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Amb el suport de

Iniciem un nou curs escolar i polític que de ben
segur no serà indiferent a ningú.
El proper 14 de setembre, milers d’escolars de la
nostra comarca iniciaran un nou curs escolar que
malgrat no comportarà grans canvis en el sistema
educatiu de manera pràctica, sí que durant els darrers
mesos ha estat planejant per sobre dels docents un
nou pla, una nova llei d’ensenyament que posava
greument en perill l’actual sistema d’immersió
lingüística del nostre país. Si que hi haurà petits
canvis en els horaris d’algunes matèries com les
matemàtiques i l’anglès que han de servir per a
que els nostres alumnes millorin en aquestes àrees
d’aprenentatge, una llengua que és el motor per saber i
poder-te moure arreu del món. Els resultats els veurem
d’aquí a pocs anys.
D’altra banda, aquest 11 de setembre també
comença un nou curs polític a Catalunya. Una nova
festa nacional que tornarà a posar de manifest el
suport popular per l’autodeterminació dels catalans.
Dues setmanes després, el 27 de setembre es
celebraran uns comicis que malgrat ser unes eleccions
al parlament Català, són unes eleccions especials
per tot el que han generat abans dels comicis, i per la
incertesa del que pot passar l’endemà de les eleccions.
El que podem assegurar que, sigui quin sigui el
resultat d’aquestes eleccions, res serà igual al nostre
país, després del 27 setembre. Si guanyen les forces
sobiranistes tal i com semblen predir la majoria de
les enquestes, tot Europa estarà pendent dels passos
i maniobres dels nostres representants de cara al futur
encaix de Catalunya dins d’Espanya i d’Europa.

El 26 de setembre es celebrarà
la IV Milla Urbana de Balaguer
--------------------------------------------->>OCI
30 parades van participar al
Mercat de les Rebaixes

AGRAÏMENT A L’EQUIP DE PROFESSIONALS
DE LA RESIDÈNCIA SANTA MARIA
El passat 20 d’agost la nostra mare va morir, després de tres mesos de rebre les vostres atencions i el caliu humà que li vau saber donar, amb dedicació, tendresa i molt bona
professionalitat.
És molt d’agrair que entre tots vosaltres ens hagueu fet costat i ajudat a fer-li fàcil el
començament del seu últim viatge, deixant-nos estar al seu costat per què no tingués por
a l’hora d’emprendre’l, tant per a ella com per a nosaltres, ha estat reconfortant.
Òbviament no podem deixar de costat a tot l’equip humà que en més o menys mesura
i tracte, heu estat en contacte amb la nostra mare, i per tant, l’agraïment el fem extensiu
a tota la plantilla de treballadores.
La família de la Conxita
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L’Harpia’15 girarà entorn de l’amor i
els matrimonis a l’Edat Mitjana
El dissabte al vespre, el
Mercadal tornarà a
acollir un sopar medieval
amb diferents
representacions
La Festa Harpia 2015 de
Balaguer girarà en torn a
l’amor i matrimonis a l’Edat
Mitjana, durant el cap de
setmana del 18 al 20 de
setembre. Com cada any, la
Festa Medieval de Balaguer
o r g a n i t z a l a Tr o b a d a
Internacional a Catalunya de
grups de recreació medieval
i un gran mercat medieval
que s’inaugurarà el dissabte
a la tarda i es tancarà el
diumenge al vespre.
Els actes de l’Harpia’15
començaran el dijous amb
la Mostra de cinema Occità
amb les projeccions dels
curtmetratges Crosada i

Safareig de la Reguereta

La Fira d’Entitats de Balaguer
arriba a la 15a edició amb
unes 40 associacions
La Fira es podrà
visitar des de les 11
del matí i fins a les 8
de la tarda, del
diumenge 6

Presentació de l’Harpia 2015

Roman de Flamenca.
El divendres arribaran els
grups de recreació històrica
medieval i s’instal·laran
al campament al marge
esquerre del riu Segre.
Desprès es farà la visita
teatralitzada al Centre
Històric de Balaguer
«D’amor i matrimonis a
l’Edat Mitjana» a càrrec

dels tècnics del Museu
de la Noguera. Durant la
visita els assistents podran
veure la vetlla d’armes d’un
escuder a la capella de Sant
Jaume, i durant la visita
al campament es donaran
consells de fertilitat en
un «tupper sex medieval»
adreçats a les donzelles
abans de contraure
matrimoni.
Les escenificacions
medievals al Safareig de la
Reguereta, visites guiades
per la ciutat, el campionat
d’alquerc, danses
esotèriques, falconeria,
l’or de la comtessa, balls
de bastons... entre d’altres
activitats configuraran els
actes del cap de setmana.
Els actes del dissabte
es clouran amb el Gran
Sopar Medieval a la Plaça
del Mercadal «Banquet de
celebració de l’amor».

El diumenge 6 de
setembre, la Plaça del
Mercadal acollirà la Fira
d’Entitats organitzada
per l’Associació
Dones d’Almatà amb
la col·laboració de
l’Ajuntament de
Balaguer, el Consell
Comarcal de la Noguera
i la Diputació de Lleida.
La 15a Fira d’Entitats
comptarà amb la
participació de 40
entitats de la nostra
ciutat i de la comarca
que mostraran les seves
activitats que realitzen

durant l’any.
La Fira estarà oberta
de les 11.00 h a les 20.00
h. i durant tot el dia el
públic assistent podrà
gaudir de jocs, dels
Gegants; un taller infantil
de Bastoners; Sardanes i
danses i del Concurs de
dibuix infantil per a nens
i nenes de primària (de 6
a 12 anys), en el que tots
els participants rebran
un obsequi.
El regidor de Cultura
de l’Ajuntament de
Balaguer, Joan Biscarri va
destacar la importància
d’aquest tipus de
certamen incidint en
que el més important
és que la societat civil
s’integri i participi de
les activitats de les
diferents associacions,
no solament el dia de la
Fira, sinó tot l’any.

Presentació Fira Entitats 2015
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Els actes commemoratius de l’11 de
setembre es faran al Castell Formós
Parlaments de les autoritats locals i comarcals i
actuacions musicals de diferents grups com l’Escola
de Dansa, l’Escola de Música i la de Gimnàstica

Actes de l’any passat

El dijous 10 de setembre
a partir de les 21.30 hores, el
Castell Formós acollirà els
actes de celebració de l’11
de setembre a la capital de
la Noguera, amb una actuació de l’Aula Municipal de
Gimnàstica Rítmica.
Després de la benvinguda de l’alcalde Jordi Ignasi
Vidal es farà la hissada
de la Senyera a càrrec del
vicepresident d’Òmnium
Cultural, el Sr. Jordi Cuixart,
amb l’acompanyament del
Cant de la Senyera interpretat pels alumnes de l’Escola
Municipal de Música.
Acte seguit es farà la lectura del poema «La cançó
del cansat» d’Ovidi Montllor
a càrrec d’Eva Font, bibliotecària de la Biblioteca
Municipal Margarida de

Castell Formós

Montferrat.
Després del parlament
de la presidenta del Consell
Comarcal de la Noguera,
Concepció Cañadell es
farà l’actuació de l’Escola
Municipal de Música.
Després dels parlaments
d’autoritats presents hi
haurà l’actuació de l’Aula
Municipal de Dansa, amb

«Que volen aquesta gent»
de Maria del Mar Bonet i
«Venim del nord, venim del
sud» de Lluís Llach, versió
de Joan Amèric.
El dia 11, hi haurà una
cantada d’havaneres a la
Plaça Mercadal a les 18.30h,
per Veus de Ponent, seguida
d’una ballada de sardanes
per la Cobla 11 de setembre.
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La Generalitat anuncia nous trens a la
línia de la Pobla per al proper estiu
El Conseller Vila anuncià
la integració de la via
al seu pas per Balaguer
convertint el tren en un
tramvia
La línia de Lleida a la
Pobla de Segur estrenarà
els dos nous trens l’estiu
vinent i es convertirà en
un referent de mobilitat
eficient a Catalunya, segons
va confirmar el conseller
de Territori i Sostenibilitat,
Santi Vila.
El conseller va afirmar
que en un any hi hauria en
aquesta línia un servei ferroviari públic excel·lent, que
es garantiria amb els dos
nous trens amb les últimes
prestacions.
El titular de Territori va
avançar que la línia de la
Pobla tindrà un servei molt

Estació de Balaguer

L’Ajuntament iniciarà la
neteja i pintat de les façanes
del carrer Miracle
Està previst que
aquesta execució
d’obres s’acabi a
mitjans del proper mes
de novembre

Tren de la Pobla

competitiu, amb el reforç
de més freqüències que les
actuals i en funció de la demanda, i va afegir que el Govern va fer una gran aposta
amb la compra de dos nous
trens que van costar més de
nou milions d’euros i l’esmentada inversió requereix
una gestió molt eficaç per
rendibilitzar-la i que aquests

dos trens permetran que
tota la línia sigui un referent
a Catalunya, tant des del
punt de vista de mobilitat
com de serveis.
Vila va recordar que a
Balaguer també es treballava en la integració de la
via al seu pas per la capital
per convertir la línia en un
tramvia al seu pas per la
capital de la Noguera
El conseller també va
recordar l’èxit del Tren dels
Llacs i la gran demanda
d’aquesta temporada.
D’altra banda, el titular
de Territori va avançar que
aquesta mateixa tardor una
representació de membres
dels ajuntaments i consells
comarcals, per on transcorre la línia de la Pobla, viatjarà a Suïssa per conèixer
de primera mà la producció
d’aquests trens, inclosos en
aquest projecte.

