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Amb el suport de

Què en penseu?
Josep Ma Simon i Auberni
-------------------------------------------

Allò que el passat 9-N va
ser titllat de “costellada”, ha
pres tan cos que aquesta setmana els tres responsables
hauran declarat davant el
TSJC. Dos d’ells, la consellera
Rigau i l’exconsellera Ortega,
un dimarts i tretze, i per al
president Mas, una data molt

Balaguer ha destacat en els darrers anys per
l’organització de diferents esdeveniments esportius que
s’han anat consolidant en el calendari esportiu de les
Terres de Lleida.
Entre aquests esdeveniments aquest cap de setmana
en viurem un que ha arribat a la 18 ena edició. La
Ermitanyos va començar l’any 1998 quan un grup d’amics
va decidir fer una sortideta de diumenge tot visitant
tres de les ermites noguerenques que ja venien fent
habitualment una o altra. Van decidir fer-les totes en un
mateix dia i anomenar la ruta Ermitanyos. Començava
una aventura que ja porta 18 anys, amb més de 50
voluntaris que fan possible que sigui una de les millors
rutes organitzades d’arreu de Catalunya i que ha de
limitar la participació als 500 ciclistes per poder conservar
l’èxit organitzatiu.
D’altra banda, està demostrat que en l’àmbit esportiu,
la tenacitat té el seu premi. L’equip femení del Tennis
Taula Villart Logistic Balaguer ho ha demostrat aquest
passat cap de setmana. En la seva segona intentona
d’aventura europea, han aconseguit passar ronda com a
primeres de grup. Ara cal esperar el novembre per veure
si poden continuar passant rondes.
A nivell individual també volem destacar a l’Antoni
Carreño que si fa quinze dies quedava sotscampió de
Catalunya de tennis de majors de 75 anys, aquesta
setmana s’ha proclamat campió del torneig internacional
Cala Rajada disputat a Mallorca.
Tot sense oblidar el gran inici del Club Futbol Balaguer
que després de sis jornades és líder en solitari de la
Primera Catalana.
L’esport balaguerí, està d’enhorabona.
especial, el 15 d’octubre. ¿Qui
podia pensar que exactament
75 anys després del dia de
l’afusellament del president
Companys, un altre president
de la Generalitat seria portat
davant de la justícia per defensar els drets democràtics
d’un país, ja que convocà un
procés participatiu, no referèndum, i posà les urnes perquè els catalans expresséssim lliurement el nostre futur?
I és que la realitat, en aquesta,

encara, Pell de brau supera
la ficció més inversemblant.
Crec que els fets d’aquesta
setmana són el millor tribut
per recordar la figura del president màrtir. I, alhora, per
mostrar al món que aquells
ideals que el van portar fins a
la mort són presents avui més
que mai, tal com es palesaren
el 27-S. Per a algú sembla que
res no ha canviat de quan la
M. del Mar Bonet cantava Què
volen aquesta gent...

La família HUGUET - PRENAFETA
vol agrair les mostres de condol
rebudes per la mort de l'Antonio,
i també agrair especialment
a les persones que el van auxiliar,
al Samur i als Mossos d'Esquadra.
A tots moltes gràcies.
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Ruta historicoliterària durant les
Jornades Europees del Patrimoni
El Museu de la Noguera
va oferir una ruta
historicoliterària pel
Centre Històric de la
capital de la Noguera
Balaguer celebra les
Jornades Europees del
Patrimoni amb una ruta
historicoliterària per Centre
Històric de Balaguer a
càrrec dels tècnics del
Museu de la Noguera.
La ruta va començar a
la Plaça del Mercadal i va
seguir per la Plaça del Pou,
la Plaça Sant Salvador,
e l c a r r e r d e l Po n t , l a
Reguereta, el carrer d’Avall

Ruta historicoliterària

per acabar novament al
Mercadal. Durant la ruta es
va explicar part de la història
medieval de la ciutat, des de
la ciutat andalusina fins a
la ciutat comtal, i es van

llegar textos literaris de
diversos autors que en la
seva obra parlen de la ciutat
de Balaguer, com Josep
Pla, Teresa Pàmies i Josep
Vallverdú, entre d’altres.

El casal Lapallavacara acullí el curs de
“Com crear la teva botiga on line”
Pretén formar als alumnes per crear i gestionar amb
eficiència llocs web d’alta interactivitat

Curs a Lapallavacara

El passat 6 d’octubre, i
al casal Lapallavacara, va
començar el curs «Com
crear la teva botiga online»
organitzat per l’Àrea de
Joventut de l’Impic.
Aquest curs pretén
formar l’alumne per crear
i gestionar amb eficiència
llocs web d’alta interactivitat
i professionalitat, així
com alimentar de forma
dinàmica la pàgina web o
bloc empresarial.
El curs estava dirigit a
totes aquelles persones que
vulguin aprendre a crear des
de zero, gestionar i optimitzar
les seves botigues en línia.

El regidor de Balaguer Ara Sí,
Joan Pla, entra a formar part
de l’equip de govern
L’Alcalde de Balaguer,
Jordi Ignasi Vidal acompanyat del regidor del grup
socialista Carlos Garcia
i del regidor de Balaguer
Ara Sí, Joan Pla van anunciar la passada setmana,
l’acord de govern al que
van arribar pel qual Balaguer Ara Sí passa a formar
part de l’equip de govern,
formant un equip de nou
regidors que dóna la majoria estable per governar
la capital de la Noguera.
Vidal va indicar que
serà bo per la ciutat tenir un
equip estable per afrontar
els reptes de govern i que
amb l’entrada de Joan Pla,
que s’ocuparà de dirigir
l’àrea d’acció social i
habitatge de l’Ajuntament
és positiva ja que el regidor
té els coneixements i
l’experiència en aquest
àmbit en els que ha
treballat anteriorment.
Joan Pla, que va
donar suport a Vidal en

Acord amb Balaguer Ara Sí

Joan Pla serà el
responsable de les
àrees de Serveis
Socials i habitatge de
l’Ajuntament
el Ple d’investidura va
comentar que havien
estat negociant per
tancar l’acord, quedant
molt satisfet de poder
entrar a l’equip de govern
i col·laborar en l’estabilitat
del govern municipal,
treballant en les àrees
que més còmode es sent,
ja que ja hi havia treballat
tant a l’Ajuntament com al
Consell Comarcal.
Per la seva banda,
el regidor Carlos Garcia
també es mostrà satisfet
de l’acord fent un incís
en les eleccions, ja que la
ciutadania va repartir el
vot indicant que volia un
govern de coalició.

