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Amb el suport de

El passat dilluns va començar un nou curs escolar
que des de fa mesos ha estat marcat i discutit per la
posada en marxa de la polèmica Llei Orgànica per a la
Millora Educativa (Lomce). Algunes de les comunitats,
entre elles Catalunya, han rebutjat aquesta Llei, que
va ser aprovada pel PP en solitari, aprofitant la seva
majoria absoluta.
Deixant de banda de la oportunitat o no dels canvis
previstos en la Llei, si que és criticable que les lleis
d’ensenyament s’aprovin sense consens i tots els
partits de l’oposició ja han anunciat que la derogaran
si el PP no guanya la majoria absoluta en les properes
eleccions generals del mes de desembre.
Si observem les Lleis educatives que estan legislant
l’ensenyament dels diferents països europeus, veiem
com països com Anglaterra, Alemania, o Holanda
eduquen amb lleis aprovades durant la segona meitat
del segle XX. Evidentment s’han anat modernitzant
però el caire de la llei és el mateix. Cal dir que els tres
països han tingut molts canvis de govern. A l’Estat
Espanyol, cadascun dels governs que ha anat passant
per la Moncloa s’han dedicat a fer la seva pròpia
Llei Educativa, cosa que evita, indubtablement que
l’ensenyament faci el pas de qualitat que el pugui
igualar a la resta de països europeus.
És per això que hem de demanar un gran consens
de tots els grups polítics per una Llei Educativa
moderna i sobretot que pugui perdurar unes quantes
dècades.
D’altra banda, dilluns van iniciar el curs vora
tres mil nens i nenes de la nostra ciutat, amb tota
normalitat, tot i la polèmica un cop resolt el problema
suscitat al Gaspar de Portolà.
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Més de tres mil persones van passar
per la Fira del Pernil durant els 3 dies
Les demostracions de tall de pernil, els tastos de
pernil, embotits, formatges vins i caves van ser les
activitats més seguides pel públic

Fira del Pernil

La tercera edició de la
Fira del Pernil de Balaguer
va ser tot un èxit de públic
que va omplir el recinte
durant les tres tardes i nits
del cap de setmana. Durant
els tres dies, es calcula que
van passar unes tres mil
persones per la Fira, que
va tancar-se amb les actuacions del músic Xavier, del
Coro Rociero de la capital de
la Noguera i va tancar la fira
l’actuació del DJ Loquito.
També van visitar la
Fira la presidenta de Creu
Roja, Pepita Sotelo, i el
vicepresident de l’entitat,
ja que l’organització de la
Fira lliurarà un euro per
cada tiquet de tast que es
va vendre durant la fira.
L’organització va sortejar un
lot de productes donats per
diferents entitats i comerços

Fira del Pernil

de la ciutat.
La Fira va ser inaugurada
per l’Alcalde de Balaguer,
Jordi Ignasi Vidal,
acompanyat de bona part
dels regidors de l’equip
de govern, el divendres
al vespre. L’actuació va
comptar amb la demostració
d’una ballada de sardanes
per part de la Colla Santa
Maria de les Franqueses,
i una demostració de ball

country amb el grup Punta
Taló que va animar la fira fins
ben entrada la matinada.
Demostracions de tall
de pernil i una fira amb
productors artesans de
pernil ibèric, embotits,
formatges, mels, ametlles
garrapinyades, vins i caves
van omplir els actes durant
els tres dies de fira, on la
gent va poder comprar i
menjar aquests productes.

B A L A G U E R <<

Torna la festa medieval de l’Harpia els
propers dies 18, 19 i 20 de setembre
La Festa Harpia 2015
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 organitza la
Trobada 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, la
desfilada per la muralla, el
ball de l’Harpia i el sopar
dissabte nit a la plaça
Mercadal.
Enguany els actes
començaran dijous amb la
Mostra de cinema Occità
amb les projeccions dels

40 associacions van participar
a la Fira d’Entitats de Balaguer
Diferents actuacions a
l’escenari de la Plaça
van donar color al
certamen del passat
diumenge dia 6

Harpia 2014

curtmetratges Crosada i
Roman de Flamenca.
Després de l’arribada
dels grups de recreació, es
farà una visita teatralitzada
amb un tupper sex medieval.
Dissabte i diumenge,

hi haurà recreacions,
campionats l’alquerc,
danses esotèriques,
espectacles itinerants,
safareigs a la Reguereta,
cercaviles, tallers infantils i
demés activitats.

La coordinadora
Territorial de l’Institut
Català de la Dona, Carme
Castelló va acompanyar
a les autoritats locals
i comarcals en la
inauguració de la
15a Fira d’Entitats de
Balaguer, organitzada
per l’Associació Dones

El carrer del Pont de Balaguer acollirà
una nova mostra d’antics oficis
Durant tot el dissabte 19
de setembre, el carrer del
Pont acollirà la XV mostra

Mostra d’Antics Oficis

d’antics oficis organitzada
per l’Associació de Veïns
del Centre Històric.

Oberta des de les 9
del mati fins a les 21 h del
vespre.
Tot el carrer acollirà
les parades dels artesans
que fan oficis que avui
dia no se’n veuen gaires
o alguns fins i tot estan
desapareguts. Uns oficis
habituals en el passat,
com el cistellaire, el ferrer,
la filadora, l’espardenyer...
tots aquests s’apleguen per
fer-nos recordar la nostra
història i que els podrem
veure en el marc de la
festa medieval de l’Harpia
que durarà tot el cap de
setmana.
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Fira d’Entitats

d’Almatà, el passat
diumenge 6 de setembre.
Una quarantena
d’associacions i entitats
locals i comarcals van
mostrar durant tot el dia
les activitats que duen a
terme durant tot l’any.
Durant tot el dia,
l’escenari que hi havia
instal·lat a la Plaça
del Mercadal va acollir
diverses actuacions com
un concert d’acordions,
unes demostracions de
danses i ballades de
sardanes entre d’altres
actuacions.
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BALAGUER

Substituït un tram de canonada
d’aigua de l’any 1905 al Centre Històric
La canonada substituïda
era de quan es va
construir el Dipòsit
d’aigua que es troba al
Castell Formós
Treballadors de l’àrea de
fontaneria de l’Ajuntament
de Balaguer van substituir
un tram de 70 metres de
la canonada d’aigua de
fundició col·locada l’any
1905, en el moment que es
van construir els dipòsits
d’aigua que es troben a
l’interior del Castell Formós
La canonada substituïda és la que connectava
el carrer Bernat Gali, sota

Connexió de la canonada

el Castell Formós, i el C/
Sant Ot. Aquesta canonada
passava per sota dels habitatges, amb el perill que
això comportava.
La canonada vella s’ha

connectat a la nova que
passa pel Carrer Cuartel,
i que va instal·lar-se amb
les obres d’urbanització de
l’any passat, efectuades
dins d’un Pla d’Ocupació.

Nova campanya de donació de sang els
dies 18 i 19 de setembre a Balaguer
El vestíbul de l’Ajuntament acollirà la donació de
sang dels donants de Balaguer i comarca

Ajuntament de Balaguer

El proper divendres 18
i dissabte 19 de setembre
hi haurà una nova Donació
de Sang a l’Ajuntament
de Balaguer organitzada
pel Banc de Sang i Teixits
de l’Hospital Arnau
de Vilanova de Lleida,
amb la col·laboració de
l’Associació de Donants de
sang de la Noguera.
El divendres, l’horari és
de 18 a 22 h i el dissabte
de 10 a 14 h, el vestíbul de
l’Ajuntament acollirà a tots
els donants que vulguin
col·laborar en aquesta nova
campanya, que ajuda a
salvar moltes vides.