L’ A c t u a l
Pla
d’ocupació que té
implantat l’Ajuntament
de Balaguer s’acaba al
mes de desembre, tot
i que la compactació
d’hores farà que els
treballadors finalitzin
els treballs a mitjans del
proper mes de novembre.
D’aquest programa
actual, s’han pintat i
arreglat les façanes
del carrer del Pont, i la
Banqueta, i ara falta el
carrer Miracle, obres que
s’iniciaran en els propers

Treballs de manteniment

dies i que s’espera
estiguin finalitzades
durant el mes de
novembre. En aquesta
fase estan contractades
9 persones.
D’altra banda,
treballadors de
l’Ajuntament han iniciat
aquets dies els treballs
de manteniment del
mobiliari urbà de la
plaça de la Sardana. Els
treballs consisteixen en
l’aplicació de dues capes
de Lásur en la fusta dels
bancs de la plaça de
la Sardana, Passeig de
l’Estació i posteriorment
de la plaça del Mercadal.
Posteriorment
es realitzaran també
treballs de manteniment
de la senyalització
horitzontal viària de la
ciutat.

B A L A G U E R <<

L’Alberg de peregrins Teresa Pàmies ha
acollit més de vuitanta peregrins
Una vuitantena de
peregrins han passat per
l’Alberg Teresa Pàmies de
Balaguer, des de la seva
obertura el 2 d’abril d’aquest
any. Destinat exclusivament
a peregrins del Camí de
Sant Jaume, en aquests 4
mesos ha acollit peregrins
d’Andalusia, País Basc,
Cantàbria, Madrid, però també
de països com França, Itàlia,
Alemanya, Estònia, Polònia,
Estats Units o Corea del Sud.
L’alberg el coordina el
personal de Lapallavacara.
Els peregrins reben la clau i
amb el cost de 5 euros per dia,
i poden estar a l’alberg, una nit
com a màxim. Disposen de
serveis de nevera i microones,
bany complert, i l’alberg té
dues habitacions amb una
capacitat total de 8 peregrins
diaris.
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El Centre Històric celebra la
Festa de Sant Salvador

L’alberg es troba dins de la xarxa d’albergs del Camí
de Sant Jaume. Els peregrins només poden fer-hi
estada una nit pel preu de 5 euros

Missa de Sant Salvador

El passat 7 d’agost,
l’Associació de Veïns del
Centre Històric, juntament
amb la Parròquia de
Balaguer i l’Associació
Dona Rural va celebrar la
festivitat de Sant Salvador
amb una missa i un
esmorzar de germanor a la
Alberg Teresa Pàmies

plaça que duu aquest nom i
a la que hi van assistir unes
dues-centes persones.
La festa va continuar
amb la revetlla de Sant
Salvador amb una sopar
popular, una ballada de
gegants, sardanes i ball
amb el grup La Sonsoni.
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Arriba una nova Festa Major de
Térmens del 10 al 13 de setembre

Programa d’Actes Térmens

Actes musicals,
culturals i lúdics
ompliran de festa els
quatre dies de Festa
Major a Térmens

DIVENDRES dia 11

El proper dijous 10 de
setembre comença la Festa
Major de Térmens amb un
concert al centre cultural
Sant Joan, a partir de les 10
del vespre del cantautor Lo
Pau de Ponts.
Els actes continuaran
el divendres a primera hora
del matí amb la batuda de
la Garsa. A partir de les 9
del matí començarà una
nova edició de la Cursa de
la Diada i el Campionat de
Policies i Bombers de les

Orquestra Europa el diumenge

DIJOUS dia 10

22.00 Concert del cantautor Lo Pau de Ponts,
davant del centre cultural Sant Joan.

06.00 Batuda de la garsa, amb esmorzar pels
participants, trobada a la Pl. Catalunya.
09.00 Durant tot el matí a la Plaça Catalunya,
arriba la 29a Cursa de la Diada, l’11è
Campionat de Policies i Bombers de les
Terres de Ponent, la 13a Caminada Nòrdic
Walking, i el 4t premi Espardenya Barefoot
Running.

DISSABTE dia 12

La Bruixa Express dissabte a la nit

Terres de Ponent; i la 13a
Caminada Nòrdic Walking
i el 4t Premi Espardenya
Barefoot Running.
Els actes continuaran el
dissabte amb la Fira d’Artesans a la plaça Catalunya.

Després de la Missa hi
haurà sardanes a la plaça
Catalunya a càrrec de la
cobla «11 de setembre». A
la tarda hi haurà la 1a fase
del campionat de butifarra,
un espectacle infantil amb
el grup «Plàstics» i una
classe de Zumba. De cara a
la nit, sopar popular i festa
jove el Grup Atracció Buhos,
grup de versions La Bruixa
Express i Dj Roy.
Diumenge hi haurà tot
el dia un parc infantil refrescant i concert i sessió llarga
de ball amb l’Orquestra
Europa.
El dissabte següent dia
19, l’Ampa de l’escola de
Térmens organitzarà al vespre un Escala en Hi-fi.

10.00 Fira d’Artesans a la Plaça Catalunya.
12.00 Missa Cantada per la Coral de Térmens i
concelebrada a l’església Santa Maria.
13.00 Sardanes a la plaça Catalunya a càrrec de la
Cobla 11 de setembre.
16.00 1a Fase del Campionat de Botifarra, al local
de la Llar de Jubilats.
17.30 Animació infantil amb el grup Plàstics.
19.00 Classe de Zumba al centre cultural Sant
Joan.
22.00 Sopar popular al carrer Alfred Potrony.
00.30 Nit jove al pavelló poliesportiu, amb
l’actuació del Grup Atracció Buhos,
La Bruixa Express i Dj. Roy.

DIUMENGE dia 13

10.00 Parc infantil refrescant (fins a les 13.30 h).
16.00 Parc infantil refrescant (fins a les 17.30 h)
20.00 Concert a la plaça Catalunya, a càrrec de
l’Orquestra Europa. A continuació sessió
llarga de ball amb la mateixa orquestra.

DISSABTE dia 19

20.00 Escala en Hi-Fi (lloc a concretar, preguntar
a l’ajuntament).

FESTES MAJORS

La Cursa de la Dida de Térmens arriba
a la seva 29 edició amb 350 atletes
S’ha obert una llista
d’espera per tal de
poder cobrir totes les
demandes fetes dels
participants
La Cursa de la Diada de
Térmens ha obert una llista
d’espera de cara a la seva
29a edició, que se celebrarà
l’11 de setembre a les 9.30
hores.
Aquesta prova, una de les
més veteranes del calendari
lleidatà i puntuable per a
la Lliga Ponent, va obrir
inscripcions fa uns dies i en
poc temps va esgotar els
350 dorsals previstos per
l’organització.
Ara, davant d’aquest
tancament de les
inscripcions en un temps
rècord, i veient que encara
són diversos els interessats

Cartell de la Cursa de la Diada

Térmens organitza enguany
la IV edició de la Festa de la
Independència
La Festa de la
Independència de
Térmens és el preludi
de la Diada Nacional
de l’11 de Setembre

Cursa de la Diada

a poder-hi participar, des de
l’organització s’ha decidit
obrir una llista d’espera.
Així, l’1 de setembre, per
rigorós ordre d’inscripció a la
llista d’espera, es notificarà
via correu electrònic als
atletes interessats sí han
pogut entrar en la cursa.
La Cursa de la Diada de
Térmens, organitzada per

l’Ajuntament de Térmens i
Feetback Running, celebra
aquest dia 11 la seva 29
edició sobre una distància
de 10 kilòmetres. Ho farà
sota el lema «La portem
al cor» a partir de les 9.30
hores en una jornada
que inclou moltes altres
activitats i proves.
Al mateix dia i també
durant el matí, es celebrarà
l’11è Campionat de Policies
i Bombers de les Terres de
Ponent, la 13a Caminada
Nòrdic Walking i el 4t
Premi Espardenya Bareffot
Running.
Per altra banda, destacar
que l’Obra Social La Caixa,
col·labora enguany amb
l’organització, així doncs
donarà un 1 euro per cada
un dels atletes que finalitzin
la cursa de 10 km, que serà
destinat a la lluita contra les
malalties infantils.
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El proper divendres
4 de setembre al
vespre tindrà lloc a la
població noguerenca
de Térmens la quarta
edició de la Festa de la
independència.
La festa de la Independència comptarà
amb activitats per als
més petits, actuacions
de diferents grups de
grallers, un àpat de germanor i la penjada de
l’estelada des del Centre

Cultural Sant Joan de
Térmens.
Una de les novetats
d’enguany de la Festa de
la Independència serà la
realització de la primera
edició del Festival de cançons de la Noguera, que
reunirà a quatre grups de
música tradicional de la
comarca, provinents de
les localitats d’Albesa,
Algerri, Os de Balaguer i
Térmens.
La Festa de la independència, que en les
edicions anteriors ha reunit a un nombrós públic
es fa al casc històric del
municipi i serveix com
a preludi de la Diada
Nacional del dia 11 de
Setembre, Diada Nacional de Catalunya.