PUBLICITAT

<< 5

6

>>

BALAGUER

Firauto 2015 es presenta aquest cap
de setmana amb més de 200 vehicles

Els dies 24 i 25 d’octubre
Balaguer acull la Fira Slow
Food d’Alimentació i Salut
Durant tot el cap de
setmana, tallers,
conferències i el
Mercat de la Terra
conformaran la Fira

Firauto

El propers dies 17 i 18
d’octubre, Balaguer acollirà
una nova edició de Firauto,
la fira del vehicle de segona
mà que ha anat introduint
nous sectors relacionats
amb el món del motor i que
van variant, com ara els
complements, accessoris,
la maquinària industrial, els
elevadors i els remolcs.
Firauto obrirà les seves

Presentació de Firauto 2015

portes amb bona salut i serà
una de les edicions amb més
vehicles ja que s’hi aplegaran 23 expositors d’aquest
sector, amb vehicles totalment garantits i revisats,
segell distintiu d’aquesta
fira, tant a l’interior com a
l’exterior del Pavelló, superant de llarg els 200 vehicles.
Pe r t a l d e s e g u i r
oferint aquesta qualitat,

l’organització de la Fira
cedeix novament un
espai a l’exterior a tots els
expositors, per posar-hi el
mercat de la ganga que va
tenir molta acceptació, per
poder exposar vehicles més
econòmics que no superin
els 6.000 i que s’ubicaran
just a l’entrada del recinte
de la fira.
El parc de vehicles
d’ocasió cada cop és més
ampli ja que també es poden
trobar vehicles de gerència o
kilòmetre zero a uns preus
molt competitius.
Actualment és bon
moment per aquestes Fires
tan per l’expositor com pel
visitant que en un recinte pot
gaudir d’un ampli ventall de
productes del motor al seu
abast.
L’horari de la fira serà el
dissabte i el diumenge, de
10 h a 14 h i de 16 h a 20 i
l’entrada serà gratuïta.

Balaguer acollirà de
nou la Fira Slow Food
d’Alimentació i Salut organitzada per l’associació Slow Food Terres
de Lleida i la Dolça Revolució, se celebrarà els
dies 24 i 25 d’octubre a al
pavelló firal d’Inpacsa de
Balaguer. La creixent sensibilització pel consum
ecològic, responsable i
sostenible, i la participació desinteressada de
conferenciants, cuiners i
voluntaris ha fet possible
la consolidació d’aquesta
fira que arriba a la vuitena
edició enguany.
La fira d’Alimentació
i Salut pretén ser una

Fira Alimentació i Salut

fira diferent, ja que
integra la promoció de la
producció ecològica i de
proximitat, la divulgació
del coneixement i la
crítica constructiva
al sistema sanitari,
proporcionant i creant
alternatives naturals “low
cost” als tractaments
convencionals.
Es duran a terme
una àmplia varietat de
conferències i noms
rellevants dins el món
de la salut. Professionals
i investigadors que
parlaran sobre temes tan
diversos com la salut
mental, l’horteràpia, els
xenobiòtics o la nova
medicina germànica,
entre d’altres.
Dintre del marc de la
fira també tindrà lloc un
espai dedicat al Mercat
de la Terra, que pretén
promocionar els petits
productors artesanals i
de proximitat.

BALAGUER

Alumnes de l’Àngel Guimerà visiten
el laberint del Blat de Castellserà
L’experiència va resultar
molt positiva segons els
professors que ja pensen
en repetir l’activitat el
proper curs
Una vintena d’alumnes
de l’Escola Àngel Guimerà
de Balaguer van visitar
el passat dimarts dia 15
de setembre el Laberint
del Blat de Castellserà. El
motiu d’aquesta visita era la
celebració del primer premi
atorgat per l’Associació de
Comerciants de Balaguer en
el Concurs d’Ornamentació
d’Arbres de Nadal celebrat
el passat desembre.

Alumnes de l’Àngel Guimerà al laberint de Blat

L’activitat va ser tot
un èxit. Els alumnes van
gaudir d’unes instal·lacions
magnífiques per passarhi una bona estona
i posteriorment van ser

obsequiats amb un fantàstic
sopar. Des de l’escola van
estar molt agraits pel tracte
rebut i creuen que és una
activitat ideal per fer amb
els alumnes.

Balaguer acollirà el proper dissabte 31
d’octubre el III Mercat del Vell

Mercat del Vell

L’Associació Dóna Pas
de Balaguer, organitza pel

proper dissabte, dia 31
d’octubre, al passeig de

l’Estació de Balaguer, entre
els carrers Fleming i plaça de
la Sardana, el III Mercat del
Vell.
De 10 del matí a 8 de la
tarda tothom que vulgui pot
posar la seva parada amb
aquells objectes de segona
mà que ja no li serveixin però
que a algú altre li poden fer
favor, una bona manera de
desfer-se de coses que encara
tenen vida útil, però que a un
mateix ja no li fan utilitat.
Els interessats poden
a p u n t a r- s e f i n s a l 2 9
d’octubre a l’Oficina Jove de
Lapallavacara.
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Sopar per la lluita contra el
Càncer amb un bingo popular
al Pavelló Molí de l’Esquerrà
El proper dissabte, dia
24 d’octubre a les 21,30
hores, tindrà lloc al pavelló
del Molí de l’Esquerrà de
Balaguer el sopar per la
lluita contra el càncer amb
un bingo popular.
Aquesta acció solidària arrelada a la nostra
ciutat des de fa molt de
temps té com a objectius: conscienciar a la
ciutadania de Balaguer i
la Noguera de la problemàtica d’aquesta malaltia, recaptar diners per a
l’investigació i la recerca
per avançar en la seva
curació i motivar a tots
plegats en la coneixença
i l’implicació de les activitats que s’organitzen al
llarg de l’any en l’àmbit
informatiu, de prestació i
de suport.
A més del sopar i al

llarg d’aquest darrer trimestre, l’Associació per la
lluita contra el càncer de
la Noguera, amb el suport
de l’Associació Catalunya
contra el càncer, ofereix
un seguit de serveis com
ajudes econòmiques i
préstec de materials ortopèdics; assistència psicològica individual...
Recordar que el proper dia 19, dia mundial del càncer de mama,
s’organitzaran un seguit
d’accions i el dia 27 a
Lapallavacara, es farà
una conferència sobre el
càncer de còlon “Jo puc
salvar-te la vida” a càrrec
de la doctora Antonieta
Barahona i la tècnica
Maite Llorens. Els tiquets
del sopar es poden compar a les farmàcies de
Balaguer.

Sopar del Càncer de l’any passat
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Montgai es consolida com la capital de
la màgia amb milers d’espectadors
Durant els 4 dies, més
de 50 espectacles
representats i milers
d’espectadors visiten la
població de Montgai
Montgai va tancar la
setena edició de la Fira de
la Màgia de Carrer, Montgai
Màgic, després de rebre
milers de visitants durant
tot el cap de setmana.
Els diversos carrers de
la població es van omplir
de gom a gom d’aficionats
al món de la màgia i a l’il·
lusionisme, sobretot famílies amb nens petits, que
van quedar admirats amb
les actuacions que oferiren
el mig centenar de mags
participants. L’alcalde, Jaume Gilabert, va fer una
valoració «molt positiva» i
va qualificar aquesta edició

Fira de la Màgia al carrer

Fira de la Màgia al carrer

«d’èxit rotund». De fet, ha
assegurà que enguany s’havia celebrat la fira més multitudinària tant pel que fa al
nombre de visitants com al
de mags participants.
Per la seva part, el director artístic del certamen, Xavier Pérez, va explicava que
pels mags Montgai s’havia
convertit en un punt de refe-

rència i de trobada. També
va avançar que després de
l’èxit de l’espectacle inaugural, l’any que ve el mag
estrella del certamen serà
el Raul Black.
De la jornada del diumenge en que van tenir lloc
una trentena d’espectacles
distribuïts en una dotzena
de punts del centre de la
localitat. S’ha de destacar
l’actuació del mag Daniel
Garber, campió llatinoamericà de màgia infantil, el qual també va oferir
una xerrada exclusiva per
a mags sobre les T.I.P.S
(Temáticas infantiles y Posibles Soluciones).
El certamen va finalitzar després de dos dies
de molta màgia, amb un
espectacle a càrrec del
seu director artístic, Xavier
Pérez, conegut com a Mag
Reivax.