Els nous Jutjats de Balaguer
es posaran en funcionament a
principis de l’any 2016
La secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia, M. Josep
Feliu, va visitar la finalització de la construcció
del nou edifici judicial de
Balaguer, que es posarà
en marxa a principis de
l’any 2016.
L’edifici, situat al carrer Francesc Borràs, 1-7,
acollirà els tres jutjats
de primera instància i
instrucció existents, que
actualment es troben en
dos emplaçaments diferents, i disposarà d’espai
per a futures ampliacions.
Gràcies a l’esforç
pressupostari del Departament de Justícia, que
ha fet una inversió de
més de cinc milions d’euros, el nou equipament
disposarà de 3.874 metres
quadrats d’instal·lacions
per a usos judicials, un
272,8 % més que en l’actualitat. Amb la posada

Visita als nous Jutjats

En total, el pressupost
de les obres
realitzades estaran
sobre els cinc milions
d’euros
en marxa del nou edifici,
també es veurà ampliada
la plantilla dels jutjats de
Balaguer amb vuit funcionaris més. Concretament,
es destinaran quatre places a la figura del gestor i
unes altres quatre a la de
tramitador.
L’edifici incorpora
els criteris tècnics
més moderns pel que
fa al disseny de sales
tècniques, cablatge,
xarxa electrònica,
dotació de punts de
treball i integració de
punts informàtics, i s’ha
construït adaptat a les
necessitats de l’actual
model d’oficina judicial.

C O M A R C A <<

Montgai reparteix més de 500
entrepans en la llonganissada 2015
El dilluns de la Festa Major va repartir més de 500
entrepans de llonganissa en la festa popular

Llonganissada popular

La Festa Major de Montgai va repartir més de 500
entrepans de llonganissa
en la llonganissada popular
que anualment es celebra
durant la Festa Major, acte
amb el que va posar el punt
i final a quatre dies de Festa
Major en aquesta població
de la Noguera.
Els organitzadors de la
llonganissada popular es
van mostrar molt satisfets
amb el resultat obtingut ja
que la festa va ser tot un
èxit, tant de participació
com d’acceptació per part
dels assistents, que van
gaudir d’aquesta activitat.

El Monestir de les Avellanes acull
mostres de Pilar Carbi i Rosa Agustí

Cloenda del programa de
suport i manteniment del
Centre Obert la Noguera
El divendres 4 de setembre, el Centre Obert
La Noguera va finalitzar
el Programa de suport i
manteniment de les activitats durant el període
de vacances escolars
d’aquest estiu.
Vint nens i nenes de
3 a 13 anys en situacions
d’especial vulnerabilitat,
han estat atesos pels
Ser veis Socials del
Consell Comarcal
de la Noguera, des
del passat 29 de juny
fins al 4 de setembre,
i s’ha contribuït així a
cobrir les necessitats
socioeducatives i
alimentàries d’aquests
infants i adolescents
durant aquest període
estiuenc.
Quatre professionals,

Fins el proper 28 de
setembre mostren les
seves ceràmiques i
pintures a l’Espai
Cultura, Art i Música
L’Espai Cultura, Art i
Música del Monestir de
les Avellanes, mostra fins
al 28 de setembre dues
exposicions amb empremta
balaguerina: «L’art en la
ceràmica» de Pilar Carbí, i
«Indrets amb història» de
Rosa Agustí.
Pilar Carbí presenta una
mostra de la seva col·lecció
de ceràmica, amb la qual
podem veure moltes de les

Mostra d’una part de l’exposició

p o s s i b i l i t a t s c r e a t i v es
que ha explorat amb la
manufactura i cocció del
fang. Per altra banda, Rosa
Agustí exposa un conjunt
d’obra pictòrica que té com

a referent espais històrics
i artístics principalment
de la Noguera. Agustí ens
transmeten una visió molt
expressiva d’espais ben
coneguts.

Centre Obert La Noguera

Durant tot l’estiu vint
nens i nenes d’edats
entre 3 a 13 anys han
rebut aquest suport
socioeducatiu
entre educadors i
monitors, han estat
treballant amb aquests
vint infants i adolescents,
realitzant activitats
educatives i d’oci,
sortides i esports que
han ocupat tot aquest
període. Un cop acabat
aquest programa, els
professionals dels Serveis
Socials del Consell
Comarcal juntament amb
els educadors es reuniran
per fer-ne una avaluació i
valorar-ne l’eficàcia.
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FESTES MAJORS

Del 24 al 29 de setembre, la Sentiu
celebra la seva Festa Major d’estiu
Els actes de la Festa
major de La Sentiu estan
dedicats com cada any
al patró del municipi
Sant Miquel
La Sentiu celebrarà la
seva Festa major dedicada a
Sant Miquel, del 23 al 29 de
setembre.
Els actes començaran el
dimecres 23 amb una conferència sobre Noves tècniques
de conservació del gra i farratge a càrrec de Jorge Gallardo
de l’empresa BASF a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament. L’endemà hi haurà el pregó a càrrec del OC La Sentiu, seguit
de la Tamborrada a càrrec
de la secció de Bombos i

La cobla d’Agramunt

Programa d’Actes La Sentiu
DIMECRES dia 23

21.00 Conferència sobre Noves tècniques de
conservació de gra i farratge a càrrec de
Jorge Gallardo de l’empresa BASF a la sala
d’actes de l’ajuntament, organitza JARC.

DIVENDRES dia 25

21.00 Inici de Festa Major, amb el pregó a càrrec
de OC La Sentiu a la sala d’actes.
21.30 Tamborrada a càrrec de la secció de Bombos
i Tambors de la Confraria de la Casa de
Aragón de Lleida.
22.00 Llonganissada popular (venda anticipada de
tiquets a l’ajuntament, Cal Amat i Cal Jordi).
24.00 Festa Jove amb Contraband i DJD’Luxone.

DISSABTE dia 26

17.00 Animació infantil a càrrec del grup La
Cremallera Teatre.
24.00 Sessió de ball amb el Trio Ball Alea i a
continuació Disco Check 80-90 i més.

La Cremallera Teatre

Tambors de la Confraria de la
Casa de Aragón de Lleida. Tot
seguit llonganissada popular
i la Festa jove amb els grups
Contraband i DJ D’Luxone.
El dissabte començarà
amb animació Infantil a càr-

rec del grup La Cremellera
Teatre i ball amb Trio Alea i
a continuació Disco Check
80-90 i més.
Diumenge, missa major,
sessió de cinema infantil i xocolatada i el concert de tarda
i ball de nit amb l’Orquestra
Tropikana.
Els actes continuaran el
dilluns amb la conferència
sobre Prevenció d’Accidents
i els actes s’acabaran el
dimarts amb la Missa Major
en honor a Sant Miquel,
una ballada de sardanes
amb la Cobla Agramunt,
vermut a la plaça. A la tarda,
la presentació del llibre La
Guerra Civil al Montsec de
Ferran Sánchez i clausuraran
la festa amb una sardinada.