Penjada de l’estelada al campanar de Sant Joan

10 >>

FESTES MAJORS

Arriba la Festa Major de Bellcaire
d’Urgell del 11 al 14 de setembre

Programa d’Actes Bellcaire
DIVENDRES dia 11
19.00 Ballada de sardanes amb la cobla Lo Castell.
En acabar xocolata i coca pels assistents.
22.00 1r Corretapes de Bellcaire, amenitzat pel
grup de batucada Batukamelatú, amb
recorregut pels bars del poble (tiquets a
l’ajuntament).

DISSABTE dia 12

El grup de la Segarra Guten Plan, actuaran dissabte nit

Actes culturals, esportius i lúdics seran els
protagonistes de la Festa Major de Bellcaire d’Urgell
Bellcaire d’Urgell celebra la seva Festa Major de
l’11 al 14 de setembre.
Els actes començaran el
divendres 11 de setembre a
partir de les 7 de la tarda,
amb una ballada de sardanes amb la cobla Lo Castell.
En acabar s’obsequiarà els
assistents amb coca i xocolata a la Plaça Major. A les
10 del vespre, tindrà lloc el
I Corretapes de Bellcaire
d’Urgell, amenitzat pel grup
de batucada Batukamelatu,
i amb recorregut per tots els
bars del poble.
Els actes continuaran el

dissabte 12 amb les simultànies d’Escacs amb el mestre
David Monné. A partir de
les 11 del matí hi haurà els
partits de futbol de l’Escola
de Futbol Urgell. A partir
de 2/4 de 5 de la tarda, es
farà la presentació de la
restauració de la maqueta
del Bellcaire antic realitzada anys enrere per alumnes
del Centre d’Estudis Urgell.
A les 6 de la tarda, Festival
d’Aeromodelisme amb exhibició d’aparells a escala
i drons. A les 10 del vespre,
tradicional Sopar de Cassoles de Bellcaire amenitzat

per Teclats Parra, i a partir
de 2/4 d’1 de la matinada,
Festa Jove amb els grups:
Guten Plan, Xeic i Nar6
Sound a la pista descoberta
del Camp d’Esports.
El diumenge després de
celebrar l’Eucaristia cantada amb les corals Flor de
Lli de Linyola i Bellcant de
Bellcaire, es farà una cercavila pels més petits amb
l’animació de la companyia
Sac d’Espectacles. Al migdia, el vermut de festa major
i per la tarda el ball amb
l’orquestra Café Latino.
Dilluns, com a dia fi de
festa, hi haurà una exhibició
d’Scalèxtric i un espectacle
de màgia a la tarda amb el
Mag Reivax.

10.00 Simultània d’Escacs amb el mestre David
Monné.
11.00 Partits de futbol de l’Escola de Futbol Urgell.
16.30 Presentació de la restauració de la maqueta
del Bellcaire antic, realitzat anys enrere,
per alumnes del Centre d’Estudis Urgell.
18.00 Festival d’Aeromodelisme amb exhibició
d’aparells a escala i drons. Sorteig d’un
model entre els assistents.
22.00 Tradicional sopar de cassoles, amenitzat per
Teclats Parra (tiquets a l’ajuntament).
00.30 Festa Jove amb els grups Guten Plan, Xeic i
Nar6 Sound.

DIUMENGE dia 13
11.00 Celebració de l’Eucaristia a l’església,
cantada per les corals Flor de Lli de Linyola
i Bellcant de Bellcaire, acompanyats
d’autoritats, pubilla, hereu, damisel·les i
cabalers 2015.
11.30 Cercavila i animació infantil amb Sac
Espectacles.
13.30 Vermut de festa major.
19.30 Animat ball de tarda amb Café Latino.

DILLUNS dia 14
12.00 Exhibició d’Scalèxtric a càrrec d’Emeterio
Peña.
19.00 Espectacle de màgia a càrrec del Mag Reivax.

FESTES MAJORS

Bellcaire ha acullit moltes activitats
durant l’estiu i també pel setembre

La gastronomia pren força a
la festa Major de Bellcaire
Celebra el I
Corretapes el proper
divendres dia 11, en
el marc de la festa
major

Sessió d’astronomia

Bellcaire ha organitzat
varies activitats durant l’estiu.
A finals de juny es va
organitzar un campus de
patinatge per la mainada,
amb molt bona acceptació.
Més de 500 persones,
van acudir al 21è sopar de
colles a finals de juliol, on
una trentena de colles es
van reunir per elaborar-se el
seu propi menú on després
de menjar es va fer ball fins
a la matinada.
L’esperada caminada
sota la llum de la lluna, es

va fer a principis d’agost,
i un any més organitzada
per l’Associació de Dones
Isabelina, que a l’arribada
van oferir als participants
una xocolatada per recuperar forces.
El 24 d’agost, de la mà
d’Eduard Garcia, astrònom
del COU d’Àger i sota la
llum de les estrelles, va fer
davant d’un públic nombrós, una classe d’astronomia, explicant els conceptes més interessants del
sistema solar i l’univers.
Van poder identificar les

diferents constel·lacions i
amb l’ajuda d’un telescopi,
van veure de ben a prop
els cràters de la lluna i els
anells de Saturn.
Pel setembre, s’han organitzat unes conferències
dins del cicle “Despertar la
consciència” a la sala d’actes de l’ajuntament. El dia 4
a les 20 h, Palestina de l’ocupació a l’Apartheid, amb
Mazeed Khalilia i Gerard P.
El divendres 25 a les 20 h,
Com prevenir o curar amb
remeis naturals de baix cost
a càrrec de Pau Pàmies.

Bona festa major!
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Per primer cop, Bellcaire celebrarà el proper
divendres 11 de setembre, dins del marc dels
actes de la festa major,
el I Corretapes de Bellcaire d’Urgell, amenitzat
pel grup de batucada
Batukemelatú.
A partir de les 10

del vespre, es farà un
recorregut pels bars del
poble, sortint de l’Era
del poble. La rua, acompanyada d’una bona
sorollada assegurarà la
diversió pels assistents
que podran gaudir d’una
consumició de tapa i beguda per 3 euros i que
hauran de treure els tiquets al mateix a l’ajuntament.
Una iniciativa que de
ben segur serà ben acollida pels visitants que
podran gaudir del bon
menjar a baix preu.

Cartell 1r Corretapes de Bellcaire
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150 Joves de la comarca participen del
programa JoVa als seus municipis
Un any més des
d’algunes Regidories
de Joventut i l’Oficina
Jove de la Noguera s’ha
desenvolupat durant l’estiu

el projecte JoVa (Joves i
Valors), una activitat que
consisteix a oferir als joves
la possibilitat de realitzar
una activitat de voluntariat

Projecte Jova

que repercuteixi en el seu
poble. Aquest any més de
150 joves hi han participat
i durant els mesos de
juliol i agost participant en
camps de treball, pintant
mobiliari urbà, netejant
espais públics, col·laborant
en la festa major, etc.
Tots ells hi han participat
voluntàriament i s’han
compromès a portar a terme
la feina que amb els seus
ajuntaments han decidit fer.
Per agrair-los la seva
bona tasca i ser mereixedors
d e s e r u n s “J o Va ” , e l
passat 26 d’agost van estar
convidats a passar tots
junts un dia a Port Aventura.

L’esplai de la Gent Gran de
Vallfogona visita el Delta de l’Ebre
L’Esplai de la Gent Gran,
organitzà algunes activitats pel
passat mes d’agost, el dia 9 van
fer una excursió cultural al Delta
de l’Ebre. Visites guiades on
van poder contemplar diverses
panoràmiques i les famoses
llacunes del Delta, embarcant
en un creuer contemplant
diverses illes. A part també el
dia 23 van organitzar un Bingo
Popular, amb la visualització
d’un DVD que mostrava les
imatges de totes les activitats
fetes el passat 2014.

Visita al Delta

Menàrguens celebra la seva
Festa Major d’estiu del 4 al 6
de setembre

7drock a Menàrguens divendres a la nit

Menàrguens celebra
la seva festa major
d’estiu del 4 al 6 de
setembre, començant
el divendres amb una
missa, l’homenatge
als majors de 80 anys.
Durant tota la tarda un
parc aquàtic pels més
menuts i una mostra de
la cervesa artesana de la
mà de La Vella Caravana
que ofereix unes portes
obertes i un tast. A la
nit, sopar, correfocs i nit
del jovent amb els grups
13july, 7drock i Séptimo
A. Dissabte la festa de la
penya barcelonista, amb
els Bastoners del Casal
Pere III, festa de l’escuma
i vermut. Torneig de
botifarra i gimcana per
la tarda. Concert de festa
major amb l’orquestra

Moonlight, que seran els
encarregats del ball de
tarda i nit. La matinada
serà amenitzada amb
una discomòbil amb
Te t e P r o d u c c i o n s ,
Mark D-LuxXe i EBJ Dj.
Diumenge un esmorzar
popular amb tirada de
bitlles, missa, batucada
pels carrers amb
els Diables l’Espetec
d’Agramunt, la geganta
Mateula i un repic de
timbals. Una exhibició de
ball rodó de Menàrguens
i danses tradicionals.
S’inaugurarà la
biblioteca dedicada a
Joan Barceló. A la tarda
hi haurà un espectacle de
màgia a càrrec del mag
SerMagic i per acabar
ball amb l’orquestra
Banda Sonora.
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Pradell de Sió celebra la seva 25ena
Trobada Gegantera amb 12 colles
Pradell de Sió, nucli
agregat de Preixens, va viure
el passat dissabte 8 d’agost
un autèntic esclat de cultura
popular amb la celebració de
la 25a edició de la Trobada
Gegantera de la localitat.
Hi van participar un
total de 12 colles amb una
trentena de gegants i com a
convidat estrella hi havia els
Falconers de Vilafranca del
Penedès, que amb la seva
magnífica actuació van fer
les delícies del nombrós
públic.
La colla de Gegants de
Pradell es va mostrar molt
satisfeta amb el resultat
ja que ni el mal temps, va
ploure durant bona part de
la tarda, va aconseguir fer
la guitza a la trobada, que
va acollir gran nombre de
visitants.