L’Associació contra el càncer
de Menàrguens va organitzar
una jornada solidària
El dia 20 de setembre
es va celebrar la 2a
diada solidaria contra el
càncer a la població de
Menàrguens.
D u ra n t el d i a es
van organitzar jocs
infantils i també es va
muntar un circuit de
cotxes teledirigits a
càrrec de la associació
Ardslot i una ballada de
sardanes organitzada per
l’Associació de dones La
Clau.
Cap al migdia es
va fer un dinar popular
organitzat per la junta
local, i en acabar es va
fer la rifa de regals que
van aportar les entitats
col·laboradores.
Per acabar la diada es
va fer un concert Solidari a

Jocs infantils, un dinar
popular amb sorteig
de regals i un concert
solidari van conformar
els actes
càrrec de la Coral Maristes
Montserrat.
Unes 225 persones
van assistir a l’Església
en l’actuació en que van
participar unes 70 veus
i una banda, dirigits pel
Director Gérard Riu.
L’organització, l’Aeec
Local de Menàrguens molt
agraïda per la solidaritat
de totes les entitats,
associacions i voluntaris,
per aquesta diada solidaria
contra el càncer.

Festa solidària a Menàrguens

COMARCA

La Caixa signa cinc convenis amb
diferents entitats socials de Balaguer

La comarca de la Noguera va
ser present a la Fira de Sant
Miquel de Lleida
Del 24 al 27 de
setembre amb un
estand propi dins de
l’espai de la Diputació
de Lleida

Signatura del conveni

El director territorial de
«la Caixa» a Catalunya, Jaume Masana, i els representants de Càritas Balaguer,
Creu Roja, Escola Àngel
Guimerà, Consell Comarcal
de la Noguera i Associació
Estel, van signar els convenis de col·laboració.
La lluita contra la
pobresa i l’exclusió
és actualment una línia
d’actuació prioritària per
a l’entitat financera, i amb
l’objectiu de donar resposta
a les necessitats socials
més urgents l’entitat ha
col·laborat amb Càritas
Balaguer amb una aportació
de 8.000 euros, per un
programa d’ajudes escolars
per l’adquisició de llibres,

ajudes de menjador, i reforç
educatiu per escolars.
Així mateix, l’entitat
donarà suport al Programa
Lèxic de l’Escola Àngel
Guimerà amb una
aportació de 3.200 euros,
amb l’objectiu de fomentar
la lectura i afavorir l’èxit
educatiu dels infants en
risc d’exclusió social.
En la mateixa línia, s’ha
col·laborat amb 11.000 euros
amb el programa de rebost
solidari de la mà del Consell
Comarcal de la Noguera,
amb el projecte AGAPE a
Balaguer, que dóna suport
alimentari a 500 famílies de
la comarca.
Amb l’objectiu de
fomentar la contractació de

col·lectius vulnerables s’ha
fet una col·laboració de 8.000
euros a Creu Roja Balaguer,
per donar suport als seus
programes. Per últim en
el camp de la integració
social de persones amb
discapacitat i/o malaltia
mental, l’Obra Social «la
Caixa» ha col·laborat amb
l’Associació Estel amb una
aportació de 24.000 euros,
per a la compra d’un vehicle
de transport adaptat.
A part el passat dimarts
6 d’octubre al Teatre hi
ha haver un Musical
participatiu ofert per la
Caixa, dins dels actes de
celebració del centenari
de l’obertura de la primera
oficina de l’entitat a la ciutat.
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El Consell Comarcal
de la Noguera va
participar a la Fira Sant
Miquel de Lleida del 24 al
27 de setembre amb un
estand propi dins l’espai
que la Diputació de
Lleida dedica a «Aliments
del territori i tu», on
s’exposen els productes
agroalimentaris del
territori, com són: vins de
la D.O. Costers del Segre,
cervesa artesana, olis de
l’Associació Molins d’Oli
de la Noguera, ratafies,

formatges artesans, mel,
torrons, xocolata, tòfona
de la Baronia de Rialb,
fruits secs, melmelades
i conserves, embotit de
conill, etc.
Al mostrador, a més,
hi havia informació dels
productors i informació
turística de la comarca.
Durant el transcurs
de la Fira dins l’estand
de la Noguera es va
donar l’oportunitat als
productors noguerencs
d’oferir tastos, entre els
qual hi varen participar:
el Parc de les Olors
d’Ivars de Noguera, el
celler Castell del Remei
de Penelles, Cal Blasiet
d ’ A l b e s a , To r r o n s i
Mel Alemany d’Os de
Balaguer i cerveses Lo
Perot de Penelles.

La Noguera a Fira de Sant Miquel
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Xavi Monge & Carme Canela ofereixen
un Vermut-Jazz a Cal Comabella
El Vermut Jazz es va
oferir en motiu de les
Jornades Europees del
Patrimoni a la ciutat de
Balaguer
El passat diumenge va
celebrar-se un Vermut-Jazz
a Cal Comabella de la Plaça
Mercadal, amb Xavi Monge
Trio & Carme Canela.
L a
c a n t a n t
barcelonina Carme
Canela s’ha convertit
amb els anys en una de
les veus més lluminoses
del panorama jazzístic
d’Europa, amb nombrosos
enregistraments tant

Xavi Monge i Carme Canela

propis com col·laboracions
internacionals.
Per al Vermut Jazz a
Cal Comabella la cantant
barcelonina va reprendre
les col·laboracions amb el

teclista Xavi Monge, amb
qui ja fa més de deu anys
que vénen explorant en el
món jazzístic, participant
en nombrosos festivals i
concerts arreu.

Les Avellanes-Santa Linya s’adhereix a
la Setmana de la Mobilitat Sostenible
Juntament amb el Club Les Peülles del Montsec van
organitzar una caminada pel terme de Tartareu

Caminada per Tartareu

El municipi de Les
Avellanes i Santa Linya
juntament amb el Club Les
Peülles del Montsec s’han
adherit un any més a la
Setmana de la Mobilitat
Sostenible.
El passat dissabte dia
10 d’octubre al matí es va
realitzar una caminada de
15 km amb sortida des de
Tartareu – Font la Mora –
Cova Joan d’Os i tornada a
Tartareu. Es va acabar amb
una visita guiada al Centre
de Dinamització.
Una vintena de
participants van gaudir dels
paisatges i de la caminada.