DIUMENGE dia 27

10.30 Missa Major.
12.00 Entrega de premis als guanyadors del
Concurs Fotogràfic i de Dibuix Infantil.
17.00 Sessió de cinema infantil i xocolatada.
19.00 Concert de tarda i ball de nit amb l’Orquestra
Tropikana.

DILLUNS dia 28

20.00 Conferència sobre Prevenció d’Accidents a
càrrec de Jacob Nadal de l’Institut Guttmann
a la sala polivalent.
21.30 Sessió de cinema a la sala polivalent.

DIMARTS dia 29

11.30 Missa major.
12.30 Sardanes amb la Cobla d’Agramunt a la
plaça de l’església.
13.30 Vermut popular a la plaça de l’església.
17.00 Presentació del llibre La Guerra Civil al
Montsec, de Ferran Sánchez Agustí, a la sala
d’actes de l’Ajuntament.
18.30 Sardinada popular.

L’Ajuntament de la Sentiu de Sió
convida a tothom a gaudir de la seva
Festa Major de Sant Miquel
els dies 23, 25, 26, 27, 28 i 29

COMARCA

La setena edició del Montgai Màgic
arriba de l’1 al 4 d’octubre
Montgai Màgic és la primera fira al carrer dedicada
exclusivament a la màgia,
amb escenaris interiors i exteriors.
Emocions, sorpreses, il·
lusions, somriures, gresca,
aparicions, desaparicions,
cartes, espectacle, fets inexplicables, paradetes, mercat
màgic, en definitiva, màgia,
molta màgia que durant 4 dies
omplirà Montgai, un any més,
de milers de persones que
gaudiran de molt a prop, d’un
autèntic ‘concentrat màgic’.

Montgai Màgic

Nova edició de l’Aplec de Sant Miquel a
la població noguerenca de Tartareu
El proper diumenge 27 de
setembre, Tartareu celebra
una nova edició de l’Aplec
de Sant Miquel, després de
35 anys de Patronat.
A les 11,30 hores amb
la missa a l’ermita de Sant
Miquel i repartiment de coca
i moscatell. De les 11 i fins a
les 14, hi haurà jornada de
portes obertes del Centre de
Dinamització.
A les 12,30 hores es presentarà una exposició del
recull dels treballs realitzats
durant aquests anys, amb
un audiovisual a càrrec de
Teo Ariet, el comiat a la junta
anterior i la benvinguda a

Aplec de Sant Miquel

la nova junta. Es mostrarà
la “caixa”, per guardar els
llibrets de “Coneguem Tar-

tareu” publicats. A les 13.30
es farà el ball vermut amb el
fill del Sisco’l Teto.

<< 9

L’Ajuntament de Montgai
ofereix dos habitatges per
refugiats sirians

Montgai

Ofereix dos pisos de
propietat municipal
que es troben ubicats
a l’antiga Casa
Consistorial
L’ A j u n t a m e n t d e
Montgai s’ofereix per
acollir dues famílies
amb fills refugiades de
la guerra de Síria. Concretament, posa a disposició d’aquestes famílies
dos pisos de propietat
municipal, que es troben
ubicats a l’antiga Casa
Consistorial i que en
aquests moments estan
buits.
El consistori facilitarà un hort on podran
cultivar les seves pròpies

hortalisses i confia en la
bona predisposició i hospitalitats dels habitants
de Montgai per ajudar
en aquets nou vinguts,
en l’adaptació.
Pel que fa a
l’escolarització dels
fills d’aquestes famílies
refugiades, l’alcalde
va explicar que no hi
hauria cap problema ja
que l’escola del poble té
capacitat suficient, i pot
acceptar més alumnes.
S’ha de recordar que
l’Ajuntament de
Montgai va impulsar
fa un any un programa
que oferia el lloguer
gratuït d’habitatges a
famílies amb nens en
edat escolar davant
l’envelliment constant
dels veïns del municipi.
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FESTES MAJORS

Vallfogona estarà de festa des del 25 al 29
de setembre en honor a Sant Miquel
Del 25 al 29 tot un
seguit d’actes culturals,
festius, esportius i
religiosos per celebrar
la Festa Major
Del 25 al 29 de setembre, Vallfogona celebra la
seva Festa Major dedicada
a Sant Miquel. El divendres comença amb la gran
Festa Jove amb l’actuació
del grup Doctor Prats i Dj
Moncho i Dj July.
El dissabte 26 continuarà la festa amb activitats
infantils, una trobada dels
amics dels Quads, partits
de bàsquet i al vespre, el
pregó de festes i a partir
de 2/4 de 10 de la nit tindrà

Orquestra Montgrins el dimarts

Programa de Vallfogona
DIVENDRES dia 25
17.00 Tarda de jocs a la Bassa Roja, amb berenar
per tots els nens i nenes.
24.00 Gran nit de gresca amb el grup revelació
Doctor Prats, Moncho (DJ resident de Cage
Salou), DJ July.

DISSABTE dia 26
11.30
16.30
17.00
17.30
18.30

20.00
Batuka l’Olla el dissabte a la nit

20.30

lloc la tallada del Xop amb
l’espectacle dels Diables de
Balaguer i Batuka l’Olla. Seguidament el sopar popular
amb l’espectacle d’hipnosis
Jeff’s Hipnosis i la música
de Disco Sweet Temptation.

21.30

El diumenge 27 després
de la Missa Major i la ballada de gegants i capgrossos
i per la tarda, sessió llarga
de ball amb l’orquestra
Madison.
La Festa continuarà el
dilluns 28 de setembre amb
la bicicletada i tot d’actuacions i animació infantil que
acabarà amb la presentació
de la web de l’arxiu de Vallfogona.
Els actes acabaran el dimarts 29 de setembre amb
la Missa major en honor
de Sant Miquel i tot seguit
una ballada de sardanes a
càrrec de l’Orquestra Montgrins que també amenitzarà
el concert i la sessió de ball
fi de festa.

22.00

Part infantil amb Spiderman (fins a les 14 h).
Trobada dels amics dels quads de Vallfogona.
Parc infantil Spiderman (fins les 19.30 h).
Obertura de l’exposició, mostra d’obres de
realitzades al taller de pintura.
Partit de bàsquet sènior masculí al pavelló
de la Ràpita, “Tallers Gerale CEP Vallfogona
B” vs “Cappont Lleida B”.
Partit de bàsquet sènior masculí, “CEP
Vallfogona A” vs “Cappont Lleida A”.
Pregó de festa major a càrrec del Grup Atlètic
Cansallebres.
Tallada del xop acompanyats pel grup Batuka
l’Olla i els Diables de Balaguer
Sopar Popular amb espectacle d’Hipnosi
amb Jeff’s Hipnosis i música remember amb
Disco Sweet Temptation.

DIUMENGE dia 27
11.00 Exposició, amb mostres d’obres en diferents
tècniques realitzades al taller de pintura.
17.30 Exposició, amb mostres d’obres en diferents
tècniques realitzades al taller de pintura.
12.30 Missa.
13.00 Cercavila de gegants i capgrossos de
Vallfogona acompanyats amb la Xaranga
Alegria.
17.00 Partit de futbol FC Vallfogona vs Pobla de
Segur FC.
18.00 Joc de cucanyes.
19.00 Sessió llarga amb el grup Madison.

