i amics del C. E. Les 
Peülles del Montsec van fer 
una sortida, que anava pel 
barranc, entre la font d’Imà 
i el camp de futbol de Santa 
Linya.
 La sortida va ser a les 9, 
per dins del barranc, amb 
una dificultat mitjana, per 
culpa d’algun salt més elevat, 
pedres soltes i la vegetació.
 Després d’un merescut 
esmorzar van arribar a les  
12:00 al camp de futbol, 
valorada molt positivament. 
La propera sortida serà el 23 
de novembre de Fontanelles 
a Montalegre.Caminada de la Font d’Imà a Santa Linya

Lluís Garrofé celebra el seu 83è aniversari 
pujant novament a la Pica d’Estats

A la sortida hi van participar una vintena de socis i 
amics del Centre Excursionista Les Peülles

Alpinistes al cim de la Pica d’Estats

 El passat dissabte, 11 
d’octubre, un grup d’alpinis-
tes va marxar en direcció al 
cim més alt de Catalunya, 
la Pica d’Estats (3.143m 
d’altitud) per acompanyar 
a Lluís Garrofé  i celebrar el 
seu vuitanta-tres aniversari. 
El grup estava constituït per 
amics i exalumnes, tot i que, 
per alguns era el primer 
cop que assolien el cim. 
Les emocions remataven 
l’abraçada final de tots els 
alpinistes participants.

 E l  passat  dia  15 
d ’ o c t u b r e  u n  g r u p 
de  50  persones  de 
Tartareu, Fontdepou, Les 
Avellanes, Santa Linya i 
Balaguer, realitzaren una 
excursió a Barcelona. 

La primera visita guiada 
fou al Centre Nacional de 
Supercomputació (BSC) 
dirigida pel Sr. Francesc 
Subirada, director del 
Centre. Les explicacions 
i les observacions foren 
de màxima qualitat i 
nivell. És el primer Centre 
d’Espanya i el setzè 
d’Europa. La segona visita 
guiada va ser el Museu 
Marítim de Barcelona 
(Drassanes Reials) on les 
explicacions agradaren 
molt pel seu contingut.

50 persones de la Noguera 
Alta visiten el Centre Nacional 
de Supercomputació

Foto de grup dels participants a la sortida

Els participants de la 
Noguera Alta van
visitar el Centre
Nacional de
Supercomputació
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 En Will i la seva mare, 
malalta de càncer, saben 
que el temps de què dis-
posen per estar junts no 
durarà per sempre. Per 
això volen aprofitar-lo 
al màxim i compartir el 
que més els apassiona: 
la lectura. Durant mesos 
parlaran de llibres de tota 
mena: clàssics i bestse-
llers, novel·les i memò-
ries, comèdies i tragè-
dies... I, a través de les 
lectures, també revisaran 
les seves vides, les seves 
pors i el seu amor. Una 
emocionant oda a la vida 
i al reconfortant poder de 
les paraules. Una història 
tendra, honesta i commo-
vedora. Una celebració 
de la literatura, l’amor i la 
vida.

Els vigilants del far
Autor: Camilla Läckberg
Gènere: Novel·la
d’intriga

 Graskär és l’illa del far, 
però a Fjällbacka tothom 
la coneix com l’illot de 
les Ombres, perquè la 
llegenda diu que qui hi 
mor, mai no abandona 
l’illa. L’Annie hi vivia de 
petita, i ara, anys més 
tard, s’hi ha establert de 
nou. Per això, quan la seva 
parella de joventut apareix 
assassinada en estranyes 
circumstàncies, totes les 
mirades apunten al far. Un 
cas ple d’intriga i secrets 
amagats que intentarà 
resoldre la intrèpida 
parella formada per 
Patrick Hedström i Erica 
Falck. Totes les ombres 
de l’illa seran sospitoses. 
Una intriga brillant que 
confirma la seva mestria 
narrativa.

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

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

El club de la lectura del 
final de la teva vida
Autor: Schwalbe
Gènere: Novel·la

 L’encantador cuidador 
del zoo Amos McGee 
s’aixeca molt d’hora cada 
dia i, després d’esmorzar, 
puja a l’autobús número 
per començar un atrafegat 
dia de treball al zoo. Però 
per molt ocupat que estigui, 
sempre té temps per jugar 
als escacs amb l’elefant, 
deixar-se guanyar per la 
tortuga en una carrera, 
asseure’s tranquil·lament 
amb el pingüí, netejar-li el 
nas a un rinoceront amb 
al·lèrgia i llegir-li contes al 
mussol. Un dia agafa un 
refredat i no pot anar a la 
feina. Els animals que se 
l’estimen molt i el troben 
a faltar, decideixen anar-
lo a veure. Una joia de 
conte, esplèndid, tendre, 
emocionant i meravellós.