Nova edició de l’Aplec de Sant
Llubí al Montsec

La Trobada gegantera va gaudir de la presència dels
Falconers de Vilafranca del Penedès que van actuar
fent les delícies dels participants a la Trobada

Sant Llubí

Trobada gegantera a Pradell

El proper diumenge
dia 6 de setembre es
celebra un any més, una
nova edició de l’aplec de
Sant Llubí.
A la trobada hi estan
convidats tots aquells
que vulguin passar
un matí de diumenge
entretingut envoltats

del bonic entorn del
Montsec. Durant tot el
matí es donarà coca i
vi a tots els assistents.
També hi haurà el joc
dels tarrons (el catxo),
el sorteig d’un pernil i
servei de begudes. A les
dotze es realitzarà una
missa en honor al sant.
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
La noia de la biblioteca
Autor: Núria Pradas
Gènere: Novel·la
històrica

En una Barcelona
ambientada a començaments del S. XX, època
de revoltes i marcada per
les convulsions socials i
els moviments reivindicatius.
Dues germanes de
classe obrera, s’han
quedat orfes, i es veuen
obligades a emprendre
el destí de la majoria de
dones de l’època, o treballar a les fàbriques o servir. La Núria, lluitarà per
complir els seus somnis
i aconseguirà una plaça
per formar-se a l’Institut
de Cultura de la dona per
acabar treballant d’auxiliar a la Biblioteca Nacional de Catalunya, que
obria les seves portes al
públic l’any 1914. Mentre
la seva germana Conxa
mantindrà un rol actiu en
la lluita contra les injustícies laborals, entre manifestacions i barricades.
Però les seves conviccions i els seus ideals perillaran quan coneixerà
un jove estudiant, Eudald
Cebrià, de qui s’enamora,
un jove de bona família,
a qui la seva mares està
disposada a desfer la
seva relació, per casar-lo
amb una noia rica.

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

A meitat del segle
XIX, un gran nombre de
dones de les cases més
pobres dels pobles de
les valls de la Vansa i de
Tuixent, a l’Alt Urgell, van
protagonitzar una aventura prodigiosa. Enmig
d’un paisatge envoltat de
muntanyes, aquestes dones valentes i intrèpides
van decidir emprendre un
llarguíssim viatge a peu
fins a terres catalanes
remotes, carregades de
plantes remeieres i altres
productes naturals per
vendre i així guanyar un
sobresou per a les seves
famílies. Se les coneixia
com les trementinaires
perquè la trementina, una
resina que s’extreu del pi
roig i combat amb eficàcia el dolor, les va fer molt
populars.
De la mà de la Dolors i la Sofia, àvia i néta,
acompanyades per altres
dones, ens faran reviure
una fascinant aventura
per tota Catalunya, on
les esperances, les pors,
l’amistat i els perills, són
sentiments que afronten
durant els seus viatges.
Un record a una feina
molt dura i sacrificada
que avui dia ja no existeix.

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

Les dones sàvies de la
muntanya
Autor: David Martí
Gènere: Novel·la

Maria Carme Roca
Autor: Katálepsis
Gènere: Novel·la juvenil

L’Èric pateix catalèpsia, una malaltia neurològica que el paralitza com
si estigués mort, però
que el manté conscient.
L’Èric se les empesca
amb el seu amic Gerard
per utilitzar aquesta malaltia en benefici propi i
muntar diferents numerets. Però, com passa
tantes vegades, fins i tot
els millors plans fallen,
i aquest ús de sobte es
converteix en abús i la
trama s’embolica, fins a
límits insospitats. Aquí
comença un thriller d’acció trepidant. El joc entre
la vida i la mort, pot passar factura si s’arrisca
massa, fins i tot amb la
possibilitat de ser enterrat viu.
Un argument que
de sobte fa un gir genial i motiva que el lector
vulgui saber com acaba
la història. Emocionant
i emotiu, ple de sentiments.
El llibre, tot i estar
ambientada dins un context d’institut i la relació
entre els joves, és apta
per a tots els públics a
partir de la franja juvenil.
Premi Joaquim Ruyra
2013.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Al terra de rajola
perfectament posada
s’hi reflecteix el sol,
avui mig apagat,
-som a l’agostdeclivi de l’estiu,
que romp més aviat
la llum quan cau la tarda.
Espurnes de colors
pugen i baixen
i conten el moment,
el temps que se n’ha anat,
detalls amb prou bagatge
de tot allò que he estat,
del flaix que som,
d’antics miratges folls
omplint el meu estatge,
avui foragitats.
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Buongiorno Italia, un restaurant amb
ingredients 100% italians
Mauro i Sebastiano són
els dos artífex
d’aquesta nova cuina
totalment autèntica i
original italiana
La pizzeria Buongiorno
Itàlia de Balaguer, neix de
la idea de Mauro i el seu fill
Sebastiano, que amb la seva
experiència en el sector de la
hoteleria decideixen oferir a
Balaguer i comarca l’autèntica
tradició i sabor del Bel Paese.
L’experiència de Mauro
compta ja amb més de dues
dècades a nivell internacional,
i en els darrers anys, el seu
Sebastiano el segueix allà
on va, i ha volgut seguir amb
els secrets d’aquesta típica i
tradicional cuina. Secrets que
li ha transmès el seu pare, i que
de fet és tant senzill i alhora

Sebastiano elaborant la massa per fer pizzes

complex com produir plats
a la cuina utilitzant mètodes
i receptes tradicionals de la
cuina italiana, utilitzant únicament productes frescos i d’alta
qualitat.
La carència en el local de
maquinària com el microones,
la fregidora o el típic congelador, són clars indicadors que
garanteixen l’elaboració dels
plats al moment, únicament

Mauro treient el pa del forn, recent cuit

amb l’ajut dels ganivets, les
paelles i el foc.
D’aquesta manera, trobem
la pizza, amb la massa feta a
mà i amb la recepta napoletana, secret de família degudament guardat, però que els
paladars més exigents sabran
diferenciar.
Les pizzes es realitzen en el
mateix menjador, de tal forma
que els comensals poden
seguir l’elaboració dels seus
plats en directe i al moment.
Totes les pizzes són exclusivament italianes, a més a més de
portar l’autèntica Mozzarella di
Búfala fresca.
Per un altre costat, la cuina
no es troba a la vista, però els
perfums i sabors dels seus
plats delaten la cocció al moment i la qualitat i la frescor
dels ingredients utilitzats.

La massa de la pizza l’elaboren
manualment i ens ofereixen
l’autèntica Napoletana original
Òbviament, a l’igual que
les pizzes, la seva cuina només ofereix plats típicament
italians, elaborats a partir
de les tradicionals receptes
d’origen. Pels amants de la
carn, és digne d’assaborir el
Filetto alla toscana.
Amb aquestes prerrogatives, la pizzeria Buongiorno
Italia de Balaguer, està associada amb el grup de restaurants Slow Food, i la seva
pizza és reconeguda amb els
atributs de l’autèntica pizza
Napoletana.