DILLUNS dia 28
10.30 Bicicletada per la mainada.
12.00 Animació infantil a càrrec del Grup Plastic’s.
17.00 Espectacle de màgia, titelles, pallassos...
amb Dandy Clown.
20.00 Presentació de la web de l’arxiu de
Vallfogona, a la sala d’actes de l’ajuntament.

DIMARTS dia 29
11.00 Concurs de dibuix infantil i juvenil.
11.30 Exposició, amb mostres d’obres en diferents
tècniques realitzades al taller de pintura (fins
a les 13.30 h i per la tarda de 17.30 a 19.30 h).
12.30 Missa en honor a Sant Miquel Àrcangel.
13.00 Ballada de sardanes.
18.00 Concert de festa major i sessió llarga de ball
amb l’orquestra Montgrins.
**En cas de pluja, tots els actes previstos a l’aire
lliure, es realitzaran al pavelló poliesportiu.

COMARCA

Vallfogona organitza la 23a edició de
l’Open Internacional d’Escacs Actius
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Vallfogona acull la tercera
edició de la Cursa de la Vaca

Cursa de la Vaca de l’any passat

Club Escacs Vallfogona

Un any més el Club d’Escacs Vallfogona, organitza
l’Open Internacional d’Escacs Actius.
Aquesta edició ja és la
número 23, i un any més
s’espera la participació
d’un centenar de jugadors
i jugadores d’arreu de
Catalunya i altres jugadors
de diferents països que
passen l’estiu jugant al
nostre país.
Aquest Open d’escacs

Club Escacs Vallfogona

és el que tanca el Circuit
C a talà , o r ga n i tz at per
l a Fe d e r a c i ó C a t a la n a
d’Escacs, que dóna inici al
maig i finalitza a Vallfogona
al setembre, passant per
23 tornejos repartits per
to t C a talu n y a. A qu es t
circuit dóna puntuació a
cada torneig, aconseguint
premis generals al final a
part dels premis i trofeus
que s’aconsegueixen a cada
torneig.

Aquest any com a novetat
a Vallfogona ha canviat el
seu format passant-lo de dos
dies a un, donant facilitat
als jugadors i jugadores
el poder participar. Des de
l’organització s’ha cregut
convenient adaptar el
campionat a les necessitats
econòmiques dels
participants, i mantenir
els premis i qualitats del
campionat. Per tant durant
el diumenge 20 de setembre,
es duran a terme 9 rondes a
un ritme de 15 minuts més
5 segons d’increment per
jugada.
A l’edició de l’any 2014 el
campió va ser el GM Armeni,
Karen Movsziszian i sots
campió el millor jugador
català GM Marc Narciso
que compta amb més de
2600 d’elo català. Jugadors
que tots dos tornen en
aquesta edició 2015 per
intentar revalidar el seu títol,
a més de jugadors destacats
lleidatans com el MI Guillem
Baches del C.E. Lleida.

Organitzada pel Club
Esportiu Cansallebres de
Vallfogona de Balaguer,
i l’Ajuntament, aquest
diumenge 20 de setembre es celebra la Tercera
edició de la Cursa de la
Vaca, amb prop de 400
inscrits. Una cursa divi-

dida en dues proves una
de 10 quilòmetres i una
de 5 quilòmetres amb
caminada.
Com a novetat han
organitzat un dinar pels
participants i acompanyants al finalitzar la
cursa.
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FESTES MAJORS

Os de Balaguer celebra la Festa de
Sant Miquel del 25 al 29 de setembre

Programa d’Actes
Os de Balaguer
DIVENDRES dia 25
Inauguració de l’exposició d’art al Castell Malignum
Castrum sota el nom de “Per Sant Miquel el Castell
ple d’art”.

DISSABTE dia 26
11.00 Parc infantil (fins a les 13 h).
16.00 Parc infantil (fins a les 19 h).
18.00 Concert de festa major a càrrec de
l’Orquestra Venus.
19.30 Sessió de ball amb l’orquestra Venus.
00.30 Ball de nit amb la mateixa orquestra.
A continuació grup de versions amb La cosa
nostra.

DIUMENGE dia 27
Montse i Joe Transfer

Els actes de la Festa major començaran amb la
inauguració d’una exposició d’art al Castell d’Os
Os de Balaguer celebra
la seva Festa Major del 25 al
29 de setembre, dedicada al
seu patró Sant Miquel.
Els actes començaran el
divendres 25 amb la inauguració de l’exposició d’art al
Castell Malignum Castrum,
exposició durant els dies de
la festa major, sota el nom
“Per Sant Miquel el Castell
ple d’art”.
El dissabte 26 durant
tot el dia hi haurà un parc
infantil des de les 11 h fins
a les 13 h i per la tarda de

16 a 19 hores. L’orquestra
Venus serà l’encarregada
d’amenitzar el concert i
les sessions de ball de
tarda i nit del dissabte. La
festa l’acabarà el grup de
versions La Cosa Nostra.
Els actes festius
continuaran el diumenge 27
amb la Trobada Gegantera a
la Plaça de la Font a partir de
les 12 del migdia, seguida
del ball de vermut infantil
amb el grup d’animació
Festu de Festa.
Després de dinar es

donarà pas al concurs
de botifarra. El grup
M o n t s e & J o e Tr a n s f e r
s’encarregarà d’engegar
les sessions de ball de tarda
i nit. Focs artificials entre les
sessions de ball de la tarda
i nit.
El dilluns es celebra
el sopar de germanor i al
finalitzar un bon espectacle
amb el mag Felix Brunet.
La festa s’acabarà el
29, dia de Sant Miquel,
amb una rua pels carrers
del poble, la celebració de
la Missa Major en honor
a Sant Miquel; el ball de
vermut al migdia i la sessió
de ball fi de festa amb
l’orquestra Gran Premier

Bona
Festa Major!!

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

12.00 Trobada gegantera a la plaça de la font.
13.00 Sessió de ball de vermut infantil amb el grup
d’animació Festu de festa.
16.30 Concurs de botifarra.
20.30 Sessió de ball amb el grup Montse & Joe
Transfer.
21.30 Castell de focs.
22.00 Sessió de ball amb Montse & Joe Transfer.

DILLUNS dia 28
21.30 Sopar de germanor. Al finalitzar espectacle
amb el mag Felix Brunet.

DIMARTS dia 29
10.30 Rua pels carrers del poble.
12.00 Missa major en honor al patró del poble Sant
Miquel.
13.00 Sessió de Ball de vermut.
19.00 Sessió llarga de ball de fi de festa, amenitzat
per l’orquestra Gran Premier.
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Continua el Cicle de Música sota les
estrelles al Parc Astronòmic del Montsec
El “Cicle de Música sota
les Estrelles” està organitzat pel Consell Comarcal de
la Noguera, entitat gestora
del Parc Astronòmic Montsec (PAM), i que compta
amb la col·laboració, entre
altres, de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i l’Escola
Municipal de Música de
Balaguer.
En aquesta edició s’ha
incrementat el nombre de
concerts fins a set, la qual
cosa permet una major
diversitat en els estils musicals.
El cicle continuarà el
proper cap de setmana
del 10 d’octubre amb Jordi
Montañez (cançó d’autor),
i amb Xavier Monge Trio &
Carme Canela (Jazz) l’11
d’octubre.