Un día diferente para el 
señor Amos
Autor: Philip Stead
Gènere: Infantil (+5)

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

Indesinenter
Crida la sirena 
i em rebota el cor, sense adonar-me’n
que el crit és de reclam i no de dol.
És de festa i no de pena,
com succeeix de vegades.
Crida la sirena
i és a voltes una cursa, o bé els Reis,
o potser aquella veu tensa,
per fer la crida de vots
que tant d’enrenou genera.
Paradigma és, però molt trist, 
Senyor nostre Sant Crist,
un dia i un altre dia,
aquesta façana falsa,
que hem vist de molt antic,
de com fan i dictaminen
de com són, de com ens manen,
de com ens deixen la nit. 
Destrio fins on puc
l’essència del que diuen
com a real i absolut,
i m’hi creix la gran mentida 
des d’aquell llunyà passat,
des de l’antic més profund,
que ha anat corsecant els dies.
Senyor nostre Sant Crist,
la terbolesa patent vinguda del fons dels anys,
la diatriba diària del que fem i el que no fem,
el trilerisme freqüent que practiquen uns i altres,
i la química indecent 
amb què fa poc ens compraven,
són del tot opacitats. Ens enganyen.
Els d’allà i la nostra gent.
Senyor nostre Sant Crist,
aquesta gota nefasta que cau a poc a poc,
una darrera l’altra,
s’està menjant la bondat. On va el món?
Crida la sirena insistentment,
i em recorda a Amanda, feliçment mitificada,
i aquell clam del Víctor Jara i el seu suplici sagnant,
i..., on som encara?
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El grup Bandelpal realitza un taller de 
percussió el proper 22 de novembre

 Una trentena de per-
sones van participar el 
passat diumenge a la vi-
sita guiada “Després de 
morir”, organitzada pel 
Museu de la Noguera.
 La forma en què cada 
comunitat enterra els 
seus difunts depèn de la 
manera en què aquesta 

comunitat entén la mort, 
però també la vida. I, 
paradoxalment, amb els 
anys, moltes vegades 
l’únic que queda és el 
testimoni de la mort, la 
manera amb la qual els 
vius van preparar el seu 
difunt per després de 
morir.

El Museu de Balaguer presenta 
la visita “Després de  morir”

Visita a les instal·lacions del Museu

Grup de percussió Bandelpal

 D e s  d e l  g r u p  d e 
percussió Bandelpal estan 
preparant un taller de 
percussió obert a tothom 
que hi estigui interessat.
 El taller de percussió, a 
càrrec de membres del grup 
Bandelpal de Balaguer es 
farà el dia 22 de novembre de 
10 a 13 hores, a Lapallavacara 
i el preu d’inscripció són 5€ 
que s’hauran d’abonar just 
abans de començar el taller.
 L’edat  mín ima  per 
poder assistir al taller és 
13 anys, a no ser que vagin 
acompanyats d’un adult.
 Les inscripcions al taller 
de percussió es poden fer 
per correu electrònic a 
bandelpal@gmail.com o 
a l’esdeveniment que han 
creat en el seu grup de 
Facebook.

El taller està obert a tothom, majors de 13 anys, al 
local social de la Lapallavacara, inscripcions a 5 
euros i es poden fer per correu electrònic



20 >> C U LT U R A

La sala d’exposicions acull “Tocs de 
Festa Major” del 7 al 30 de novembre

 La sala d’exposicions de 
l’Ajuntament acull del 7 al 
30 de novembre, l’exposició 
“Tocs de Festa Major”.
 Aquesta exposició, és una 
mostra dels actes més tradi-
cionals de les festes del Sant 
Crist que venen celebrant-se 
des de finals de segle XIX i que 
han perdurat fins els nostres 
dies.
 L’exposició que consta 

d’onze panells, ens mostra 
imatges de les sortides de 
les autoritats, de ballades 
de gegants i capgrossos, de 
cercaviles, de castells de focs, 

Carrera ciclista els anys 40

de ballades de sardanes, de 
firetes, com també concursos, 
activitats esportives tal i com 
les van fotografiar a mitjans 
del segle XX i tal i com són ara.

La Sala d’exposicions de 
l’Ajuntament acull una 
mostra sobre les Festes 
del Sant Crist realitzada 
pel Museu de la Noguera

El Centre de l’Or ofereix la visita “Les 
pedres secretes del Segre”

 El Centre d’Interpretació 
de l’Or del Segre organitza 
pels propers dies 15 i 23 de 
novembre una visita-taller 
sota el nom “Les pedres 
secretes del Segre” on el 
geòleg Pau Montané, expli-
carà  l’entorn natural del riu 
Segre a través de les seves 
pedres.
 L’activitat, que es durà 
a terme entre les 11.30 i les 
13.30 hores, està emmarca-
da dins de la 19a setmana 
de la Ciència i transcorrerà 
entre el marge del riu Segre 
i els espais del Centre d’In-
terpretació de l’Or del Segre. 
Activitat adreçada a tothom 
i gratuïta.Buscant or al Segre

Els dies 25 i 23 de novembre, i els interessats s’han 
d’inscriure prèviament al Centre de l’Or del Segre

 El proper dissabte 8 
de novembre, a partir de 
les 12 del migdia, s’in-
augurarà a la Sala d’Ex-
posicions Temporals del 
museu de la Noguera, 
l’exposició “Català-Roca. 
Retrats”.
 Aquesta exposició 

podrà visitar-se fins al 
dia 2 de febrer de 2015.
 L a  p r e s e n t a c i ó 
d’aquesta exposició del 
fotògraf nascut a Valls 
l’any 1922 i que va morir 
l’any 1998, anirà a càrrec 
del comissari de l’exposi-
ció, Oriol Bosch.