Buongiorno Itàlia, un
restaurant/pizzeria
italià molt familiar
Com tots els àpats són
preparats expressament al
moment, no ofereixen un
menú diari, i ja que els preus
són molt populars, el que
ofereixen com a alternativa al
menú, de dilluns a divendres
de les 13.00h a les 16.00h, és
el regalar-te una pizza per
cada dos comensals que
demanin pizza per dinar, és
a dir, dues persones mengen
pizza i només en pagues una.
De totes formes, el personal del local aconsella
degudament als seus comensals els plats que ens
poden elaborar en aquell
mateix moment, plats nous i
novedosos, els quals podem
afirmar, que són únics, autèntics i originals italians a
Balaguer.
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140 vehicles van participar al segon
Tunning Show Demodrift de Balaguer

Les visites guiades a
El Palauet de la Muralla
continuaran tot l’any.
Durant els mesos
d’estiu, els visitants
han pogut gaudir de
les diferents parts de
la casa, tot seguint les
explicacions històriques
que posen èmfasi en las
etapes constructives, que
responen als diferents
usos que ha tingut:
des de casa de jueus,
a palauet de senyors,
convent i escola de
monges.
A la visita es ressalten
las peces i mobles de
valor històric i artístic

140 vehicles al segon Tunning Show Demodrift

Durant el cap de setmana del 8 i 9 d’agost, Balaguer va convertir-se en la
capital del tunning, amb la
presència de 140 vehicles, la
majoria vinguts des de les
comarques catalanes, però
també alguns vinguts d’Aragó, País Basc, Cantàbria i
Navarra, durant el segon

Alguns dels cotxes exposats

Tunning Show Demodrift
organitzat per Tot Movil
Tunning Club.
Durant aquest dos
dies, es van celebrar
diferents activitats com
la demostració drift que
es va fer el dissabte a la
tarda, amb la presència de
21 cotxes, entre els quals

Les visites al Palauet de la
Muralla continuen tots els
dissabtes de l’any

hi havia Joan Caballer,
actual líder del campionat
d’Espanya de drift.
El diumenge es van
fer els concursos de so,
de maleters i de tubs
d’escapament, així com la
exhibició i exposició de tots
els vehicles tunning de la
trobada.
L’Alcalde de Balaguer,
Jordi Ignasi Vidal,
acompanyat de la regidora
de festes i promoció Lorena
González van estar visitant
l’exposició acompanyats
pel president de la Tot Movil
Tunning Club, Marc Mora.
Entre els cotxes
presents a la trobada de
Balaguer hi havia cotxes
de drift, d’audio, tuning,
Vag i Stance, diferents
modalitats i variants que
han anat sorgint durant els
darrers anys, especialment
a Alemania.

Palauet de la Muralla

Visites a les 11 i a
les 12 del matí, tots
els dissabtes de l’any
excepte els mesos de
gener i febrer
que adornen el Palauet,
que han sigut objecte de
catalogació.
Les visites guiades
conclouen amb un vermut
al celler o al pati de la
muralla i continuaran tots
els dissabtes de l’any,  a
les 11:00 i 12:00 hores,
excepte els mesos de
gener i febrer.
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Robert Cuellas presenta “El llibre gros
dels Privilegis” de la Ciutat de Balaguer

La Biblioteca s’adhereix al
club de lectura per adults
“llegir el teatre”
La Biblioteca s’ha
adherit a la iniciativa del
Servei de Biblioteques
de la Generalitat i posa
en marxa un nou club
de lectura per a adults:
“Llegir el Teatre”, un club
de lectura sobre teatre
vinculat a la programació
del Teatre Nacional de
Catalunya.
“Llegir el Teatre” és
un projecte impulsat
pel Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) i el
Servei de Biblioteques
(SB) del Departament de

Una imatge del llibre

La ciutat de Balaguer i el
comtat d’Urgell recuperen
una part més del seu passat
medieval gràcies a l’edició
crítica de «El Llibre Gros
dels Privilegis» de la ciutat
de Balaguer, manuscrit que
ha editat i transcrit el filòleg
clàssic Robert Cuellas i
que ha estat publicat per
Edicions de la Universitat

Robert Cuellas

de Lleida.
La publicació, dirigida
i prologada pel catedràtic
Flocel Sabaté, inclou un
ampli estudi introductori
en què l’autor explica les
principals característiques
d’aquest llibre i el seu
contingut. L’obra recull
un total de 55 documents
que ens permeten conèixer
concessions tan importants
com la del mercat del
dissabte, la de la fira del
«Retorn» o la de la Paeria.
A més, el llibre conté les
dues cartes de poblament
que foren atorgades pels
comtes d’Urgell als nous
pobladors de la ciutat,
després del període de
conquesta contra els
musulmans.
Les concessions
realitzades pels comtes
d’Urgell i els reis d’Aragó
entre els segles XII-XVI, ens

permeten percebre quins
foren els principals factors
que ajudaren a forjar la
identitat i la memòria de
Balaguer.
Actualment, Robert
Cuellas està finalitzant
el seu projecte de tesi
doctoral. El jove llatinista
està treballant en l’edició
crítica i estudi d’una gran
col·lecció de pergamins,
tots ells referents a la
ciutat de Balaguer, que
estan conservats a l’Arxiu
Comarcal de la Noguera.
La seva recerca doctoral
culminarà amb una breu
estada a l’École Nationale
des Chartes, a París.
L’acte de presentació
de El «Llibre Gros dels
Privilegis» de la ciutat de
Balaguer tindrà lloc el
proper dia 18 de setembre
a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer.
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Biblioteca

Cultura de la Generalitat
de Catalunya per
impulsar clubs de lectura
sobre textos teatrals a les
biblioteques públiques
de Catalunya, en què
es treballen alguns
dels principals textos
que es poden veure
al TNC, combinables
amb d’altres de les
programacions dels
teatres locals.
Els clubs de lectura de
la Biblioteca comencen
el mes d’octubre i acaben
al juny.
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El Balaguer 2015-2016 ja està
preparat per una nova temporada

Aleix Llusà a Igualada

El Balaguer inicia un
nou projecte de la mà de
Jordi Cortés, que torna
a dirigir l’equip vermell,
després que el dirigís la
temporada 2011-2012 a tercera divisió. L’equip de la
Noguera contínua confiant

en els jugadors locals per
aconseguir els seus objectius, que aquest any, el del
centenari del club, han de
ser una mica més ambiciosos que la permanència.
Els jugadors tenen un any
més d’experiència, amb les

Xavi Bonet davant el Lleida Juvenil

baixes importants d’Iban
Parra i Joan Figuerola però
amb les incorporacions
de Del Moral, Galceran i
Giribet de l’Ascó, i la del
veterà Juanjo Tenorio que
malgrat els seus 44 anys té
una forma física envejable.
Jordi Cortés confia en
el bloc creat per Joan Roca
a les dues últimes temporades amb Alfred sota
pals, una línia defensiva
formada per Sergi, Joan
Yeray i Jordana als quals se
sumen els experts Tenorio i
Giribet, un centre del camp
amb moltes variants, i en el
qual aquesta pretemporada
ha destacat el jove Mikel, i
una davantera amb Adrià
que aquesta temporada
haurà de recollir els galons
que ha deixat Iban Parra.

Valoració positiva de la
pretemporada feta pel primer
equip del CF Balaguer
El Balaguer 2015-2016
va estrenar-se el passat
dissabte 1 d’agost al
camp de l’Ivars d’Urgell,
com ja va essent habitual
en els darrers anys.
Després d’Ivars, els
balaguerins van desplaçar-se a Fraga on van
aconseguir una meritòria
victòria per 0-3. També
van aconseguir victòries
al camp del Linyola per
1-2 i al camp del Cervera
en Copa Lleida per un
contundent 0-5 a l’anada
i un empat a dos gols
en el partit de tornada
al Camp Municipal de
Balaguer, que li donava
el pas a semifinals.
Unes semifinals que
el portaren a enfrontar-se
al Mollerussa on van
perdre per un ajustat 1-0

Carlos Martínez

L’equip inicia la
temporada aquest
diumenge 6 de
setembre al camp del
Sant Ildefons
en un partit en que els
balaguerins, amb moltes
baixes, van fer, segurament el pitjor partit de
la pretemporada. L’endemà visitaren el camp de
l’Igualada on van perdre
per 3-1.
Durant la darrera setmana, els homes de Jordi Cortés han acabat la
seva preparació amb dos
partits davant Artesa de
Segre, imposant-se per
1-2 i davant el Bellpuig a
casa, guanyant per 5-2.
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40 membres de la Penya barcelonista
de Balaguer van asistir al Gamper
Durant el mes d’octubre assistiran a la Trobada de
Penyes de la Federació Ponent Nord a Artesa

Sortida de la penya barcelonista al Gamper

El passat 5 d’agost
40 membres de la penya
Barcelonista de Balaguer
va anar a la festa del trofeu
Gamper al Camp Nou.
La penya, està preparant
un acte solidari coincidin
amb la Marató de TV3.
Així mateix durant el mes
d’octubre participaran a
la trobada de penyes de
la Federació Ponent Nord
que es celebrarà a Artesa
de Segre.
La penya barcelonista
de Balaguer es reuneix per
veure tots els partits del
Barça al Bar Centric, situat
a la Plaça del Mercadal de
Balaguer.

Cristian Carceller continua una
temporada més amb l’OC La Sentiu
L’olímpic club La Sentiu
de Futbol Sala renova a
l’entrenador Cristian
Carceller, que complirà la
seva segona temporada al
club, després d’ascendir
l’equip a la Divisió D’Honor
Catalana.
Marc Samper, jugador
del club que va patir
una lesió a mitjans de
la temporada passada,
s’afegeix al cos tècnic com
a segon entrenador, de cara
a la nova temporada.