L’Ambaixador de Gàmbia
visita la ciutat de Balaguer

El cicle que va començar el mes de juliol continua
els dies 10 i 11 d’octubre amb concerts de Jordi
Montañez i de Xavier Monge Trio & Carme Canela

Visita de l’Ambaixador de Gàmbia

Jordi Montañez el proper 10 d’octubre

L’ e m b a i x a d o r d e
Gambia a Espanya, Lang
Yabou, va estar convidat
per la comunitat gambiana de Balaguer i va poder
visitar Balaguer on va ser
rebut per l’Alcalde Jordi
Ignasi Vidal i la presidenta del Consell Comarcal,

Concepció Cañadell.
Després de signar al
llibre d’Or de l’Ajuntament, es va reunir amb
la comunitat gambiana
de Balaguer i Comarca
al Consell Comarcal.
També va poder estar a
la fira d’entitats.
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El CF Balaguer comença la temporada
2015-2016 amb un empat i una victòria
FUTBOL>> Els homes
de Jordi Cortés es
mostren molt ferms en
defensa i encertats a
l’atac
06/09/2015

SANT ILDEFONS 1
BALAGUER
1
13/09/2015

BALAGUER
RAPITENCA

2
0

El Balaguer ha iniciat
amb bons resultats la temporada 2015-2016, amb un
empat al camp del Sant
Ildefons i una important
victòria en el seu primer
partit davant la seva afició
amb la Rapitenca, un dels

Alfred es mostrà molt segur

Classificació
Primera Catalana
1. Viladecans..................6
2. Vilanova .....................4
3. Suburense..................4
4. Balaguer.................... 4
5. Castelldefels (-1)........3
6. Santboià (-1)...............3
7. El Catllar.....................3
8. Igualada......................3
9. Vilaseca.......................3
10. Terrassa.....................3
11. Lleida B.....................3
12. Vista Alegre..............2
13. Amposta....................1
14. Jesus i Maria............1
15. Torredembarra.........1
16. Sant Ildefons............1
17. Rapitenca..................1
18. Reddis ......................0

Carlos i Adrià buscant l’atac a la Rapitenca

equips en el que la majoria
d’apostes el situen entre els
primers al final de temporada.
A Cornellà, els balaguerins van merèixer la victòria
amb oportunitats clares de
gol a la primera part. Però

va ser l’equip local qui es va
avançar a principis de la segona part i els balaguerins
podien empatar amb un gol
d’Adrià.
El passat diumenge els
homes de Jordi Cortés van
mostrar una temporada
més que qui vulgui sumar
algun punt al Municipal, ho
haurà de suar, i van vèncer
sense problemes a la Rapitenca. La primera part va
ser de domini altern, i els
locals van gaudir de 4 ocasions clares de gol que no
va poder materialitzar, però
a la represa del partit, Marc
Sánchez va poder aprofitar una bona assistència
d’Isaac, i pocs minuts més
tard, era el propi Isaac qui
aprofitant un passe d’Adrià

i un error del porter Josué,
va marcar el segon gol,
sentenciant el partit, que
ja no tindria més història,
tot i que Galceran encara
va poder gaudir d’una clara
ocasió de gol al minut 80.

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. A. Fernández.... 1
2. M.Sánchez....... 1
3. I. Solanes......... 1

El Balaguer ha iniciat amb bon peu la
temporada 2015-2016
de la mà del tècnic
Jordi Cortés.
El Balaguer va debutar al camp del Sant
Ildefons on va aconseguir un empat a un
gol, tot i que després
dels 90 minuts de joc,
els balaguerins van
merèixer emportar-se
els tres punts.
D’altra banda, el
passat diumenge van
rebre a la Rapitenca,
un equip que segurament estarà entre
els primers al final de
lliga. Els locals van
guanyar per 2-0 amb
gols de marc Sánchez i
Isaac Solanes, sumant
els tres punts en joc
davant l’equip de les
Terres de l’Ebre

Propers encontres
20/09/2015 -- 17 h
Camp Torrefarrera
Lleida B | Balaguer
------------------------------------27/09/15 -- 18 h
Camp Municipal
de Balaguer
Balaguer| Suburense
Mikel Del Aguila
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Tartareu acollirà una de les cinc proves
de Descens de BTT a la Malera
Els propers dies 19 i 20
de setembre Tartareu acollirà una prova de descens
al circuit de la Malera, que
serà puntuable per la Copa
Catalana de descens de
BTT.
La prova DVO Cup Tartareu 2015, espera acollir
uns cent esportistes participants en la prova de
descens que estarà oberta
a tot el públic de manera
gratuïta.
La prova que està dins
el calendari DVO Downhill,
consta de cinc competicions d’alt nivell organitzatiu
i esportiu i es realitza en
cinc punts diferents dins
la geografia catalana i andorrana, marcant les bases
d’una competició de referència a nivell d’Espanya i
Europa.

La penya del Barça organitza un
campionat de botifarra

BTT>> Una prova puntuable per la Copa Catalana
de descens de BTT, que espera acollir un centenar
de participants al circuit de la Malera

Samarreta signada del Barça

La penya barcelonista de Balaguer i comarca
organitza un acte solidari, amb el sorteig de
2 samarretes signades
pels jugadors del Barça.
D’altra banda, la Penya barcelonista també
ha organitzat un CamDescens de BTT per Tartareu

pionat de Botifarra que
se celebrarà el proper
18 d’octubre, per parelles i un membre de la
parella ha de ser soci de
la Penya. Al mati es farà
un esmorzar per a tots, i
a continuació es farà el
campionat.
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El Check Systems Balaguer inicia la
pretemporada davant el Caspe AD
L’equip local Check
Systems Balaguer, que ha
començat la pre-temporada
fa uns dies, es va enfrontar
al seu primer partit amistós
contra el Caspe A.D., un
equip de Segona Divisió a
la Lliga Aragonesa.
El Check Systems Balaguer, inicia nova temporada
amb noves incorporacions
a l’equip: Dani Utge com
entrenador i les jugadores: Sheila Belchi, Astrid
Cabezas, Miriam Salvad i
Sara, jugadores provinents
de diferents equips de futbol
11, també Anna Martinez i
Anna Rubió provinents del
filial del BAlaguer. El Check
Systems Balaguer, aquesta
temporada jugarà a la Super
Lliga Nacional femenina, on
l’objectiu es quedar de les 4
primeres classificades.

Els atletes del Pedala.cat
triomfen a Sidamunt

FUTBOL SALA>> L’equip que entrena Dani Utge
jugarà la Super Lliga Femenina amb l’objectiu de
quedar entre les quatre primeres classificades

Atletes del Pedala.cat participants

Foto dels dos equips del partit amistós

El passat 29 d’agost
es va celebrar la 1a Milla
Urbana de la vila de Sidamunt. Hi van participar
uns 200 atletes de totes les
categories i els resultats
del atletes del Club Pedalat.cat de Balaguer van ser
força bons.

En categoria benjamí
Femení, Clàudia Martínez
Ros va quedar primera. En
categoria júnior masculí,
Pol Fernández va quedar
segon classificat i en categoria sènior femení, la
Sandra Sarri va fer un
meritori segon lloc.