Exposició dels retrats de
Català-Roca al Museu

Mostra de Català-Roca
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El Balaguer és quart i encara no coneix 
la derrota després de 9 jornades

FUTBOL>> Després de 
9 jornades disputades, el 
Balaguer s’està mostrant 
com un dels equips més 
equilibrats i més sòlids del 
grup Segon de la Primera 
Catalana, amb 6 empats i 
tres victòries, ocupa la quar-
ta plaça de la classificació, a 
quatre punts de l’actual líder 
el Catllar. 
 En la darrera quinzena, 
els balaguerins han aconse-
guit dos empats en la seva 

Ildefons, un equip que va 
assolir l’ascens aquesta 
temporada.
 Un altre dels fets posi-
tius d’aquesta temporada 
és l’increment, partit rere 
partit, del públic assistent 
al Camp Municipal d’Es-
ports de Balaguer, així com 

visita al camp del Lleida 
B, on va empatar a un gol, 
gràcies al gol marcat per 
Pau Solanes, i el passat 
diumenge va empatar a dos 
gols a casa, amb gols de 
Joan Martínez i Víctor, des-
prés d’anar al descans amb 
un resultat en contra de 0-2.
 Els homes que entrena 
Joan Roca no volen patir de 
la mateixa manera que l’any 
passat i s’han posat com a 
objectiu aconseguir els 42 
punts que donen la salvació 
matemàtica, quant abans 
millor.
 El proper diumenge visi-
ten el camp del Torreforta, 
on hi juguen dos balague-
rins com són Juanjo Alias i 
Ferran Alaman, mentre que 
el diumenge 16 de novem-
bre, rebran a casa al Sant 

Classificació
Primera Catalana

1. El Catllar ..................19
2. Vilanova  ..................18
3. Morell .......................18
4. Balaguer ................. 15
5. Tàrrega .....................14
6. Reddis ......................14
7. Rapitenca .................13
8. Torredembarra ........12
9. Santboià ...................11
10. Viladecans .............11
11. Lleida B (-1) ...........11
12. Sant ildefons (-1) ..10
13. Amposta .................10
14. Almacelles ...............9
15. Torreforta .................8
16. Mollerussa ...............8
17. Igualada ...................8
18. Juventud ..................6

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Iban Parra .......... 4
2. Jordi Clivillé....... 2
3. Joan Martínez ... 2
4. Albert Monforte 1
5. Mikel del Aguila 1
6. Pau Solanes ...... 1
6. Victor Darias...... 1

Un gol de Joan Martí-
nez i un altre de Víctor 
Darias van donar l’em-
pat davant el líder pro-
visional, el Vilanova 
en el partit del passat 
diumenge 2 de novem-
bre al Municipal de 
Balaguer.

Equip titular davant el Vilanova

26/10/2014

LLEIDA B 1
BALAGUER 1
02/11/2014

BALAGUER 2
VILANOVA 2 Joan Martínez

el nombrós grup de socis 
que segueixen l’equip en 
els desplaçaments, animant 
l’equip vermell, que ha agra-
ït aquest suport per part de 
l’afició.
 D’altra banda, directius, 
cos tècnic i jugadors parti-
ciparan a l’Ofrena Floral al 
Santuari del Sant Crist, el 
proper divendres dia 7.

Propers encontres

09/11/2014 --  11’45 h
Camp Municipal de

Torreforta
Torreforta | Balaguer

-------------------------------------
16/11/14  --  17 h

Camp Municipal de 
Balaguer

Balaguer| Sant Ildefons
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El CTT Balaguer-Villart Logístic perd per 
3-2 davant el TMK Tagmet rus

NATACIÓ>> El neda-
dor del CEN Balaguer Ge-
rard Nadal va participar 
a la Radikal Marbrava 
7.0 2014, una travessia 
de 7 quilòmetres de re-
corregut entre Calella de 
Palafrugell i Llafranc.  
 Amb una participació 

de més de 500  nedadors 
en Gerard va aconseguir 
la 137a posició absoluta 
i la  38a en la seva cate-
goria Màster +30, amb 
un temps de 1 hora i 51 
minuts. Un cop més una 
fantàstica actuació del 
nedador balaguerí. 

Bon paper de Gerard Nadal en 
la Radikal Marbrava 7.0 2014

Gerard Nadal

Club Tennis Taula Balaguer-Villart Logístic

 No va poder ser. El Ba-
laguer Villart Logístic va 
caure a Rússia amb el TMK 
Tagmet després de lluitar, no 
només contra les jugadores 
de l’equip rival, sinó també 
contra un trajecte esgotador 
de 18 hores, contra el fred, 
contra unes pilotes desco-
negudes per a les nostres ju-
gadores, i contra un pavelló 
rus de la ciutat de Tagenrog 
ple a vessar amb més de 250 
espectadors animant a les 
jugadores locals.
 En un encontre que no 
es va decidir fins al darrer 
partit, les russes van acabar 
guanyant per 3-2 i  les 
jugadores balaguerines ja 
pensen en classificar-se per 
la propera edició de la Copa 
d’Europa. De moment han 
guanyat els tres partits de 
lliga que han disputat.

TENNIS TAULA>> Les balaguerines cauen
dignament en la seva primera intervenció en
competició europea, després d’un llarg viatge
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El Balaguer Villart Logístic guanya el 
tercer partit de lliga davant el Granada

TENNIS TAULA>> Tercer 
encontre i tercera victòria 
del Balaguer Villart Logístic, 
aquest cop a la seva pista de 
Balaguer, per 4 a 1, davant el 
Granada.
 Tingting Wang va guanyar 
els seus dos partits individuals, 
mentre que Yan Lan Li va fer el 
mateix en el partit que va 
disputar.  Anna Biscarri va 
cedir finalment davant Angela 
Garcia per 2 a 3. I en el dobles, 
la parella Yan lan Li i Tingting 
Wang també es van imposar a 
les seves rivals.

CTT Tennis Taula Balaguer

Bons resultats en la Lliga catalana aleví 
dels nedadors del Club Natació Balaguer
NATACIÓ>> Molt bons re-
sultats en la 1a Jornada de la 
Lliga Catalana Aleví disputat 
a Cervera. En categoria fe-
menina  l’Aurembiaix Pifarré 
tercera en els 200 lliures, la 
Ramatoulaye Balde segona 
en els 100 braça, l’Alexandra 
Papell tercera en els 200 lliu-
res. En categoria masculina 
aleví tenim el quart lloc de 
l’Aitor Morales en els 200 lliu-
res i bons resultats d’en Joan 
Bonet, Angel López, Marc 
Suñé i David Pérez.