El Pla Municipal de Dinàmica
Educativa presenta 25
activitats als centres escolars
El Pla Municipal de
Dinàmica Educativa de
Balaguer arriba a la 29
ena edició, organitzat
conjuntament entre la
regidoria d’Ensenyament
de l’Ajuntament de Balaguer i els Serveis Educatius de la Noguera.
Enguany arriba amb
25 activitats programades entre les quals destaquen com a novetats
la possibilitat de projecció de l’audiovisual «Els
nens de la guerra» que
està fent el Museu de la
Noguera i que podrà projectar-se a partir del 2016;
la introducció de Balaguer TV a l’Escola, on
els alumnes podran conèixer el funcionament
del món de la televisió i
es gravaran programes i
activitats dels centres escolars. També l’activitat
L’art de prop en la que els
alumnes podran visitar
en grups reduïts el taller

El programa
d’enguany presenta
importants novetats
molt ben acollides
pels centres escolars
de diversos artistes locals; la construcció i col·
locació de caixes niu a la
zona de Les Franqueses;
una gimcana benèfica
esportiva per la marató
de TV3; la introducció de
la Ruta Literària de Balaguer pels alumnes de
secundària i batxillerat
i la possibilitat de fer-ne
una de nova per primària
amb la col·laboració dels
propis centres, etc.
L’ A l c a l d e d e
Balaguer, Jordi Ignasi
Vidal va destacar que
la ciutat de Balaguer, es
pionera a Catalunya en
els Plans Municipals de
Dinàmica Educativa.

Presentació del Pla Municipal

COMARCA

El Montsec i l’illa de La Palma creen
una nova xarxa d’Astroturisme

Moment de la signatura del conveni

Aquest conveni busca
compartir un model
turístic fonamentat en la
qualitat del cel
El passat 24 de setembre el Cabildo Insular de
La Palma i els Consells
Comarcals de la Noguera i
el Pallars Jussà van signar
un Conveni de cooperació
per a la creació d’una xarxa
de destinacions turístiques
vinculades a l’observació
astronòmica «ASTROTU-

Parc Astronòmic Montsec

RISME», amb la intenció
de potenciar encara més
aquest model de turisme.
La presidenta del Cons e l l C o m a r c a l C o n c ep
Cañadell i el conseller de
promoció econòmica del
Consell Carlos Garcia, expliquen que el punt d’arrencada d’aquesta col·laboració
rau en el fet de compartir un
model turístic molt similar,
fonamentat en la qualitat
del cel per a l’observació
astronòmica i l’aprofitament d’altres activitats relacionades amb el patrimoni

natural i paisatgístic (vol
lliure, senderisme, BTT etc).
En base a aquest conveni el Montsec i La Palma,
mitjançant els seus respectius Grups d’Acció Local
Leader, ja estan elaborant
un projecte de cooperació en Astroturisme que
presentaran a la propera
convocatòria per aconseguir finançament per tal de
dur-la a terme.
Els responsables del
Consell Comarcal i del Parc
Astronòmic destaquen la
importància que té per al
Montsec el tenir com a soci
a l’illa de La Palma perquè
és el referent mundial en
el camp de l’astronomia i
el seu aprofitament turístic
(recordem que La Palma té
instal·lats grans observatoris, entre el quals hi ha
el Gran Tecan que acull el
telescopi més gran i important del món). Es considera
que aquesta associació
farà augmentar la reputació
internacional del Montsec
i pot obrir la porta a nous
mercats.
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Superades les previsions de
visitants al segon Festival
d’Astronomia del Montsec
L’èxit de públic del
II Festival d’Astronomia
del Montsec -més del
previst per l’organització-,
celebrat els dies 10 i
11 d’octubre, fa que el
Consell Comarcal de
la Noguera es plantegi
ampliar-lo per la propera
edició de l’any 2016.
Les entrades de les
catorze activitats de
pagament que oferia el
Festival ja es van esgotar
una setmana abans,
així com els paquets
turístics que es van
comercialitzar. Tanmateix,
les deu activitats gratuïtes
programades pel Festival,
van omplir a vessar
l’aforament previst.
La Presidenta del
Consell Comarcal, Concep
Cañadell i el Conseller
de Promoció Econòmica,
Carlos Garcia afirmen
que “cada cop estem
veient més que hi ha un
turisme que no busca
la massificació sinó

S’espera que l’actual
temporada s’arribarà als
25.000 visitants,
igualant o fins i tot
superant l’any 2010
experiències vinculades
al coneixement i a la
descoberta de la natura
i el territori, i en aquest
cas el Parc Astronòmic
i el Montsec en són un
exemple perfecte”
El director científic i el
responsable de la gestió
del Parc Astronòmic
Montsec, Salvador Ribas i
Josep Vilajoliu manifesten
que “estem convençuts
que en l’actual temporada
s’arribarà als 25.000
visitants de pagament,
igualant així als visitants
de l’any 2010, primer any
de funcionament, després
d’uns anys en que els
visitants oscil·laven entre
20.000 i 21.000”.

Una de les actuacions durant el Festival
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63 alumnes d’ESO de l’escola Vedruna
fan una sortida nocturna a Montalegre
Els alumnes van recórrer
els 13 quilòmetres que
separen la població de
Gerb de l’Ermita de
Montalegre
El passat divendres, 25 de
setembre, 63 valents i valentes
van participar a la 9a pujada
a Montalegre, organitzada
per l’equip de Pastoral de
l’escola Vedruna Balaguer.
Any rere any se celebra
aquesta sortida nocturna
programada per als alumnes
d’ESO. Els participants van
sortir de Gerb caminant i
van fer els 13 kilòmetre que

Sortida de Vedruna a Montalegre

separen aquesta població
de l’Ermita de Montalegre.
Durant el camí van poder
anar parant i menjant en els
diferents punts ja preparats

per a l’ocasió. Els participants
volen agrair a l’Eugeni Pérez
i al Pol Baldomà, alumnes
de Batxillerat, que els van
acompanyar com a monitors.

Tres Colles van participar en la I Diada
Castellera de la capital de la Noguera
Salats de Súria, Margeners de Guissona i Torraires
de Montblanc van ser els participants a la Diada

Diada Castellera a Balaguer

El passat dissabte, 3
d’octubre, va tenir lloc
a la plaça del Mercadal
de Balaguer una Diada
Castellera, amb la
participació de les colles
Salats de Súria, Margeners
de Guissona i Torraires de
Montblanc, i centenars de
balaguerins van participar,
col·laborant tot fent pinya
quan les colles així ho
demanaven.
La Diada estava
organitzada pel Casal
Pere III i l’ajuntament de
Balaguer. La intenció del
Casal Pere III és que la
Diada es faci de forma
bianual.