ESPORTS
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170 participants a la VI Travessia al
pantà de Sant Llorenç de Montgai
NATACIÓ>> Organitzada pel Club Natació Balaguer,
la Travessia al Pantà de Sant Llorenç és la única
travessia que es celebra a les comarques de Ponent

Diversos curiosos es van atanssar per veure la prova

Aquest passat diumenge dia 6, s’ha celebrat amb
un gran èxit de participació
la VI Travessia al Pantà de
Sant Llorenç, organitzada
pel Club Esportiu Natació
Balaguer, sent la única travessia oficial que es realitza
a les terres de Lleida.
Amb uns 170 inscrits,
nedadors i nedadores de
diversos clubs de Catalunya
(CN Sant Andreu, CN
Tarraco, CN Mediterrani,
entre d’altres) i gran nombre
de participants de clubs de
les terres de Lleida (CEN
Balaguer, CN Cervera, CN
Lleida, INEF Lleida, etc..) i
algún nedador estranger, es
van aplegar al Pantà, per la
disputa de les tres proves
establertes, 250, 1.000 i la de
3.200 metres i la PANTATHO
6.4 de un recorregut de 6400

Prova al pantà de Sant Llorenç

metres. El pantà estava en
perfectes condicions, amb
una temperatura de l’aigua
de 20 graus.
En la travessia del
PANTATHO 6.4, puntuable
per al circuit català de
travessies els guanyadors
van ser en Jordi Romero
del CN Castellet amb un
temps de 1 hora 23 minuts
i 58 segons en categoria
femenina la vencedora va

ser l’Aida Bertran del CN
Mediterrani.
A la travessia gran de
3200 m. també puntuable
pel Circuit Català de
Travessies el guanyador
absolut fou en Jordi Bosch
del CN Sant Andreu que es
va imposar amb un temps
de 40’33’’. En categoria
femenina la guanyadora
va ser la nedadora Ainhoa
Benavente del CN Cervera.
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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.

Benvolgut amic:

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

Doncs sí, d’aquí a quatre dies votarem els catalans un altre cop. Hem preguntes com ho veig, i no
sé respondre’t. Penso per
altra part que en aquesta
societat que s’ha creat de
romanesos, moros, gitanos
i cristians i altres, ha d’ésser molt difícil aconseguir
una comunitat d’objectius
que faci tirar endavant ideals i realitats. Penso també
com tu que aquesta llista
que pretén representar a
tota la societat catalana, és
un hàbil maniobra per difuminar algunes coses més
concretes, com per exemple, la possible pèrdua
-un altre cop-, d’escons de

Convergència. Pot ser un
altre, la suau retirada a un
segon terme del Sr. Oriol
Junqueras. Es pot veure
com no deixa d’estar present però... té una finor ben
diferent d’altres, que xerren com a lloros. No cal dir
res de la cirereta del pastís,
el Sr. Romeva, simplement
un camisa girat.
En fi, ja veurem com
acaba, perquè tan sols
haurà començat el 27 de
setembre. Si es pretén crear un nou país més solidari
i més modern, ecologista
i agermanat amb tots els
veïns, Espanya inclosa,
jo diré que no m’ho crec.
Però benvingut sigui. Però

Certeses i oportunitats de tenir un
estat
ANC Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Són molts els dubtes i
preguntes sobre el procés
d'independència de Catalunya. Volem compartir amb
vosaltres tres nous reptes,
tot recordant-vos que si
teniu alguna qüestió ens
la podeu fer arribar a balaguer@assemblea.cat.
En primer lloc, el procés independentista va
contra la història? Res més
lluny de la veritat. La independència i el naixement
de nous estats forma part
de la normalitat de la història recent. Des del 1945
fins ara el nombre d'estats
membres de les Nacions
Unides ha passat de 50 a
193. I del total d'estats actuals una quarta part s'han
independitzat des del 1977.
Fins a 23 països del món

s'han independitzat d'Espanya, i cap ha demanat
de tornar. Més de la meitat
dels 47 estats membres
del Consell d'Europa s'han
independitzat durant el segle XX. I només un de cada
quatre dels actuals països
petits -de mides similars
a Catalunya- existien fa 70
anys.
En segon lloc, se'ns
pregunta per a què volem
la independència si hi haurà els mateixos lladres i
corruptes. És cert que la
democràcia actual és de
baixa qualitat. Les llistes
tancades, la disciplina de
vot, l’obediència, la partitocràcia, el caciquisme, la
falta d’una veritable separació de poders... El model
polític espanyol afavoreix

també pot ser que passi
pel davant dels nostres
ulls, aquesta dubtosa qualitat ‘ingressar de patac en
la soledat i... farà molt de
fred. I també pot ser que
amb poc temps vegem
com tot es cobreix d’una
oportuna capa de rovell.
En aquesta Catalunya
d’avui que no coneixeries, ens asseguren un nou
món tant idealitzat que podem ser molt més feliços.
Segons els economistes
-que tots hem vist que no
n’encerten gaires-, sobraran diners a dojo. Dels economistes no cal parlar-ne
gaire, poquíssims van preveure la crisis que ha donat
una collita força amargant,
però ells continuen donant
consells amb la seguretat
sense dubte.
Amb tota una adminis-

tració purament catalana,
podríem veure la família
Pujol condecorada amb la
medalla del “Martirio”, fet
per les forces centralistes,
i la confessió treta amb coacció i turment. No cal parlar de la Hisenda Catalana
on sempre faltaria diners,
ni més ni menys com ara.
Ja es trobaria la corresponen explicació i qui la signés.
Penso com tu mateix
que és difícil d’entendre
que ara l’arc parlamentari,
possiblement serà ben diferent al d’ahir, i que sembla que la cosa política pot
canviar a bé. I que és quasi
segur que el PP no tindrà
majoria absoluta. Que noves forces han aconseguit
l’Ajuntament de Barcelona
mostrant la seva fermesa,
agradi o no. Per l’altre cos-

tat ens encaparrem a votar
archiconeguts que han
parlat molt i han fet poc
pel país. I menys que res
aquets darrers quasi quatre anys.
Ara la pregunta que un
s’ha de fer és molt senzilla:
tan malament ens ha anat
a tots? Jo responc amb un
no. Aquell que ha treballat
i ajudat a si mateix amb
economia i la família, ha
prosperat si ha tingut seny.
Diu una escriptora
gens conformista que per
ser feliç, ‘S’ha de tenir
bona salut, dormir sense
por i poder despertar sense angoixa”. Segons el qui
guanyarà, dormirem amb
por i tindrem angoixes, i
perdrem la salut.

la corrupció i perpetua
aquesta baixa qualitat democràtica. Nosaltres pensem que construir la República catalana és l’única
possibilitat real per canviar
les coses.
La creació d'un nou estat no suposarà automàticament una regeneració
completa de la política catalana, però sí que ho posarà més fàcil. I dependrà
de nosaltres crear noves
estructures més participatives i transparents. I que
garanteixin més efectivitat
i control de les institucions
polítiques, administratives
i judicials. Amb control polític i penal de la corrupció,
amb reguladors independents, i amb mitjans amb
transparència en la presa de les decisions. Amb
una veritable separació
de poders. I amb una llei
electoral que contempli la
limitació de mandats, el
finançament dels partits o
la limitació de les despeses en campanyes electo-

rals. Volem una regeneració democràtica profunda
i estem convençuts que la
independència és la millor
oportunitat que tenim per
abordar-la.
I per acabar, hem recollit dubtes sobre quin
nou país tindrem si el fem
amb els responsables de
les retallades. Precisament
unes retallades que vénen
causades pel fet que els
nostres impostos i cotitzacions no serveixen per pagar els serveis de sanitat,
educació o benestar, sinó
per mantenir un estat ineficient i corrupte. Diversos
estudis econòmics ens diuen que Catalunya és, junt
amb Suïssa i Alemanya,
un dels tres únics països
d’Europa, on l’any 2015,
els ingressos que tindríem
com a estat són suficients
per a mantenir els serveis i
pagar les infraestructures.
Però necessitem un estat
per a poder administrar
racionalment els impostos
que generem entre tots.