 E l  p a s s a t  2 5 
d’octubre, Castelló va 
celebrar una trobada de 
tots els ex-jugadors del 
Club Futbol Castelló, des 
de la temporada 71-72 
fins a la del 98-99, l’últim 
any que va tenir equip de 
futbol 11.
 Una gran trobada 
d ’ e x c o m a n y s  d e 
jugadors de Castelló i 
de pobles dels voltants 
que alguns no es veien 
des de feia 30 anys. La 
festa es va celebrar a la 
sala polivalent i va reunir 
més de 170 persones, 
entre els exjugadors i 
acompanyants i també 
veïns del poble que no es 

van voler perdre aquesta 
gran festa. La trobada va 
consistir amb una gran 
exposició de fotos de 
totes les temporades de 
futbol, de celebracions, 
homenatges i activitats 
que s’organitzaven des 
del club. També van 
passar un vídeo que 
es va poder veure amb 
una pantalla gegant, 
amb imatges que van 
fer emocionar al públic 
assistent.
 Un sopar i una llarga 
sessió de ball, van cloure 
amb aquesta trobada 
d’un gran èxit organitzada 
per uns quants veterans 
del club de Castelló.

Trobada d’exjugadors del Club 
Futbol Castelló des del 1971 
fins al 1999

Participants a la Trobada

Nedadors balaguerins
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Excel·lents resultats dels joves atletes 
de l’Escola d’Atletisme de Balaguer

Pol Fernández queda segon en 
les milles de Balaguer i Barbens

Pol Fernández

Atletes de l’Escola d’Atletisme

 Els atletes de l’escola d’At-
letisme de Balaguer estan rea-
litzant excel·lents resultats en 
les diferents proves que estan 
efectuant aquesta temporada.
 En la Milla de Balaguer, 
Pere Viola, Jan Peries i Andrea 
Alemany van quedar primers 
en les respectives categories, 
mentre que Max Viola, Pol 
Fernández i Aida Alemany van 
fer segons.
 En la Milla de Barbens, 
Jan Peries i Andrea Alemany 
també van quedar primers 
i Andrea Alemany i Pol Fer-
nandez van ser segons. En 
la Cursa de 3000 metres de 
la Cursa del Torró, primer i 
segon lloc per Andrea i Aida 
Alemany, mentre que en les 
curses infantils de Mollerussa 
Andrea i Aida Alemany van 
ser primera i segona respec-
tivament.

ATLETISME>> Magnífics resultats a les diferents 
curses que han participat, com les milles de
Balaguer i Barbens, i la cursa del Torró d’Agramunt

ATLETISME>> L’Atleta 
balaguerí, Pol Fernández 
es prepara per participar 
en el circuit gironí fede-
rat de cros, que classifica 
per participar amb la 
selecció catalana junior, 
al Cross Internacional 
d’Algoibar, al país Basc, 

en que es classifiquen 
els sis millors atletes 
catalans.
 Pol Fernández ha es-
tat segon classificat en 
categoria absoluta, tant 
en la Milla de Balaguer 
com en la Milla de Bar-
bens.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

Qué ens demanaran ara?
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Després d’haver escrit 
la darrera comunicació 
amb vosaltres, moltes co-
ses han passat. Amb el 
pròleg de tres reunions 
amb llocs emblemàtics, 
tot d’una aquesta unió dels 
partits sobiranistes sembla 
que es trenca. Una mica 
més tard el Sr. Jonqueres 
ens apareix i quasi plorós 
per una ocasió perduda en 
el joc del Sr. Mas. Al cap 
d’una estona, la CUP ens 
sorprèn a tots, i acte se-
guit, tot de moment torna 
a rullar. Fins i tot, el nostre 
actual President es propo-
sa (ell. No els altres) com a 
cap d’una llista única. De 
moment li han dit que na-
nai. Tot el que sembla lògic 

en els dies d’avui fa figa, i 
els senyors polítics, com 
sempre, van a resoldre els 
seus problemes de partit, 
no els nostres.
 El dia 14 d’aquest mes 
passat el Sr. Roca Junyent 
va escriure a La Vanguar-
dia en un article amb el 
títol “Acerca del Poder”, 
com el poble va substituint 
el poder polític pels mo-
viments socials. Dubtava 
el Sr. Roca que fos el més 
encertat, però és un fet ben 
cert. I he de dir que el Sr. 
Roca l’encerta. Jo he tingut 
sempre el mal pensament 
-que Déu em perdoni-, que 
la seva pèrdua com a polí-
tic va ser una maquiavèl-
lica jugada més del Pujol 

per arranjar el camí polític 
del seu fill, que ha sortit 
com tots sabem. La idea 
exposada pel Sr. Roca, 
l’agafa un home ponderat 
i realista com el Sr. Zar-
zalejos i en una altra col-
laboració a La Vanguardia 
del dia 26 del mateix mes 
la troba plena de raó i com 
un avantatge que marca 
Catalunya. L’Exemple que 
ens han donat els polítics 
es mereix un bon correctiu, 
i desitjo que sigui ben dur, 
que de segur no serà.
 Al Groc 608 de principis 
de Març del 2013, pintava 
jo la realitat del duel entre 
Diner i Política, i donava 
guanyador al diner. Però 
ni els moments més pessi-
mistes, hagués cregut ha-
ver de veure tot el que ens 
ha tocat veure pel diner 
que feien veure que depre-
ciaven. Fa vertaderament 