El Monestir de les Avellanes
estrena un nou orgue donat
pels maristes francesos
El passat diumenge,
11 d’octubre, a les 12 h del
matí, es va celebrar l’acte
de presentació i concert
inaugural de l’orgue del
Monestir de les Avellanes.
L’acte va consistir
en una presentació
històrica de l’antic
o r g u e d e l m o n e s t i r,
avui desaparegut i del
nou orgue provinent de
França.
Seguidament es
va retre homenatge en
agraïment als maristes
de Varennes-sur-Allier
( Fr a n ç a ) , c o m u n i t a t
que ha fet donació
de l’instrument a les
Avellanes. El moment
central de l’esdeveniment
va ser el concert inaugural
a càrrec de l’organista
Miquel Gonzàlez i la
soprano Maria Josep
Rúbies.
Aquest esdeveniment
es va incloure dins de

Monestir de les Avellanes

La inauguració del
nou orgue es va fer
amb un concert de
Miquel Gonzàlez i
Maria Josep Rúbies
les Jornades Europees
del Patrimoni 2015, i del
XVII Festival de Música
de Tardor d’Orgues de
Ponent i del Pirineu.
L’orgue del Monestir
de les Avellanes va ser
instal·lat el passat mes
de juny, provinent de
la comunitat marista
de Varennes-sur-Allier
(França) que després de
140 anys ha tancat les
seves portes.
Amb aquesta
donació el Monestir de
les Avellanes recupera
el so de l’orgue després
de 170 anys, després de
la desaparició de l’antic
orgue del Monestir.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
El camí dels perfums
Autor: Cristina Caboni
Gènere: Novel·la

L’Elena no es refia de
ningú. Ha perdut tota la confiança i ja ni tan sols creu en
l’amor. Només aconsegueix
trobar sentit a la vida quan
crea nous perfums. Fa segles que les dones de la
seva família produeixen fragàncies seguint l’art antic,
un do que s’ha transmès de
generació en generació. Les
olors els parlen de les esperances ocultes de les persones i són un camí d’entrada
als seus cors: l’iris promet
confiança, la mimosa porta
la felicitat, la vainilla protegeix... L’Elena viatja a París a
una de les perfumeries més
reconegudes de la ciutat.
En poc temps, les creacions de l’Elena destaquen
perquè és l’única que sap
expressar els desitjos més
profunds.

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

La Blanca, una dona
d’uns quaranta anys, acaba
de perdre la mare, una coneguda escriptora i editora
barcelonina de personalitat
desbordant. Amb un punt
de bogeria, impulsiva com
sempre, la Blanca decideix
emprendre un viatge terapèutic a la casa familiar de
Cadaqués acompanyada
dels seus dos fills, els dos
exmarits, l’amant actual i
dues amigues tant o més
peculiars que ella. Un viatge que l’ha de dur a retrobar l’essència de la complexa relació que tenia amb la
seva mare, tot buscant les
paraules adients per parlar
de l’absència i de l’enyorança, però també del plaer i
de l’alegria de viure. Una
novel·la plena de sensualitat, humor i desimboltura.

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

También esto pasará
Autor: Milena Busquets
Gènere: Novel·la

L’edat del lloro
Autor: Gisela Pou
Gènere: Juvenil (+9)

“Mai no hauria pensat
que cinquanta minuts de
silenci fossin tan llargs.
Però no diré ni piu, el senyor Vallès se n’atiparà, i
la mama es convencerà
que anar al psicòleg no
serveix de gran cosa. La
culpa és de la mama. Se
li ha ficat al cap que necessito ajuda. La Rita està
trista, la Rita no parla, la
Rita està desmotivada, la
Rita està estranya. Però
el meu únic problema, el
que m’ha canviat la vida,
és que tinc un germà famós que s’ha convertit en
l’ídol de milers de adolescents i jo ja no puc més”.
Una història divertida i
entretinguda que a més
permet reflexionar sobre
els valors i les emocions
d’una manera molt lúdica.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Encara hi ha molts claus a l’antigalla
darrere de les portes afermant
la força descarada contra el poble,
que dins dels poders fàctics es perfà.
Encara hi ha qui fa de penja-robes
vivint de la foscor de la conxorxa,
marcant des del poder per on ells volen,
els llurs urcs de la seva poca solta.
Encara dissortadament són vívids
aquells que només viuen d’altres vides,
arresserats darrere de la porta,
allí on ningú els veu, ningú no els clissa,
i xuclen com feudals a l’antigalla,
com bàrbars al darrere de les portes,
paràsits de la seva gran mentida,
d’allò que és evident que és martingala.
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El CF Balaguer es mostra intractable al
seu camp i guanya per 1-0 a El Catllar
FUTBOL>> Els
balaguerins recuperen
el liderat de la categoria
i encara no han perdut
cap partit en 6 jornades
04/10/2015

IGUALADA
BALAGUER

0
0

11/10/2015

BALAGUER
EL CATLLAR

1
0

El Balaguer recupera
el liderat de la Primera
Catalana després de mantenir-se imbatut empatant
a Igualada i guanyant per
la mínima a El Catllar, en un
Municipal que s’ha conver-

Classificació
Primera Catalana

Golejadors del
C.F. Balaguer

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

1. A. Fernández....... 3
2. S. Galceran......... 2
3. Yerai Darias........ 2
4. M. Sánchez......... 1
5. Ivan Fontana....... 1
6. Isaac Solanes..... 1

Clivillé s’emporta una pilota

tit en un fortí ja que encara
no s’ha escapat cap punt,
amb tres victòries davant la
Rapitenca, el Suburense i el
Catllar.
El passat diumenge 11
d’octubre l’equip es va veu-

Sergi Galceran molt lluitador durant el partit

re recolzat per un nombrós
públic ja que va presentar-se tots els equips del
futbol base i el seu suport
va ser positiu en el joc dels
balaguerins que van veure
com recuperaven el capdavant de la classificació
sense conèixer la derrota
després de les sis primeres
jornades disputades.
Un dels factors importants és que l’equip ha
aconseguit mantenir la porteria a zero durant els dos
darrers partits i és un dels
menys golejats del campionat i un dels més golejadors
amb 10 gols a favor i 3 en
contra.
Aquest proper diumenge, els homes que entrena
Jordi Cortés visitaran el
camp del Castelldefels,

un dels equips més reforçats aquest temporada, i
que es un dels candidats a
l’ascens, i set dies després
rebran al Vilaseca, un equip
que ha ascendit aquesta
temporada.

Un gol de Yerai Darias va donar els tres
punts del partit que el
Balaguer va disputar
el passat diumenge
11 d’octubre davant el
Catllar.
Els tres punts
aconseguits van servir
per a que el Balaguer
recuperés el liderat en
solitari de la classificació amb 14 punts de 18
possibles, amb 4 victòries i 2 empats i essent
encara un equip imbatut després de sis jornades disputades del
grup 2 de la Primera
Catalana.