Renovació de Cristian i fitxatge de Samper

El 26 de setembre, el Passeig
acollirà la quarta Milla
Urbana Ciutat de Balaguer

Milla Urbana al passeig de l’Estació

La Milla Urbana Ciutat
de Balaguer està
organitzada pel Club
Els maratonians del
Segre
Els Maratonians del
Segre han organitzat, pel
proper 26 de setembre,
la quarta edició de la
Milla Urbana Ciutat de
Balaguer- Campionat
Provincial de Lleida.
La jornada, que se
celebrarà en dissabte,
està concebuda com
una cursa solidària que
se celebrarà sobre un
circuit homologat de
1.609 metres. Tots els
participants rebran un
obsequi, i hi haurà un
berenar popular per a les

categories babys.
A més, els prebenjamins, benjamins,
alevins, infantils i cadets
rebran una medalla
commemorativa, mentre
que els juvenils, sèniors
i veterans rebran una
samarreta commemorativa gentilesa Bar 1900.
Les inscripcions
per a les curses babys
(nascuts l’any 2010, 2011
i 2012) són gratuïtes i no
cal fer preinscripció. La
resta si que n’ha de fer
i s’ha d’adreçar al Club
Maratonians del Segre,
club organitzador.
Les distàncies a
recórrer oscil·laran entre
els 200 metres dels babys
fins als 1.300 dels alevins.
A partir dels infantils, els
participants correran els
1.609 metres de la milla.
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L’atleta Toni Hermoso, primera de la
seva categoria a la marató de Polònia
Tot i estar lesionada, l’atleta balaguerina va fer la
prova amb un temps de 3 hores i 28 minuts

Toni Hermoso

L’Atleta balaguerina Toni
Hermoso del Club Atlètic
Maratonians del Segre
va participar a la Marató
de Polònia, el passat mes
d’agost.
Tot i estar lesionada,
l’atleta de la capital de
la Noguera va finalitzar
la Marató de Polònia, en
la setena posició de la
classificació general de
dones i primera de la seva
categoria, amb un temps
final de 03:28.
Un èxit més en la carrera
esportiva de l’atleta Toni
Hermoso, un dels millors
exponents esportius de la
nostra ciutat els darrers anys.

El proper diumenge 6, es farà la 6a
Travessa del Pantà i la 3a Pantatho 6.4
El proper diumenge dia
6, arriba la sisena edició de
la Travessa al Pantà de Sant
Llorenç i la 3a Pantatho 6.4.
La travessia consta de
tres distàncies, 250 metres
pels més petits, 1.000 metres
pels alevins i màsters i
3.200 metre i la Pantatho
6.4 amb 6.400 metres pels
absoluts, essent proves
puntuables pel circuit català
de travessies.
La participació és oberta
a tots els nedadors/es de
clubs i els independents que
tinguin la llicència federativa
de natació actualitzada.
El dia de la cursa, a
partir de les 9 del mati es

Albesa acull una nova edició
de la Cursa de la Cordera, una
cursa pedestre popular
Mohamed Farih i
Mireia Sosa van ser
els guanyadors de
l’edició de la cursa
d’enguany
L a L l i g a Po n e n t
va retornar el passat
diumenge 30 d’agost, a
l’activitat amb la Cursa
de la Cordera d’Albesa,
que ha coronat com a
guanyadors Mohamed
Farih i Mireia Sosa.
La prova es va
disputar sobre un circuit
de 10.400 metres, amb
sortida i arribada a la
plaça de La Pedrera. Els
primers classificats tant

masculí com femení van
rebre un trofeu i una
medalla, a més d’una
cordera, tal com mana la
tradició d’aquesta prova,
una de les més antigues
de les nostres contrades.
Paral·lelament, es celebrà
una caminada popular
sobre un recorregut de 5
kilòmetres. En conjunt,
la jornada va mobilitzar
prop de 200 participants.
En homes, l’independent
Mohamed Farih s’imposà
amb un temps de 35.00
que li ha atorgat un
clar avantatge sobre els
seus companys de podi,
que van ser Alexandre
Tàssies i Francisco Javier
Cebrián.

Podi femení de la Cursa de la Cordera d’Albesa

Pantà de Sant Llorenç

començaran a donar les
acreditacions i ja serà a les
10.30 que es donarà sortida
a la primera travessa.

S’espera la participació
d’uns 200 nedadors d’arreu
de Catalunya i sobretot de
les Terres de Lleida.

ESPORTS

Xavier Torrades i Mercè Tusell
guanyadors de la Triatló de Balaguer
Ferran Betlloch es proclamà guanyador de la Triatló
Infern amb un temps de 6 hores i 57 minuts

Xavier Torrades

Amb un dia extremadament calurós el
passat dissabte 29 d’agost,
es va celebrar el Triatló
de Balaguer. Una cursa
duríssima en la que molts
participants van haver
d’abandonar.
El guanyador de la triatló
va ser Xavier Torrades amb
un temps de 4h57’, seguit
de John Manuel Galindo
amb 5h01’ i de Xavier Jové
amb 5h03’. En categoria
femenina va guanyar Mercè
Tusell 5h21’; seguida d’Aida
Fàbrega amb 5h42 i Pilar Rus
amb 5h48’. El guanyador de
la triatló infern va estar
Ferran Betlloch amb 6h57’.

Grans resultats pels
nedadors del CEN Balaguer
durant aquest estiu
A principis d’agost es
va celebrar el Campeonato
de España de Natación
Infantil a les instal·lacions
del CN Sabadell, amb
la participació de dos
nedadores del CEN
B a l a g u e r. L a S a r a
Puigarnau aconseguí
la 9a posició en prova
dels 200 braça i l’11a en
els 100 braça, entre les
millor nedadores estatals.
També Ares Perera, en la
seva primera participació
a l’estatal, va fer grans

La Vall d’Àger acull una de les proves
del Campionat Mundial de Parapent
La Vall d’Àger acull des de
principis d’aquest mes una
de les proves del Campionat
del món de parapent, ja que
està considerada una de les
millors valls d’Europa i del
món per acollir aquest tipus
d’esport de vol.
Durant tot l’estiu, la
Vall ha acollit el campionat
britànic i el campionat
d’Espanya d’ala delta.
Durant els propers dies, els
millors parapentistes del
món competiran aquí.

Jordi i Marc Suñé

Parapent a la Vall d’Àger
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marques, quedant en 24a
posició dels 800 lliures i
35a en els 100 lliures.
Per altra banda, el cap
de setmana del 10 i 11
d’agost, es va celebrar la
Travessia de Vinaròs, amb
representació balaguerina.
En Jordi i en Marc Suñé.
En Jordi aconseguí la
1a posició a la travessia
de 250 metres en categoria
de menors i en Marc va ser
el segon classificat en la
travessia de 700 metres en
categoria alevina.

22 >>

OPINIÓ
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.

Avui per demà

C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sempre ho he dit, i tot
el llegit ho confirma: com
l’amor no hi ha res. L’amor
sigui de la classe que sigui
tot ho pot, o quasi tot, i si
hi ha una motivació aleshores pot rompre les muralles
com es dóna a conèixer la
Bíblia. i si hi ha sexe dóna
tota la força per capgirar un
estat. La nova classe política continua amb la reagrupació familiar i sentimental. El segon de l’Ada Colau
i dit Pisarello, (argentí per
més detalls com la monja
enamorada), ja té a la seva
Vanesa Valiño apropet,
amb el sou corresponent.
L’enfeinat i arremangat Pablo Iglesias, ja es pot sentir
recolzat pel seu amor Tania
Sánchez, això sí, després
de sortir neta judicialment

d’uns assumptets de jutjat.
En fi, en no gaire temps
hem veurem de fresques
amb tota la calor que hem
suportat, i tot gràcies a la
frescor de l’amor. Podem
desitjar més?
Fins i tot els periodistes, ànimes bones, donaven a l’alcalde de Cadiz,
la idea de que tenint un
despatx tan gran, podria
condicionar-lo per fer-hi
un petit apartament per
la seva parella. També fan
notar que amb la pujada
d’aquesta nova classe dirigent, han disminuït les manifestacions i gresques al
carrer a l’aconseguir tenir
cadira remunerada alguns
que eren els seus vertaders
motors. Jo no ho vull creure (?).

Independència??

Jordi Rodríguez Mestres
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El proper dia 27 de setembre ens han convocat altre cop a exercir aquest preuat dret que tant de temps
ens varen prohibir, durant la
dictadura del general Franco. Qui ens convoca a fer-ho
ens diu que cal votar en clau

de plebiscit, en el sentit de
decidir si volem ser independents o no de l’Estat espanyol.
N’hi ha que diuen que
això no és veritat però la veritat és que no són pas ells qui
ens convoquen a votar. Ens