fàstic.
  El Sr. Mas ha popula-
ritzat el poder donant un 
protagonisme excessiu 
-perquè li convenia-, als 
moviments socials. Avui 
Carme Forcadell és més 
escoltada que el seu Ho-
norable “quefe”, i el seu 
missatge s’ajustarà, cada 
cop més, al de qui convo-
qui eleccions el més aviat. 
I això ho necessiti fer Es-
querra Republicana com a 
guanyadora que en surt.
 Doncs el Sr. Mas neces-
sita temps per enterrar a 
l’actual CiU. Rentar la cara 
al que quedi, i canviar les 
cadires més atrotinades i 
amb mal veure per l’elec-
torat. Però és molt forta la 
pressió de que són neces-
sàries unes eleccions, per 
aclarir la situació que so-
lament el Sr. Mas ha creat 
per no voler entendre uns 

resultats que no li donaven 
la confiança. Recuperar el 
perdut és una feina impos-
sible de fer. Tot ha canviat. 
Dos parts del seu electorat 
li han fugit. Un cap a Es-
querra. L’altre va camí del 
seu vertader ideari.
 Certament sembla in-
explicable que sabent tan-
tes exemplaritzans metà-
fores nàutiques el Sr. Mas, 
faci errades de rumb, com 
la coneguda anada al no-
tari de fa uns anys. O com 
ara agafar-se de la mà d’Es-
querrà que en la avinente-
sa actual se’l menjarà viu.
 No sé que ens poden 
demanar més aquest se-
nyors al poble que han 
portat de la promesa a la 
mentida, de tot allò tan cert 
a l’engany, de la il·lusió a 
la decepció. Qui se’ls pot 
creure?
------------------------------------------

 El proper 9 de novem-
bre tenim una cita amb la 
història. Per primera vega-
da, els catalans estem cri-
dats a votar sobre la inde-
pendència de Catalunya. 
Un objectiu que tantes ve-
gades havia semblat utò-
pic o, si més no, llunyà. El 
9 de novembre farem una 
nova demostració de força 
al món. Serà un esdeve-
niment que cap govern ni 
cap tribunal podrà aturar.
 PER QUÈ HEM 
D’ANAR A VOTAR? Les ur-

El 9 de novembre, SíSí
Marc Solanes i Roca, cap comarcal JNC La Noguera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

nes són la força que tenim 
per expressar la voluntat 
del poble. Una participa-
ció massiva el diumenge 9 
de novembre serà clau per 
l’èxit del procés que estem 
vivint. Però no hi estem 
cridats només els partida-
ris de la independència. 
Des de la Joventut Nacio-
nalista de Catalunya ani-
mem a tothom a que emeti 
lliurement el seu vot, sigui 
favorable o negatiu a les 
preguntes formulades. Se-
ria incomprensible que en 

un moment en què tothom 
demana una participació 
més directa sobre els afers 
públics, un procés partici-
patiu obert i transparent 
com aquest no tingués 
una gran participació.
 PER QUÈ VOTAR IN-
DEPENDÈNCIA? L’Estat 
propi no és un fi en si ma-
teix, és l’instrument que 
ens ha de permetre fer 
polítiques públiques per 
viure millor. Amb la inde-
pendència hi guanyaríem 
els estudiants, que rebem 
molt menys en beques que 
els de la resta de l’Estat. 
Hi guanyarien els treballa-
dors: en un nou país podrí-
em tenir un salari mínim 

interprofessional un 28% 
més alt, fins a 995€/mes. 
Hi guanyarien els pensio-
nistes, amb pensions més 
altes. Hi guanyaríem tots. 
Podríem dedicar més re-
cursos i una millor atenció 
a les persones en situació 
de dependència. Podríem 
baixar l’IVA cultural per 
poder potenciar i fer més 
accessibles les activitats 
culturals. 
 La independència no 
és la solució de tots els 
mals, però Catalunya té un 
potencial que actualment 
està desaprofitat. L’espoli 
fiscal de l’Estat espanyol 
i l’ofec que aquest ha or-
questrat en tots els camps 

ens posa davant la disjun-
tiva de ser independents o 
residuals.
 Diumenge 9 de novem-
bre hem d’anar a votar. 
Aquesta vegada podrem 
fer-ho tots els catalans 
majors de 16 anys. Mai 
fins ara hem tingut a les 
nostres mans el futur del 
país. Mai fins ara hem 
estat tan a prop ser un 
país lliure entre els països 
lliures del món. Siguem 
dignes d’aquest moment. 
Pels que ens han precedit i 
sobretot pels que vindran.

-----------------------------------------
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Conductors suïcides
Albert López, Coordinador C’s Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Per aquest viatge cali-
en tantes alforges? Aques-
ta és la pregunta que de 
ben segur molts ciuta-
dans s’han fet durant els 
darrers dies després de 
l’anunci del President Mas 
de la incapacitat legal de 
duu a terme –i ja previsi-
ble- consulta sobre l’au-
todeterminació de Catalu-
nya –i no dret a decidir- en 
els termes que el Govern 
i partits pro consulta ho 
havien plantejat i concor-
dat. I es que un cop fina-
litzada la reunió al palau 
de Pedralbes ens comuni-
quen des de els cants de 
sirena – molt potents- del 
establishment que no hi 
haurà 9-N, seguidament 
hores més tard ho corro-
bora el Sr. Mas i aquest 
apostant amb una consul-
ta o enquesta millor dit, 
molt semblant amb aque-
lles populars que al seu 
dia va organitzar els veïns 
d’Arenys d’Amunt. Vaja, 
parlant sense embuts: fer 
el ridícul davant el món. 
Pla B? Llista conjunta amb 
ERC en les eleccions anti-
cipades on aquests ja els 
hi han donat l’esquena. Tot 
plegat per intentar tapar el 
Sr. Mas que s’ha carregat 
el seu partit, amb permís 
de Sr. Pujol, és clar!
 La reacció dels partits 
amb discursos més bel-
ligerants –ERC i CUP-  van 
sortir ipso facto a la pales-
tra demanant eleccions 
“plebiscitàries” seguit 
d’una DUI (Declaració 
Unilateral d’Indepènde-