Propers encontres
18/10/2015 -- 12 h
Camp Castelldefels

Castelldefels | Balaguer
------------------------------------25/10/15 -- 17 h
Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer| Vilaseca

Yerai Darias
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Presentació dels disset equips que
conformen el CF Balaguer 2015-2016
El passat diumenge 11 d’octubre davant d’uns
sis-cents espectadors entre pares, socis i aficionats

Foto de família del CF Balaguer

Els equips de la base
del Club Futbol Balaguer
va presentar-se el passat
diumenge davant dels
aficionats, pares, socis i
directius, abans de la
disputa del partit del primer
equip davant El Catllar.
A la presentació dels 17
equips que conformen la
gran família del CF Balaguer
hi van assistir l’Alcalde
de Balaguer, Jordi Ignasi
Vidal, la regidora d’Esports,
Gemma Vilarasau, el
Delegat Territorial de la
Federació Catalana de
Futbol a Lleida, Jordi Terés i
el President del club, Antoni
Aiguadé.

Antoni Carreño guanya el Torneig
Internacional de Tennis de Cala Rajada
Continuen els bons resultats del tennista balaguerí,
Antoni Carreño que s’ha proclamat campió del Torneig
internacional de Cala Rajada
a Mallorca. En semifinals es
va desfer de l’alemany Siegmar Kunas per un clar 6/1,
6/2 i en la final va guanyar
al suís Arno Siebenthal per
3/6, 6/1 i 10/6 en el super tie
break. Aquesta victòria el
situa en el lloc 79 de l’ATP
mundial per majors de 75
anys.

Derrotes dels dos equips
sèniors masculí i femení del
Club Bàsquet Balaguer
Tercera jornada de
lliga pel CB Balaguer,
sènior masculí en la seva
visita a la pista del Guinardó. El partit va tenir
poc misteri, i és que,
els locals, van tancar
el partit en un primer
quart perfecte, amb una
defensa asfixiant i molt
agressiva, juntament,
amb un bon encert ofensiu. Una combinació letal
pel Balaguer, que veia
com no podia ficar-se en
el partit i que ja perdia de
20 punts en només 10 minuts. Els de la Noguera,
tot i millorar, ja no varen
poder fer res per lluitar
per la victòria.
D’altra banda, segona derrota consecutiva,
la primera com a locals,

Club Bàsquet Balaguer
Antoni Carreño

Els dos equips encara
no coneixen la
victòria desprès de
tres i dues jornades
respectivament
d’un Balaguer sènior
femení que mica en mica
s’adapta a la nova categoria. Partit de molta
igualtat controlat per
avantatges mínimes pel
Bàsquet Molins, que va
assolir la màxima renda
en l’electrònic amb el
marcador final.
El Molins, un equip
superior físicament a les
balaguerines, va aprofitar
la seva experiència i el
seu físic per imposar-se.
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El balaguerí Javi Ruiz es proclama
Campió d’Espanya de Kick-Boxing
El balaguerí Javi Ruiz va
proclamar-se Campió d’Espanya de Kick-Boxing modalitat K-1 de 75 kg. al vèncer
al barceloní Omar Ezekiel en

un igualat combat celebrat
la nit del passat diumenge 4
al pavelló Molí de l’Esquerrà
de Balaguer. El combat va ser
a cinc rounds de tres minuts

Un moment del combat

cadascun. Prèviament es va
disputar el campionat d’Espanya modalitat k-1 de 65 kg,
amb victòria del lleidatà Peskis
Reyes que va guanyar a José
Saavedra.
La vetllada esportiva va
completar-se amb 2 combats
professionals i 10 combats
amateurs entre els molts aficionats practicants que hi ha
a les comarques catalanes.
El campionat estava
organitzat pel Nacionalfitness
Alpicat amb la col·laboració
del Gimnàs Nacionalfitness
de Balaguer i la col·laboració
de l’Ajuntament de Balaguer,
davant de vora 400 persones
vingudes d’arreu de Catalunya.

Destacar el gran paper fet pels atletes
del Pedala.cat a la Milla de Balaguer
L’escola d’atletisme del
Pedala.cat, va tenir gran representació en la passada edició
de la Milla Urbana.
En categoria prebenjamí
un 3r lloc per Mar Viola Cortada i Oriol Viola Oronich. En
benjamí un 3r lloc per Jana
Utgé i Èric Gràcia. En aleví,
2n lloc de Pere Viola Cortada.
En infantil el 1r lloc per Aida
Alemany, 2n lloc per Andrea
Alemany i 3r lloc per Míriam
Pérez i 3r lloc per Pol Martínez.
En sènior el 1r lloc per Sandra
Sarri i el 3r lloc de Joan Prats.

Foto de grup

Tres nedadores balaguerines
seleccionades per la Federació
Catalana de Natació

Les tres nedadores seleccionades

Tres nedadores del
Club Esportiu Natació
Balaguer han estat
seleccionades dins del
pla de seguiment de la
Federació Catalana de
Natació durant aquesta
temporada gràcies als
grans resultats obtinguts
la temporada passada.
La Sara Puigarnau
nedadora de categoria
Infantil ha estat
seleccionada dins el
grup d’entrenament
extern del CAR, (Centre
d’Alt Rendiment
de Sant Cugat), on
haurà d’assistir als
entrenaments de natació
cada divendres durant
tota la temporada i en
una concentració de tres
dies mensualment.
Per altra banda les

La Sara Puigarnau,
l’Aurembiaix Pifarré i
la Ramatoulaye Balde,
pels seus excel.lents
resultats
nedadores de categoria
aleví, Aurembiaix Pifarré
i Ramatoulaye Balde, han
estat seleccionades per
a assistir cada divendres
durant tota la temporada
i també alguns dimecres
a les instal·lacions Sant
Jordi de Barcelona.
Cal comentar
que de les nou noies
seleccionades enguany,
d’arreu de Catalunya,
dos han estat del
Club Esportiu Natació
Balaguer.
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El CTT Villart Logístic Balaguer guanya
els tres partits disputats a Istambul
Les balaguerines no s’ha deixat sorprendre i han
guanyat els tres partits disputats el cap de setmana
davant els representants italians, grecs i turcs

Anna Biscarri

El CTT Balaguer Villart
logístic s’ha classificat per
a la tercera ronda de la
ETTU Cup femenina com a
primer de grup, després de
superar a la ciutat d’Istanbul al Tennistavolo Norbello
italià, a l’anfitrió l’Istambul
BBSK, i també a l’equip
grec Thessaloniki.
Amb les victòries del
cap de setmana, les balaguerines fan ple de victòries
en l’inici de la seva segona
participació europea.
En el darrer partit disputat el diumenge davant
l’equip grec, van certificar
la seva primera posició en
aquesta fase de grups.
La següent ronda, ja
amb enfrontaments directes, serà del 20 al 22 de
novembre, tot i que encara
no hi ha seus designades,

Yan Lan Li

i el Balaguer no descarta
poder demanar ser una
de les seus d’aquesta fase
d’enfrontaments directes
que disputarà per primera
vegada a la història del club
de la capital de la Noguera.
En el primer partit davant les gregues, Yan lan
Li va vèncer per 3-0 a la
número u grega, Georgia
Chatzilygeroudi, amb parcials de 11-8; 11-3 i 11-5. El
segon punt el va obtenir
Tingting Wang amb una

gran exhibició davant Eleni
Georgiadou per 11.2; 11-1; i
11-4.
L’únic punt de l’equip
grec el va aconseguir Roza
Hovsepian davant de la
balaguerina Anna Biscarri,
tot i que Tingting Wang va
tancar el triomf del Villart
Logístic Balaguer guanyant
a Christiana Kanari per un
contundent 11-2; 11-1 i 11-3,
davant l’alegria de l’equip
balaguerí que ha fet història
a Istanbul.
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El Check Systems It’s Only Balaguer
guanya el derbi al Parador Tàrrega
Les balaguerines es van imposar per 2-3 tot i que
van tenir ocasions per una diferència més àmplia