En un món global la riquesa d'un país no depèn
ni de la mida ni de la població, sinó de la capacitat de
generar riquesa, i de com
aquesta es reparteix entre
la gent. Els quatre estats
amb la renda per càpita
més elevada de la Unió
Europea són països petits:
Àustria, Irlanda, Suècia i
els Països Baixos, i tots
tenen menys de 10 milions
d'habitants. Tenir instruments d'estat permet a les
empreses competir millor
en una economia globalitzada, generant activitat
econòmica i ocupació, i
garantint una societat més
cohesionada. Per a deixar enrere els alts nivells
d’atur, les retallades i el
patiment de tantes persones, per a deixar enrere la
pobresa energètica, per a
garantir el dret a l’habitatge ens cal la República catalana.

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

OPINIÓ

El vot de la teva vida

M. Fornells, A. Balasch i M. Solanes, Candidats de Junts pel Sí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El proper 27 de setembre estem cridats a participar a les eleccions més
importants de la història
de Catalunya. Davant les
constants prohibicions de
l’Estat espanyol ens hem
dotat de l’últim instrument
possible, unes eleccions al
Parlament, per permetre
que tots plegats puguem
exercir lliurement el nostre
dret a decidir sobre el futur
de Catalunya.
Junts pel Sí neix de
l’impuls de la societat civil, la unió diversos partits
(Convergència, Esquerra,
Demòcrates, MES...) i la
força de personalitats independents com Raül Romeva, Josep Guardiola, Lluís
Llach o Carme Forcadell.
Junts pel Sí neix per oferir-se com la papereta del
sí. El 27 de setembre votarem a favor o en contra de
la independència. No és el
dia de decidir si volem un
govern més a l’esquerra o

més a la dreta. Si volem
un Parlament més liberal o
més verd. Anem junts per
aconseguir l’objectiu més
gran que un país pot tenir:
la seva llibertat.
Des de Junts pel Sí volem dedicar aquesta campanya a explicar poble a
poble per què ens cal la
independència i com la
farem possible. Catalunya
és un país amb un gran potencial econòmic. L’ofec al
què ens sotmet l’Estat espanyol, amb un dèficit fiscal anual de 16.000 milions
d’euros, limita substancialment les nostres possibilitats de desenvolupament
així com l’atenció a les
persones més febles. Volem la independència per
disposar de més recursos
per ensenyament, sanitat i
polítiques socials. Per garantir i millorar les pensions i les prestacions d’atur,
per donar més facilitats a
les empreses i per generar

Commocionats pel tancament del
Big Ben
Josep Maria Castells Benabarre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Després de la trista notícia del tancament de la
Big Ben molts ciutadans
de les Terres de Ponent ens
hem quedat tristos ,commocionats i desconcertats
per descomptat la gent de
Mollerussa i voltants. Tristos perquè era un macro
complex molt gran i acollidor que estava ben connectat amb la majoria de
poblacions de Ponent. Era
precisament el lloc on vam

gaudir moltes nits, prenent
unes copes, xerrant amb
els amics, a les gires dels
millors deejays, ballant i rient amb els amics... Un lloc
molt entranyable.
Però molts ens preguntem el perquè d'aquest tancament.
Crec que un dels motius del tancament és clarament econòmic, però hi
veig altres factors que hi
han pogut influir.

més oportunitats de feina.
Però tant important
com el “què” és el “com”.
Des de Junts pel Sí volem
gestionar aquest procés
de la mateixa manera com
s’ha fet fins ara: amb pulcritud democràtica, amb
rigor i amb seguretat jurídica. Proposem la creació
d’un govern de concentració per culminar la posada
en funcionament de les estructures d’estat necessàries i fer la desconnexió de
l’ordenament jurídic espanyol en els propers divuit
mesos. Un cop declarada
la independència, entraríem en una fase constituent amb l’aprovació de la
Constitució catalana i la
seva ratificació mitjançant
un referèndum.
El 27 de setembre ens
hi juguem molt. Són les
eleccions de la nostra vida.
Per això hi anem junts.
Junts per fer un país més
pròsper, més solidari, més
democràtic i més lliure.
Junts per fer una Catalunya millor.
------------------------------------------

Primerament avui en
dia encara no s'ha definit
el model de negoci: si es
vol macro complexos amb
convivència amb els pubs
i discoteques o un altre de
diferent per inventar.
Les necessitats, tendències i/o preferències
dels joves han canviat al
llarg del transcurs dels
anys.
Molta gent que creu
amb la reforma horària que
impulsa Fabián Mohedano
no troba just que aquest
tipus de negocis només
obrin només a les nits per
captar clients. Cert que
això ven bastant, però per
captar a tota la clientela
crec que s'haurien de fer

<< 19

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Hi havia un ametller dret al ribàs,
afilerat amb altres de la seva edat,
i encara hi és avui.
Un ametller vell, sol i acompanyat,
la font i l’aigua, com un sentinella
plantat just al ribàs devora l’hort,
que era l’hort de casa.
El primer, segons es veu
sortint del poble,
gràvit i pesant, de vida espessa,
somort vell estendart,
gairebé inert.
Me n’adono ara fent camí,
de la carretera estant,
des del meu divagar lent,
d’il·lusions, records i esperes,
com t’adones un bon dia
que mandíbules i coll
ja no fan un angle recte,
que la massa muscular
ja no té tanta presència,
i moltes coses més, cabell, penjolls,
que en res no són el que eren.
L’ametller s’ha fet més vell.
Jo era un infant.
Tot s’ha quedat enrere!
Què curts s’han fet els anys!

horaris a ple dia amb oportunitats per als més joves.
Molta gent que va als pubs
i/o discoteques hi van simplement a divertir-se i no
necessàriament recorrent
a begudes alcohòliques per
gaudir de la nit, per tant seria molt bo la implantació
d'aquests nous horaris en
benefici en molts aspectes
i promocionant les hores
sense alcohol per adolescents i ball per la gent gran.
Valdria la pena donar
una oportunitat a aquest
tipus de iniciatives; i una
prova del seu èxit és que
ja s'està duent a terme a
les capitals catalanes, sobretot a Barcelona i també
a Lleida. Fer un replante-

jament de quin model de
negoci és millor per les
nostres ciutats és necessari. Ara que estem en plena
recuperació econòmica, la
millor notícia per qualsevol
lleidatà que li agradi l'oci i
la cultura crec sens dubte
que és que creixi un nou
projecte que sigui pioner
i diferenciat, fet amb rigor
i il·lusió per a què els nostres fills i molts de nosaltres hi puguem gaudir.
Crec que ens espera un
futur prometedor. No val la
pena perdre l'esperança.
La crisis ja comença a ser
història. I jo no donaria per
perdut del tot el Big Ben.
D'aquí poques setmanes
ho sabrem tot!