cia), que en llenguatge 
de carrer també conegut 
com: Un cop d’Estat amb 
tota regla! La seva estra-
tègia és clara, desgast de 
l’altre per poder arribar als 
comicis municipals amb 
garanties de poder assolir 
alcaldies, Consell Comar-
cals i Diputacions. Davant 
la perplexitat de la meitat 
de catalans que de cop i 
volta sembla que la parau-
la Tripartit s’ha esfumat 
de la memòria de molts, i 
alhora que s’han cregut de 
bona fe, la cantarella de 
que serem més rics, tin-
drem menys atur i menys 
corrupció i com deia CiU 
al seu programa electoral 
– no és broma- l’índex de 
gent amb càncer disminu-
irà...
 Seguint amb el fulle-
tó, ICV-EUiA i UDC. Els 
primers se senten traïts 
per l’executiu català, i els 
segons respiraven per una 
banda i per l’altra embo-
gien per les declaracions 
d’ERC que les refusaven 
amb contundència. Ar-
ribats aquest punt fins i 
tot els més partidaris del 
“Procés” han assumit 
que el Sr. Mas és un “ca-
dàver” polític i que el pla 
de CiU una vegada tens 
assumit que és infinit es 
viu més tranquil. Quasi 
tan tranquil com els que 
viuen d’aquesta martinga-
la. Bé! un espirall continu 
sense fi, que ha arribat a 
col·lapsar tota Catalunya 
i amb la capacitat d’empi-
par i frustrar tant als pro-

 El 9 de Novembre es-
tem cridats a participar, 
però que ningú s’enga-
nyi, no és el govern de 
la Generalitat el qui ens 
convoca sinó la història, 
la qual aquest cop es-
tem escrivint la gent del 
carrer. A moltes perso-
nes ens hauria agradat 
que la consulta hagués 
engendrat un mandat 
democràtic, per des-
gràcia no serà així, tant 
l’oposició del govern 
d’una Espanya caduca 
com la impotència de 
les pròpies institucions 
autonòmiques ho im-
pedeixen. Però el que 
ningú no podrà impedir 
és que el 9N participem 
i votem, perquè només 
depèn de nosaltres i per-
què sabem que el dret a 
decidir no es demana, 
s’exerceix.
 Per tot això, des de 
la campanya d’Ara és 
l’Hora us animem a 
participar, sigui quina 
sigui l’opció en la que 
creieu, perquè està en 
joc el nostre futur i el 
dels nostres fills. No 
ens podem limitar a ser 
espectadors. Des d’Ara 
és l’Hora us animem a 
votar SI a que Catalunya 
esdevingui un estat i SI 
a que sigui independent. 
Perquè creiem que és 
millor, no només per Ca-
talunya sinó també per 
Espanya.
 La independència 
no és una meta o el fi-
nal de res, sinó el co-
mençament d’una nova 
etapa de convivència i 
de relació amb la resta 
dels Països Catalans, 
d’Espanya i del món. 
Perquè ja n’hi ha prou 
de mentiders i de cor-
ruptes. Ja n’hi ha prou 
de la por per la por, com 
per exemple la de que si 
som independents les 

Què farem? Què direm? El 9N
Ara és l’hora - Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

pensions de la gent gran 
perillaran. Tan rucs ens 
creuen? És que no saben 
que les pensions que avui 
perceben els padrins sor-
geixen de les rendes del 
treball que avui generem? 
Les pensions en una Cata-
lunya independent estan 
garantides mentre hi hagi 
treball, a l’igual que en 
qualsevol altre país.
 Tantes amenaces no-
més ens demostren una 
cosa, l’Estat espanyol té 
por. Té por de perdre els 
privilegis que ha exercit 
sobre el poble de Cata-
lunya els últims segles 
i, potser seguint aquest 
exemple, també sobre la 
resta de pobles o ciuta-
dans que viuen a l’actual 
Espanya. 
 En canvi aquí no te-
nim por, tenim il·lusió. Per 
construir un país diferent, 
més democràtic, amb una 
educació i una sanitat 
públiques universals i de 
qualitat, amb unes pen-
sions dignes per la gent 
gran, amb una justícia rà-
pida i imparcial, amb un 
medi ambient protegit i 
regenerat, amb un model 
econòmic sostenible so-
cialment i ambientalment 
que foragiti l’especulació i 
l’explotació.
 El 9 de novembre de 
2014 ens juguem impul-
sar el país cap endavant o 
mirar de nou cap centre i 
continuar essent la “zona 
noreste” d’una Espanya 
més preocupada per pro-
tegir els interessos de les 
multinacionals i les grans 
fortunes que els de la gent 
del carrer. Ens hi juguem 
la possibilitat de ser lliures 
col·lectivament com a país 
i mirar cap al futur amb la 
il·lusió de qui descobreix 
nous horitzons al caminar.