Check Systems It’s Only Balaguer

L’equip Check SystemsIt’s Only Balaguer s’emporta
el derbi lleidatà de la Lliga
Nacional femenina de futbol
sala, davant el Parador
Tàrrega, per 2-3.
Pa r t i t m o l t i g u a l a t
entre els dos equips. Les
jugadores balaguerines van
sortir a pressionar a l’equip
local que va saber sortir
bastant bé de la pressió.
L’equip de Balaguer va
tenir moltes ocasions de
gol, però la portera local
va tenir una gran actuació
durant tot el partit.
Al final hi va haver
victòria per 2-3 de les
balaguerines.

L’atleta Pol Fernàndez s’emporta la Milla
de Barbens “Correpoma 2015”
L’Atleta balaguerí Pol
Fernàndez va participar el
passat dissabte dia 3 d’octubre a la Milla de Barbens
«Correpoma 2015», davant
de 425 atletes de totes les
categories, essent el més ràpid amb un temps de 4’40”.
Destacar el 2n lloc de
Mar Viola (pre-benjamí femení), el 2n lloc d’Aida
Alemany (infantil femení) i
el 3r lloc d’Andrea Alemany
(infantil femení), atletes del
Pedala.cat.

Milla de Barbens

Fran Codina, de l’Associació
Piragüista Balaguer guanyador
del Programa 2020 infantil B

Fran Codina

Fran Codina s’ha
proclamat campió del
Programa 2020 de
piragüisme d’aigües
tranquil·les
E l p a l i s t a Fr a n
Codina de l’Associació
Piragüista de Balaguer
es va proclamar vencedor
del Programa 2020 de
piragüisme en aigües
tranquil·les 2015 en
categoria infantil B.
Aquesta lligueta
consta de 6 proves
repartides durant la
temporada per als palistes
de categoria benjamí,
aleví i infantil, i equival al
Campionat de Catalunya
de la resta de categories.

Fran Codina va vèncer
en 3 de les 6 proves i va
quedar 3r en la última,
disputada a Deltebre, que
li assegurava el primer lloc
final, tot i no haver pogut
participar en una de les
proves.
El jove palista de
Balaguer ha experimentat
una gran progressió durant
la temporada, fruit de la
constància i de la il·lusió
que demostra en cada
entrenament, la qual cosa
l’ha dut a ser convocat per
la selecció catalana per la
concentració que es farà a
Mequinensa aquest mes
d’octubre.
La bona labor de
l’Associació Piragüista
de Balaguer fa que cada
cop hi hagi més palistes
al club de la Noguera.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus.
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

El temps ens ho dirà

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

No es pot negar que el
sí als plantejaments d’independència, rupturista o
com es vulgui dir, ha guanyat. Malgrat que la majoria avui encara no la tenen
(10-10-15), doncs la CUP vol
una cara nova al capdavant
de la Generalitat. Cosa que
jo també vull i crec que és
del tot aconsellable. De raons se’n pot donar moltes,
cap de les seves es poden
aparionar amb les meves.
Dins d’aquest poti-poti que
s’han muntat, on s’ha vist
que la llista única ha estat
un fracàs per Esquerra.
Penso que el Sr. Junqueras
deu recordar més d’una
vegada el que li va costar
acceptar-ho. Suposo que
davant de les pressions de
tota l’escolania de Convergència, AMI, Omnium, Forcadell, etc etc va haver de
dir amén. Com va haver de
dir que sí, davant de l’acord
de que seria president de la
Generalitat, el mateix que
ja ho era. En fi, tot sigui pel
deliri de sempre d’Esquerra Republicana. Culminació de tot un procés que
si ells ho veuen clar, jo els
hauré de demanar l’adreça
del seu oculista.
La campanya del sí va
ser de categoria, la del no
va fer compassió. Ara tenim la societat catalana
ben dividida, i si algú diu el
contrari és un embusterot,
que pot tenir la “carrera”

política ben a l’abast.
M’ha cridat l’atenció
que el Sr. Rajoy vingués a
passejar-se per Catalunya,
era com recordar-nos a tots
al Sr. Wert. Que sense cap
dubte ha estat un personatge molt perjudicial pel
PP català. No cal dir res
dels seus atacs a la nostra
llengua amb els codonys
del “lapao”, (o dic bé?), o
que era necessari espanyolitzar-nos. Pot arribar a ser
tan mem un poca-solta?
Jo cóc català de soca-rel i
espanyol. Perquè no crec
que el món d’avui tiri cap
a les petites unitats, ans
al contrari, va a favor dels
grans conjunts. I també
perquè crec que tot el que
m’ofereix el món polític català, no ha estat ni és del
tot exemplar després de
fer-nos somiar tants anys. I
no cal dir que el d’avui és
una olla barrejada amb un
incert i problemàtic gust.
D’entrada té tot un aspecte que serà una continua
fira, on habitarem el mateix país però no el mateix
món. On el ramat serem
com sempre nosaltres, i els
ramblers els senyors polítics.
Però deixem de parlar
de coses tristes i desitgem
que tot surti com ja està
escrit. Potser els polítics
han après a parlar amb
veu fluixa i amb discreció,
i puguin pensar en la quasi

altra meitat que no els ha
votat.
Jo davant de certes
lectures he decidit fer
un silenciós signe de
protesta, he començat a
desterrar totes les autobiografies. Després de la
tria sols he deixat la del
Stefan Zweig, que es va
suïcidar amb la seva muller per la tristesa de viure la segona guerra mundial. I la del Dr. Albert
Schweitzer, que es va
dedicar als leprosos de
Lambarene i va ser Premi
Nobel de la Pau al 1952.
Cal dir que més que una
autobiografia era una
semblança biogràfica. Si
en ells hi veus un tendre
sentiment d’humanitat,
en la majoria per no dir
en totes les altres, arribes a la conclusió que
tenen una malaltia molt
greu: la del EGO. Sols expliquen les seves obres,
com desitjant que en
cada poble els recordessin amb estàtues, carrers
i places portessin que el
seu nom. Quantes coses
callen, i quantes no poden dir. Són poc conseqüents a uns els lloen i
a altres ni els citen. I que
voleu que hi faci si no ho
puc comprendre, per tan
el millor per estar més
tranquil és treure’ls de
les lletges i disposar del
seu espai. Si n’és de fàcil
estar content amb tu mateix! Malgrat entreveure
un altre tripartit.
---------------------------------------

27S, una gran participació!