D’una forma serena
deixem que facin la seva
feina que prou dificultosa
és, i nosaltres amb el consol d’un glop d’aigua freda
donem temps al temps.
Tots hem vist que les classes dirigents de tot aquest
Estat, ben deixades de la
mà de Déu. El que no ha estat un lladregot solitari, ho
ha estat amb família inclosa. Altres han muntat vertaders clubs d’amics amb
les seves xarxes d’apropiació del que no era seu. I
es defensen amb un pobre
“i tu més”. Ara sembla que
la cosa pot canviar, i serà
bo fer-ho. Sempre que no
sigui amb la malèfica idea
de que ens vulguin canviar
les pròpies idees avui per
demà. Que ho facin bé i el
canviar de segur vindrà sol.
Com és natural ara hi
ha ressentits (des) que esperaven un altre colors a
l’Ajuntament per tenir un

sou polític. I diuen que en
temps passats l’alcalde no
costava res al municipi,
doncs cobrava de la Diputació. Tothom sap el perquè
optaven per aquell sou que
era superior, a part de les
prebendes inherents al càrrec. No ho feien doncs per
beneficiar econòmicament
al municipi. Però no diuen
quan ens costaven els càrrecs de confiança de lliure
designació per l’alcalde de
torn. En el cas d’ésser regidor no hi ha res a dir. Altres
hagué que sense cap regidoria, entre embarassos i
maternitats s’han menjat
tot un mandat sense deixar
veure el fruit del seu sou
amb el treball fet, i costaven molts diners.
No sóc republicà, ni sóc
independentista, i crec poc
amb l’esquerra populista
d’avui. Hem considero un
conservador que entén
que hi ha molta gent que

ho passa malament, i s’ha
d’apariar. Desconec com
fer-ho, no sóc cap savi,
però sí sé que la picaresca
no ha de viure dels altres.
I per acabar no volent
indignar a ningú, sí que estic segur de que dintre de
l’actual ajuntament hi haurà més diàleg, més transparència, i menys amenaces,
i totes les ganes per arribar
a acords. Perquè tots depenen de tots. I l’alcalde és
sens cap dubte una bona
persona (que avui ja és
molt dir) i que jo, pels principis que he dit, no el vaig
votar.
M’agraden els anònims, quan més ressentiment porten més em fan
riure. Són propis de gent
que pensaven que venint
del no res viurien quatre
anys amb l’esquena dreta
cobrant molt i fent poc.

convoca el govern de Catalunya i ho fa perquè no ha
estat possible fer un referèndum oficial perquè, com sabeu, el del dia 9 de novembre
passat no ho era, d’oficial.
El poble farem el que
cal, anar a votar. I els polítics
haurien de fer també el que
cal, escoltar la veu del poble
i obeir i respectar el mandat
popular.
Malgrat això segurament

ens trobarem amb la crua
realitat i serà llavors quan
el poble descobrirà que la
democràcia, com ens l’han
venut tots aquests anys, no
deixa de ser un joc d’interessos.
Els anàrquics no hi creuen en la democràcia, com
la coneixement nosaltres i
segurament, quan aquest
procés haurà acabat, s’haurà incrementat força el sen-

timent anàrquic al nostre
país.
Recordeu el conte de
les gallines dels ous d’or?.
Doncs cal suposar que l’Estat espanyol no es deixarà
escapar la gallina.
Si en unes eleccions
convencionals cal votar amb
seny, en aquestes cal fer-ho
amb el cor perquè, agradi o
no, són eleccions amb caràcter plebiscitari.

------------------------------------------
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Dubtes sobre la independència:
i a tu, què et fa por?

ANC Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Davant de la transcendència de les eleccions
del 27 de setembre, des de
l’ANC encetem el debat al
voltant dels dubtes que
molta gent ens fa arribar,
arran de la campanya de la
por dels partidaris de continuar com a autonomia espanyola. I ho fem en aquesta primera col·laboració
abordant tres temes on s’hi
ha abocat molta confusió.
Si teniu dubtes sobre algun àmbit i voleu que en
parlem en properes col·
laboracions, us agraïrem
que ens els feu arribar al
correu balaguer@assemblea.cat.
En primer lloc, Catalunya seguirà a la Unió
Europea? Com que cap

tractat europeu diu res sobre una ampliació interior,
s’haurà de resoldre en una
negociació política entre
el futur estat i la Unió, tenint en compte que ja som
ciutadans europeus amb
drets individuals adquirits,
i sabent que Catalunya és
contribuent net a Europa,
és a dir, paguem més pel
manteniment de les institucions europees que no
pas els ajuts que rebem
dels seus fons. No és clar
que Espanya, amb l’endeutament que té, tingui
cap força per vetar la nostra sortida, que en cap cas
seria imminent, i que en
aquest escenari poc probable a qui més perjudicaria
seria a la pròpia Espanya.

Mantenir l’euro com a moneda, la lliure circulació de
mercaderies, béns i persones també és possible
sense pertànyer a la Unió
Europea. Tan sols depèn
de signar acords que no
requereixen unanimitat i,
per tant, que un sol estat
no podria bloquejar.
Segon punt: Seguirem
cobrant les pensions, l’atur
i demés prestacions? I
tant, i de més import! Les
pensions i prestacions es
paguen de les cotitzacions
dels que treballen. Per tant
la capacitat de pagar-les
depèn del rati de treballadors per cada pensionista,
que és més elevada a Catalunya que a Espanya. És
a dir, tindrà més capacitat
de pagar les pensions una
futura Catalunya independent que l’actual Espanya.
La taxa d’ocupació i els
salaris són més alts a Catalunya, i l’atur és més baix.
Per tant, les pensions i les

prestacions d’atur, a part
de ser més segures també
seran més altes. A Catalunya, el saldo acumulat de
la Seguretat Social entre
el 1995 i el 2010, fou de
24.774 milions d’euros de
superàvit, mentre que el
saldo acumulat de l’Estat
espanyol sense Catalunya
al mateix període de temps
fou de 86.332 milions d’euros de dèficit.
I per acabar, podré seguir sent espanyol? És clar
que sí. De la mateixa manera que la llengua castellana seguirà sent respectada
com fins ara. Al món globalitzat actual és possible
sentir-se i, fins i tot, tenir
la nacionalitat, d’un país
diferent al país on es viu.
El cas de Catalunya serà el
mateix. Ser i sentir-se espanyol és compatible amb
voler la sobirania política
de Catalunya. Es pot ser
espanyol al Brasil, al Japó
o a Catalunya i es pot ser
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argentí, camerunès, espanyol o italià a Catalunya.
A la República Catalana, tothom es podrà sentir
d’on vulgui i podrà ser d’on
vulgui. Es podrà mantenir
la nacionalitat espanyola,
la catalana o les dos. Les
lleis espanyoles no preveuen de forma genèrica la
retirada de la nacionalitat
espanyola si qui ja la té no
hi renuncia expressament.
I al mateix temps reconeixen l’adquisició de la doble
nacionalitat amb molts altres països amb els que hi
ha vincles històrics. Volem
un nou Estat per guanyar
drets, no per perdre’n cap!
La República Catalana és
per a tothom, independentment dels seus orígens i
del seu sentiment de pertinença.

---------------------------------------------
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Balaguer acull la tercera edició de la
Fira del Pernil del 4 al 6 de setembre
La 3a edició de la Fira
està organitzada per
l’Associació
Gastronòmica Amics de
l’Ibèric de Balaguer
El cap de setmana del
4 al 6 de setembre, arriba
la tercera edició de la Fira
del Pernil a Balaguer, al
carrer Noguera Pallaresa, a
la vora de l’estació de trens,
organitzada conjuntament
per l’Associació
Gastronòmica Amics de
l’Ibèric i l’Ajuntament de
Balaguer.
La Fira del Pernil obrirà
les seves portes el divendres
4 de setembre a les 7 de la
tarda, i la cloenda es farà el
diumenge 6 de setembre a
les 12 de la nit.
L a F i r a d e l Pe r n i l
oferirà als seus visitants

Fira del Pernil 2014

una àmplia gamma de
productes de màxima
qualitat, amb una quinzena
d’expositors amb pernils i
embotits ibèrics, formatges,
vins i caves i alimentació
natural. El recinte comptarà
amb un ampli espai de bar
restaurant i un escenari on
durant els tres dies hi haurà
diferents actuacions.

Xerrada durant la Fira del Pernil

El
divendres
s’inaugurarà la Fira amb
una ballada de sardanes
a càrrec de la Colla
Sardanista Santa Maria de
les Franqueses. A partir de
les 10 de la nit hi haurà una
demostració de ball country
a càrrec del grup Punta Taló.
El dissabte al vespre hi
haurà l’actuació del grup
lleidatà Er Taqueta, amb la
seva rumba catalana, i el
diumenge tancarà la fira el
Coro Rociero de Balaguer i
el DJ Loquito amb música
dels anys 80 i 90.
Els assistents podran
comprar els tiquets de
degustació pel preu de 6
euros, que inclou 5 tastos
de pernil, vi i embotits, i un
numero pel sorteig d’un lot
de productes.
Un euro de cada tiquet
es destinarà a Creu Roja de
Balaguer.