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

pis independentistes com 
als que no.
 A l’altra banda es si-
tuen els mals denominats 
–i de forma interessada- 
unionistes, de tota la vida 
constitucionalistes. On 
aquests demanen la subs-
titució i/o dimissió del 
President, per portar-nos 
a un carreró sense sortida 
i amb la vista posada amb 
un futur immediat poder 
formar algun dia un go-
vern que treballi per una 
Catalunya de tots. I que 
després de més de trenta 
anys de governs nacio-
nalistes puguem tendir 
ponts i no aixecar murs 
entre ciutadans. I amb el 
repte afegit d’una Espa-
nya que no funciona bé, i 
que necessita una reha-
bilitació integral passant 
pels fonaments, reforçant 
pilars i acabant per la teu-
lada. Sense caure amb 
el risc d’una “demolició” 
atacada i promoguda pels 
populismes anti-sistema, i 
Show mans televisius. 
 I a Sant de què venia 
tot això? Ah sí, les alfor-
ges...! Doncs contant les 
no barates alforges que 
ens està costant als cata-
lans tot aquest “Procés”, 
de sobte i al mateix temps 
el transistor de casa sona-
va aquella cançó del mes-
tre Sabina amb la famosa 
tornada: “¿...Cómo te has 
dejado llevar a un callejón 
sin salida...? ¡El mejor do-
tado de los conductores 
suicida!...”

-----------------------------------------
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Els alumnes d’ESO de Vedruna fan 
una sortida nocturna a Montalegre

 Des de fa vuit anys, 
l ’Equip de Pastoral de 
l’escola Vedruna Balaguer 
organitza, a l’inici de curs, 
una caminada nocturna 
amb els nois i noies de l’ESO 
a Montalegre. L’objectiu 
és gaudir de la natura tot 
passejant i relacionar-se 
amb els altres companys.
 El passat divendres  
17 d’octubre, 60 valents 
i valentes van sortir des 
de Gerb per caminar 13 
quilòmetres fins a arribar 
a l’ermita. Un cop a dalt de 
tot van menjar una mica per 
recuperar forces i després 
van descansar una estona 
fins que es va fer de dia.Sortida nocturna a Montalegre

Lapallavacara acull diferents cursos i 
tallers durant el mes de novembre

Van participar-hi una seixantena d’alumnes que van 
anar des de Gerb fins a Montalegre, el 17 d’octubre

 Anna Vives presenta a 
Balaguer el llibre «Si creus 
en mi, et sorprendré» el 
dissabte 8 de novembre a 
les 12:00 a Lapallavacara.
 L a  c r e a d o r a  d e 
la tipografia «Anna» 

ens visita per parlar a 
petits i grans de la seva 
experiència de superació
personal i dels nous 
projectes.
 L’associació «Diver-
sitat i Salut» organitza 
l’acte i presentarà les 
seves activitats.
 L’Anna Vives és una 
noia amb Síndrome de 
Down que ha creat la seva 
pròpia tipografía de lletra 
per escriure amb Word i 
molts altres programes en 
l’entorn de Windows.

Anna Vives presenta el seu 
llibre “Si creus en mi et
sorprendré” a Lapallavacara

Anna Vives

La creadora de la 
tipografia “Anna” 
presenta el llibre “Si 
creus en mi, et
sorprendré”

Cursos a Lapallavacara

 Lapallavacara acollirà 
diferents cursos i tallers 
durant aquest mes de no-
vembre.
 Un curs d’iniciació a la 
guitarra de 12 hores que 
començarà el proper dia 15, 
els dissabtes al matí, un curs 
de creació de pàgines web 
de 21 hores que comença el 
dia 17, un curs d’iniciació al 
Photoshop de 21 hores que 
comença el 18 de novem-
bre, i un curs d’iniciació a 
la informàtica, també de 21 
hores que comença el dia 19.
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La botiga de joguines Kukut, celebra el 
seu primer aniversari

 La botiga de joguines Kukut del carrer 
Sanahüja de Balaguer, complirà un any 
aquest proper divendres 7 de novembre.
 Aquesta és una innovadora botiga de 
joguines, que ens ofereix un gran ventall de 
jocs didàctics per treballar l’aprenentatge 
dels nens, com també una variada gamma 
de jocs familiars i de sobretaula, per a què 
tota la família pugui jugar amb els menuts 
de la casa.
 També podreu trobar jocs per fer manu-
alitats, que ajuden als més petits a desen-
volupar la seva capacitat creativa i al mateix 
temps a desenvolupar la seva motricitat fina. 
No ens oblidem dels més petitons de la casa, 
a Kukut trobarem el seu espai de joc, amb 
joguines de drap i cartró.
 Tot el material ofertat està pensat per 
entretindre, divertir i sobretot que els nens 
i nenes puguin aprendre, ja què el joc és la 
millor manera i la més divertida de conèixer 
coses noves.
 Un ambient agradable i acollidor tant 
per als més petits com per als grans que 
trobaran una nova alternativa a la distracció.Kukut, es troba al c/ Sanahüja

La botiga Kukut de joguines de San 
Agustin, va obrir portes el 7 de
novembre del 2013, apostant per la
innovació del sector

 A Kukut tot està pen-
sat per als infants, per a 
que a part d’un lloc d’on 
de ben segur trobaran 
un joc per emportar-se, 
també poden aprendre i 
jugar -hi, ja que a partir 
d’aquest mes de novem-
bre i un cop al mes, Kukut 

posarà en marxa tallers 
per als més petits, un 
espai de jocs i aprenen-
tatge d’allò més divertit. 
Podeu consultar les dates 
i temàtiques a la mateixa 
botiga o també al seu 
facebook: KUKUT Jogui-
nes_SanAgustin