Tota la informació de Balaguer i comarca a: www.grocdigital.com
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El Claustre de Sant Domènec acull el
concert del festival “L’Hora del Jazz”
Previ al concert es va fer una visita guiada a
l’església i convent de Sant Domènec

L’Hora del Jazz a Balaguer

Per tercer any
consecutiu, amb
la col·laboració de
l’Ajuntament, la ciutat
de Balaguer ha gaudit
d’una de les actuacions
del Festival l’Hora del jazz
memorial Tete Montoliu.
Va ser amb l’actuació de
Joan Sanmartí, Quatre
elements, al Claustre de
Sant Domènec.
Mitja hora abans de
l’inici del concert de jazz, va
tenir lloc una visita guiada a
l’Església de Sant Domènec
que va finalitzar al Claustre
de Sant Domènec, a càrrec
de la Directora del Museu
de la Noguera, Carme Alòs.

La Colla Sardanista Verge del Miracle
celebra el seu 50è aniversari
La Colla Sardanista
Verge del Miracle celebra
enguany 50 anys.
Per celebrar-ho faran una
festa el dia 4 d’octubre, amb
la celebració d’una missa
a les 12 a l’església Verge
del Miracle. Seguidament
es farà la inauguració
d’una exposició que estarà
oberta del 4 al 12 d’octubre
a la sala d’exposicions de
l’ajuntament, una exposició
retrospectiva dels 50 anys
d’aquesta colla.

Colla Sardanista Verge del Miracle

El Museu de la Noguera acull
la mostra pictòrica “Fam, fum
i pedres” d’Albert Casals

Fam, fum i pedres

L’exposició que va
inaugurar-se el passat
9 de setembre estarà
oberta fins el proper
18 d’octubre
«Fam , fum i pedres»,
d’Albert Casals, es
l’exposició pictòrica que
acull el Museu de la
Noguera fins el proper
18 d’octubre, i que va
inaugurar-se el passat
dimecres 9 de setembre,

amb la presència de
l’alcalde de Balaguer, Jordi
Ignasi Vidal, el regidor de
Cultura, Joan Biscarri,
la directora del Museu
de la Noguera, Carme
Alòs, l’autor de la mostra,
l’artista Albert Casals i el
pintor de la nostra ciutat,
Joan Caballer.
La mostra consta de
7 obres de gran format
que conformen una unitat
expositiva que reflexiona
sobre la fam en els països
del tercer món.

OCI
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Jordi Cuixart, vicepresident d’Omnium
Cultural, presideix l’Acte de la Diada
L’Acte es va celebrar el 10 de setembre al Castell
Formós de Balaguer amb la col·laboració de l’Escola
de Música i les Aules de Dansa i Rítmica

Actuació de l’Aula de Dansa

Balaguer va commemorar el passat dijous l’Acte
Institucional amb motiu de
la Diada Nacional de Catalunya, al Castell Formós de
Balaguer i amb la presència
del vicepresident d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, que
va ser l’encarregat d’hissar
la Senyera, després de la
presentació de l’alcalde de
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal
i de l’actuació dels alumnes
de l’Aula Municipal de Gimnàstica Rítmica dirigida per
Judit Martí.
L’Hissada de bandera
va estar acompanyada
del Cant de la Senyera
interpretat pels alumnes
de l’Escola Municipal de
Música. Seguidament es va
fer lectura del poema «La
cançó del cansat» d’Ovidi
Montllor i l’actuació de

Parlament de Jordi Ignasi Vidal

l’Escola de Música amb les
interpretacions de «Moon
River» de Henry Mancini
i «When the Saints go
Marchin’in».
Els alumnes de l’Aula
Municipal de Dansa van
interpretar «Què volen
aquesta gent» de M. del
Mar Bonet i «Venim del
nord, venim del sud» de
Lluís Llach, versió de Joan
Amèric, amb la coreografia

d’Albert Bonet.
Els parlaments van anar
a càrrec de la presidenta
del Consell Comarcal de
la Noguera, Concepció
Cañadell; del vicepresident
d’Òmnium Cultural Jordi
Cuixart, i va tancar l’acte,
l’alcalde de Balaguer, Jordi
Ignasi Vidal. L’acte, amb més
de tres-centes persones, es
va cloure amb el Cant dels
Segadors.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
----------------------------------S’OFEREIX professora nativa per fer classes de rus, per tots els
nivells, adults i nens.
Amb titulació i experiència. Raó: 692045143.
----------------------------------SE OFRECE chica
para hacer trabajos de
plancha, de limpieza
en hogares, escaleras,
oficinas o ayudante de cocina. Razón:
605972434-634255974.
----------------------------------NATIVA dóna classes
d’anglès, i classes de
conversa. En grups
organitzats o particulars. Raó telèfon:
650422582.
-----------------------------------S’OFEREIX realitzador
amb equip de càmera
per vídeos de bodes,
comunions, bateigs i
altres esdeveniments.
Àmplia experiència
en el sector audiovisual. Pressupost sense
compromís. Dani Arregui, mòbil 686774086 ,
daniaso@gmail.com

---------------------------------ES DONEN classes
particulars i repassos d’anglès per estudiants d’Educació
Primària, ESO i Batxillerat. Raó telèfon:
698383277.
----------------------------------ES DONEN classes
particulars de música
(especialitats llenguatge musical i piano).
Raó: 669117026.
-----------------------------------SEÑORA con estudios
de auxiliar de infermeria y buenas referencias, busco matrimonio
o persona mayor para
cuidar en mi propio
domicilio. Información
en teléfono: 973443199.
-----------------------------------IMMOBLES
----------------------------------E S T R A S PA S S A
cafeteria-restaurant
amb parc infantil. Totalment condicionat i
equipat per no poder
atendre. Raó telèfon:
625451656.

-----------------------------------BALAGUER: lloguer
de pisos, despatxos i
places d’aparcament.
Raó: 973443800.
-----------------------------------LLOGO casa al c/ Lleida 17B de Balaguer,
2 habitacions. Amb
terrassa. Moblada.
Zona tranquil·la. Raó:
973451231.
-----------------------------------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, totalment
equipat, amb aire condicionat, foc a terra,
amb boniques vistes
al riu. Raó: 973447752639920281.
-----------------------------------SE ALQUILA habitación totalmente amueblada, con lavabo
propio. Calefacción y
wifi. Razón teléfono:
619656740.

-----------------------------------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
----------------------------------ES BUSCA noia per
començar una amistat, que tingui entre 35 i 45 anys. Raó:
655284941.
-----------------------------------COMPRO: Joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes,
bitllets, postals i fotos
antigues... 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si esteu interessats
en posar anuncis en
aquesta secció de
breus classificats, us
podeu adreçar a les
nostres oficines del c/
Sant Lluís, 36-38 altell,
al telèfon 973448273
o bé des de la nostra
web: grocdigital.com
------------------------------------
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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 17 de setembre
a les 8 de la tarda del 24 de setembre
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 24 de setembre
a les 8 de la tarda de l’1 d’octubre
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda de l’1 d’octubre
a les 8 de la tarda del 8 d’octubre
SALA

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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