Una trentena de parades al
Mercat de les Rebaixes del
passat 7 d’agost
Una trentena de
parades de diferents
comerços de Balaguer
van participar al mercat
de les Rebaixes d’estiu,
que enguany arribà a la
XXI edició.
Organitzat per
Balaguer Comercial
2021, Associació de
Comerciants el mercat
es va fer al Passeig de
l’Estació on s’hi podia
trobar des de roba infantil,
juvenil, confecció home
–dona, llenceria, roba
per a la llar, sabates i

Mercat de les Rebaixes

Centenars de
persones van
acostar-se al Passeig
per comprar articles
molt rebaixats
complements, plantes,
ser veis i objectes de
regal.
Tot i la calor que va fer,
centenars de persones es
van atansar durant tot
el dia per aprofitar i fer
compres a preus molt
rebaixats.
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Més de sis mil persones han participat
a les activitats d’estiu

L’Aula Municipal de Dansa
celebra el seu 10è aniversari

Activitats per a tots els
gustos i edats s’han
realitzat durant els
mesos de juliol i agost a
Balaguer

«EnDinsa’t a la
Dansa!» és el lema de
l’Aula Municipal de
Dansa de Balaguer
que pretén fer viure
aquest sentiment al
major nombre possible
d’infants, joves i adults
a través d’un sistema
que combina la part
lúdica amb la part més
purament artística i
tècnica de la Dansa.
A més a més l’Aula
de Dansa, està preparant
un seguit d’actes que
tindran lloc durant tot

Unes 6.300 persones
han gaudit aquest estiu
de les diferents activitats
que s’oferien a la ciutat de
Balaguer dins de l’agenda
Estiu Jove.
Caminades per la ciutat,
activitats aquàtiques a la
piscina del Secà, monòlegs,
concerts de música i cursos
de fotografia han estat les
activitats que s’havien
programat per aquest estiu.
Entre totes elles cal
destacar que el cicle de
monòlegs, que amb el canvi
d’ubicació a la plaça del
Teatre ha guanyat molts
espectadors, és l’activitat
que més èxit ha tingut entre

Monòlegs a la placeta de darrera del Teatre

el públic balaguerí, tots
els dimecres a la nit dels
mesos de juliol i agost,
amb les actuacions de
monologuistes coneguts.
L’activitat dels monòlegs
ha estat seguida quant a
participants, dels concerts
d’Amb la Gespa al Cul al
parc de la Transsegre, que
s’han fet tots els dijous de
l’estiu, amb actuacions de

Caminades per la ciutat els dilluns

grups musicals de diferents
estils, les caminades per la
ciutat, els vespres de tots
els dilluns dels dos mesos
d’estiu, i les activitats
aquàtiques a la piscina
del Secà, els dimarts amb
parc aquàtic i classes de
gimnàstica dins de l’aigua,
estan obertes fins a la
una de la matinada, que
han servit per refrescar-se
d’aquestes nits caloroses
d’aquest estiu.
L’ a j u n t a m e n t d e
Balaguer ha estat molt
satisfet de l’èxit d’aquestes
activitats realitzades durant
l’estiu, tot i ser període
de vacances i que la
gent marxa, s’han pogut
realitzar totes amb molt
bona resposta participativa.
Des de la regidoria de
Joventut s’anima a seguir
les activitats ofertes de
l’Agenda Jove.

Aula Municipal de Dansa

el curs 2015-2016 per tal
de celebrar el seu 10è
aniversari.
El curs s’iniciarà el
proper 14 de setembre
sota la direcció d’Albert
Bonet, gran referent de la
dansa a la nostra ciutat i
amb un ampli recorregut
professional arreu de
l’estat i l’estranger.
Ja està obert el
període d’inscripció de
cara al proper curs, i
els interessats s’han
d’adreçar a les oficines
de l’Impic.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
----------------------------------PINTURES GERMANS
BADIA, treballem amb
pintura industrial i decorativa. Demana el
teu pressupost sense compromís. Raó:
606962449.
----------------------------------S’OFEREIX professora nativa per fer classes de rus, per tots els
nivells, adults i nens.
Amb titulació i experiència. Raó: 692045143.
----------------------------------TRASPÀS de llicència de taxi a Balaguer,
amb vehicle de 9 places. Volum de feina
concertada. Oportunitat per assegurar-te
una feina fixa. Raó:
609382223.
----------------------------------NATIVA dóna classes
d’anglès, i classes de
conversa en anglès.
Possibilitat de fer-ho
individualment o en
grups organitzats. Demana disponibilitat.
Raó telèfon: 650422582.
------------------------------------

ES DONEN classes
particulars de música
(especialitats llenguatge musical i piano).
Raó: 669117026.
-----------------------------------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 a:
daniaso@gmail.com
---------------------------------ES DONEN classes
particulars i repassos
d’anglès d’Educació
Primària, ESO i Batxillerat. Raó telèfon:
698383277.
----------------------------------S’OFEREIX senyor per
fer tasques de vigilància i manteniment en
cases, xalets, torres
o masies. Sense cobro a càrrec de l’estança gratuïta. Raó:
617636318.
-----------------------------------

IMMOBLES
----------------------------------ES BUSCA torre per
comprar, als voltants
de Balaguer, que tingui piscina i una mica
de terreny. No importat l’estat de conservació. Raó telèfon:
656421090.
-----------------------------------LLOGO casa al c/ Lleida 17B de Balaguer,
2 habitacions. Amb
terrassa. Moblada.
Zona tranquil·la. Raó:
973451231.
-----------------------------------CIUTADELLA (Menorca) es lloga apartament per setmanes.
Situat a 3 minuts del
port. Capacitat per 6
persones. Amb pàrking. Raó informació:
653540658.
-----------------------------------OPORTUNITAT, venda de parcel·les aïllades a la millor zona
de Balaguer, al costat del col·legi Montroig, de 516 m2. Raó:
676996765.
-----------------------------------

ES LLOGA apartament
a Camarasa, tot equipat, a/a, foc a terra,
amb vistes al riu. Raó:
973447752-639920281.
-----------------------------------ES LLOGA habitació
en pis compartit a Barcelona. Ben comunicat per metro i bus.
Zona Hospital de Sant
Pau. Raó: 973447082630018750.
-----------------------------------VENTA de tres cases
juntes a Vilanova de
la Sal. Ideal per famílies o per negoci rural.
Amb pàrking. Raó:
639772265.
-----------------------------------ES VEN pis al c/ Almatà, de 140 m2, amb 4
hab., 2 banys, gran cuina i ascensor. Preu tancat: 55.000 euros. Raó:
666063887 (Xavier).
----------------------------------LLOGUER de trasters.
Accés amb vehicle
fins a la mateixa porta. Sortida de Balaguer direcció Lleida.
Raó: 666411827.
------------------------------------

VARIS
----------------------------------COMPRO: Joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes,
bitllets, postals i fotos
antigues.... Articles
relacionats amb Blaaguer. Contacteu al
telèfon: 676803205.
-----------------------------------SEÑORA MAYTE, videncia y tarot. Alta
magia blanca. Ho ras a convenir. Interesado/as llamar al:
656826568-609135472.
----------------------------------BUSQUEM nens/es
de 3 mesos fins a 14
anys que vulguin fer
de models per la desfilada de moda infantil que farem el proper
3/10 a les botigues de
Fashion Kids i Klins
de Balaguer. Apunta’t
abans del 25/09, hi
haurà regals i sorpreses pels participants.
-----------------------------------
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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
-------------------------------------------------------------------------

Horari de trens

Farmàcies

Telèfons útils
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
CONSULTORI MÈDIC
973 438003
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
-------------------------------------------------------------------------

SORTIDES

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
PÉREZ TORRES, ROSA M.

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.

LLEIDA
08.30
10.30
14.46
18.39
19.20
21.34

BALAGUER
09.39 (2)
11.09 (4)

LA POBLA
11.00
12.30

(1) De dilluns a divendres feiners.
(2) Diari. Diumenges fins a Balaguer.

SORTIDES

ARRIBADES

LLEIDA
07.15 (1)
09.10
10.40
17.30
20.30

BALAGUER
07.44
09.39
11.09
17.59
20.59

LA POBLA
12.56 (3)
17.30 (4)

BALAGUER
14.16
18.50

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

973586466

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

ARRIBADES

BALAGUER
08.00 (1)
10.00
14.16
18.10
18.50
21.05

973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 3 de setembre
a les 8 de la tarda del 10 de setembre
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 10 de setembre
a les 8 de la tarda del 17 de setembre
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 17 de setembre
a les 8 de la tarda del 24 de setembre
ALDAVÓ

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis
Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra
Neteges en general
Vidres | Rètols
Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS PRESSUPOST

al tel.: 687 509 546

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.55
“
20.23
“
19.00
UAB BELLATERRA
06.10
TÀRREGA
07.10
“
07.50
“
12.00
“
15.00
“
19.30
“
07.10
LLEIDA
07.40
“
07.45
“
07.48
“
07.55
“
08.00
“
09.15
”
09.30
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.10
“
13.30
“
14.45
“
15.15
“
15.18
“
17.30
“
17.51
“
19.10
“
19.21
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
12.00
ALBESA
13.35
SOLSONA
16.35
“
09.20
PONTS
13.35
“
16.35
“
16.50
“
19.10		
“

CALENDARI
dill. a dissb.
diari
disb. i diumg.
de dill. a div.
diumenges lectius
dill. a dissb.
dill. a dissb.
dill. a div.
dill. a dissb.
dill. a dissb.
dill. a dissb.
de dill. a div.
diari
de dill. a dissb.
de dill. a dissb.
dimt., dimc. i div.
dill., dij. i div.
de dill. a dissb.
dissabtes
diumenges
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
diari
diari
de dill. a div.
diumenges
diari
diari
disbts. mercat
dill., dima., dij., div.
divendres
diari
de dill. a div.
divendres
diari
de dill. a div.

SORT.
13.37
17.22
20.07
21.21
13.17
19.47
06.30
07.20
13.37
14.00
14.25
17.22
20.07
21.21
11.05
18.05
08.25
14.45
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
de dill. a disb.
“
de dill. a div.
ÀGER
de dill. a div.
“
dissabtes
“
diumenge
“
de dill. a disb.
“
de dill. a div.
“
diari
“
diari
“
de dill. a div.
LES
diari
“
diari
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
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
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