Una nova manera de jugar i 
divertir-se tot aprenent de la 
mà de Kukut

Tot en el món de la joguina es pot trobar a Kukut

P U B L I R E P O R T A T G E
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-------------------------------------
SENYORA CATALA-
NA, s’ofereix per cui-
nar, planxar, netejar, 
recollir nens a l’escola. 
Amb referències. Dis-
ponibilitat de cotxe i 
llibertat d’horari. Raó: 
605124666-973459217.
------------------------------------- 
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes, 
comunions, bateigs i 
altres esdeveniments. 
Àmplia experiència en 
el sector audiovisual. 
Demani pressupost sen-
se compromís. Contac-
te: Dani Arregui, mòbil: 
686774086 o e-mail: da-
niaso@gmail.com
-------------------------------------
E S  N E C E S S I T A 
ajudant/a avançat/da 
de perruqueria a Agra-
munt. Raó: 973392919.
-------------------------------------
S’OFEREIX noia per 
cuidar gent gran. Dis-
ponibilitat total i pos-
sibilitat de ser interna. 
Amb experiència. Raó: 
608014549.
-------------------------------------
ES DONEN classes 
particulars de música 
(especialment de piano 
i llenguatge musical). 
Raó: 669117026.
------------------------------------

S’OFEREIX senyora ca-
talana per acompanyar 
gent gran i cuidar nens. 
Raó: 658292150.
------------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa en llengua 
anglesa. Possibilitat de 
fer-ho a particulars o 
grups organitzats. Raó: 
650422582.
-------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
V E N T A / L L O G U E R 
de pàrkings tancats 
al c/ Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó: 
629310479-629715431.
------------------------------------
LLOGUER CASA a la 
Ràpita de 300 m2, 1 hab. 
suite (40 m2), 4 hab. 
grans, studi (40m2), cui-
na (25m2), 3 banys, gran 
menjador, garatge per 2 
cotxes, calefacció radi-
ant, a/a, 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), 
jardí d’entrada a l’habi-
tatge (30m2) i solàrium 
(50 m2).Raó: 687449890.
-------------------------------------

BALAGUER. Traspàs de 
local comercial a plaça 
Alguer. Ideal per hotele-
ria. Raó: 670284619.
------------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des a la millor zona 
de Balaguer, al cos-
tat del col·legi Mont-
roig, de 516 m2. Raó: 
676996765.
-------------------------------------
LLOGO CASA al c/ Llei-
da, 17b de Balaguer, 
2 hab., amb terrassa, 
zona tranquil·la. Raó: 
973451231.
-------------------------------------
TRASPÀS restaurant a 
Balaguer amb ple fun-
cionament per malaltia. 
Raó: 628617053.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament  
nou als Països Cata-
lans, 2 habitacions. Raó: 
973446011.
----------------------------------------
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.
----------------------------------------
ES LLOGA pis al c/ Tar-
ragona, de 65m2, amb 
2 hab., bany complert, 
2 terrasses, calefacció i 
moblat. Raó: 617057438.
----------------------------------------

VENC parcel·la edifica-
ble a la comunitat Sant 
Miquel (La Sentiu), 350 
m2, primera línia (20 m 
piscina). Lloc immillora-
ble. Raó: 973451231.
----------------------------------------
ES LLOGA pis al c/ Marc 
Comas, 3 hab. amb ter-
rassa, sense ascensor. 
Apartament a Camarasa,  
amb vistes al riu, foc 
a terra, moblat i equi-
pat. Raó: 973447752-
639920281.
----------------------------------------

VARIS
----------------------------------------
LLIBRES resta  d’edici-
ons, descatalogats i lli-
bres d’ocasió. Acceptem 
llibres. Salvallibres (c/ 
d’Avall, 38 de Balaguer, 
email: salvallibres@
gmail.com).
-------------------------------------
SEÑORA MAYTE, viden-
cia y tarot. Alta magia 
blanca. Horas a conve-
nir. Razón: 609135472.
-------------------------------------

COMPRO rel lotges 
Rolex, Omega, Cartier, 
Breitling, etc... Cuberte-
ries i objectes de plata. 
No importa l’antiguitat. 
Pago al comptat. Raó: 
628727539.
-------------------------------------
LEÑAS MORENO, enci-
na, almendro, olivo y ro-
ble. Razón: 622779668-
633690178.
-------------------------------------
COMPRO: Joguines 
antigues, scalextric, 
segells, plomes esti-
logràf iques,  re l lot -
ges antics, còmics i 
llibres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fotos 
antigues.... Contacteu 
per més informació al 
telèfon: 676803205.
-------------------------------------
DIARI  DIGITAL de 
Balaguer busca col-
laboradors per la seva 
publicació. Interessats 
enviar e-mail a l’adreça: 
redaccio@elmercadal.
cat
-------------------------------------
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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 del 6 de novembre a les 8 de la tarda del 13 de novembre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 13 de novembre a les 8 de la tarda del 20 de novembre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 20 de novembre a les 8 de la tarda del 27 de novembre ALDAVÓ

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                 973 455004
-------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                 973 426013
-------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 445200
IMPIC                                                  973 446606
URGÈNCIES                                                    112
MOSSOS D’ESQUADRA              973 457700
GUÀRDIA URBANA                       973 450000
CÀRITAS BALAGUER                    973 443320
CONSELL COMARCAL                 973 448933
BOMBERS                                        973 445080
CAP II                          973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES         902 111444
I.N.SEGURETAT SOCIAL              973 450408
A MEDICS                                          973 447513
CENT. MEDIC RECONX.                973 448113
CREU ROJA                                      973 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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