Albert López, portaveu del Grup Municipal de C’s Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El passat diumenge 27
de Setembre vam poder
viure una jornada electoral històrica. No tant sols a
nivell català sinó també a
nivell de ciutat.
Unes eleccions autonòmiques les quals estaven
cridats a les urnes un total
de 10.525 Balaguerins, arribant amb una participació
poc habitual del 74.14%
amb uns 7.803 de sufragis
emesos. Feia goig entrar
en un col·legi electoral i
veure cues per poder votar
a les meses. Aquest caràcter de ‘’plebiscit’’ que alguns dels nostres polítics
i molts ciutadans tips de
l’actual situació política li
van donar, va encoratjar a
milers d’electors a participar i fer canviar les coses
amb el seu vot. Tant de bo
aquesta mobilització la visquéssim més sovint en altres comicis, què de coses
canviarien!
L’escenari que se’ns
presenta és molt polaritzat
i fragmentat, tant a nivell
ideològic com a partidaris
de la separació i no. És el
moment del consens, de la
concòrdia i el diàleg. Ara
més que mai! Tot i que la
llista més votada ha esdevingut la de Junts pel Sí,
els partidaris a la unió van
guanyar amb vots, però
no amb escons en el conjunt de Catalunya. Donat
aquest fet, i malgrat l’in-

justa llei electoral que tenim, és de justícia felicitar
a la llista guanyadora que
en aquest cas a Balaguer
varen aconseguir més del
50% dels sufragis, una victòria clara i acaparadora.
Tenint en compte que es
presentaven dues formacions conjuntament i amb
tot l’espectre institucional i
mitjans de comunicació de
manera mediàtica a favor.
D’altra banda també ens
hem de felicitar i alhora
aprofito l’avinentesa per
agrair al gairebé un miler
de Balaguerins/es que ens
vareu tornar a fer costat.
Aquesta vegada pràcticament doblant els resultats
de les eleccions municipals i consolidant C’s com
la segona força més votada
per davant de partits històrics com és el PSC. És per
tot això que us volem agrair el vostre recolzament,
i en nom de l’agrupació
local transmetre-us que
existeix veritablement una
alternativa de govern estable, que lluita contra la corrupció, en pro de la unió,
la regeneració i la igualtat
d’oportunitats de tots els
catalans.

------------------------------------------
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Ermitanyos 2015 arriba a la divuitena
edició i espera 500 participants
La prova ciclista es farà aquest diumenge 18
d’octubre per les ermites de la comarca

Ermitanyos

L a p r o v a d e B T T,
Ermitanyos 2015, arriba a
la seva divuitena edició, el
proper 18 d’octubre, esperant
arribar al límit d’inscripcions
previst per l’organització,
de 500 participants ciclistes
que hauran de recórrer els
90 quilòmetres de la ruta
que passa per tres de les
ermites de la comarca de
la Noguera, amb sortida i
arribada des de Balaguer.
Els participants recorreran
els camins que porten a
les ermites de Cérvoles,
Montalegre i Sant Jordi i
retornaran a Balaguer on hi
haurà un dinar de germanor
amb barbacoes.

27ena edició de la Festa de la Bicicleta
aquest dissabte 17 d’octubre
D’altra banda el Club
Radical Sport i l’Ajuntament, organitzen la Festa de
la bicicleta, una pedalada
popular per a tot el públic
que recorre carrers de
Balaguer. Una cursa sense
cap ànim de competició que
vol reunir el màxim nombre
de participants, amb l’únic
objectiu de passar una tarda divertida i entretinguda
amb la família d’una forma
ben diferent. La Festa se
celebrarà aquest dissabte.

Festa de la Bicicleta

Ràdio Balaguer presenta la
nova programació que ha
començat aquest octubre

Personal i voluntaris de Ràdio Balaguer

L’emissora municipal
ha presentat la nova
programació de cara
a la nova temporada
que tot just comença
Ràdio Balaguer ha
estrenat el gruix de la
seva nova programació
amb noves sintonies als
informatius gràcies a la
col·laboració de l’Escola
Municipal de Música i
també nous programes.
Entre aquests, destaca
el que porta per títol
«Opinions compartides»,
dirigit per Joan Arjona,
que es va estrenar el
passat dimarts dia 6, i el
programa «Pensa amb el
CAP», que es realitzarà

amb la col·laboració dels
professionals del Centre
d’Atenció Primària de
Balaguer i que s’estrenà
el dimarts dia 13.
En el programa
«Opinions compartides»
es parla de Balaguer i
de la seva gent a través
de tertúlies i entrevistes,
amb informacions
variades del passat,
del present i del futur,
tot embolcallat amb la
música més actual.
El programa «Pensa
amb el CAP» té l’objectiu
de fer difusió de temes
importants relacionats
amb la salut donant
consells per tenir una
vida més saludable,
explicant els avanços
mèdics en determinades
patologies, etc.
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Jaume Sastre i la UFEC, guanyadors del
Premi Jaume d’Urgell 2015
El premi es va lliurar el passat 12 d’octubre a
l’església de Sant Domènec en un acte que va actuar
l’Orquestra de Cambra de la Noguera

Orquestra de Cambra de la Noguera

El passat 12 d’octubre
es va lliurar el Premi Jaume
d’Urgell, a l’església de Sant
Domènec, al professor mallorquí Jaume Sastre i Font
i la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya.
El professor mallorquí
Jaume Sastre i Font com a
cap visible de la lluita del
col·lectiu docent de les Illes,
agrupat en l’Assemblea de
Docents de les Illes Balears,
en contra del decret de
trilingüisme del govern
balear, impulsat l’any 2013 i
que relegava l’ensenyament
del català a un 20% de les
hores lectives, liquidant
així la immersió lingüística
feta al llarg de trenta anys.
En protesta per l’aplicació
d’aquesta normativa i altres
mesures que retallaven
l’autonomia dels centres i

Jaume Sastre i Gerard Esteva

drets dels docents, Sastre
va iniciar una vaga de fam
de 40 dies per tal de forçar
a l’executiu de José Ramón
Bauzá a dialogar i negociar
amb al comunitat educativa.
A la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya,
entitat que agrupa les
federacions de qualsevol
modalitat esportiva
d’arreu del país, per la
seva campanya contra els
greuges i perjudicis que el
sector està patint per culpa

de les darreres accions
legislatives i dels poders
públics que menystenen la
realitat del teixit esportiu
català, tot abocant-lo a
una situació al límit del
col·lapse.
L’Alcalde de Balaguer
Jordi Ignasi Vidal va lliurar
els premis a Jaume Sastre i
a Gerard Esteva, president
de la UFEC, i tot seguit
hi va haver un concert de
l’Orquestra de Cambra de
la Noguera.
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Anuncis breus classificats
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.
-----------------------------------ES LLOGA pis a Os
de Balaguer, 90 m2, 3
habitacions, menjador
i cuina, calefacció i llar
de foc. Raó: 665907272.
-----------------------------------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, a/a, foc a terra,
amb vistes al riu. Raó:
973447752-639920281.
-----------------------------------SE ALQUILA habitación totalmente
amueblada, con lavabo propio. Calefacción y wifi. Razón:
645971603.
-----------------------------------TREBALL
----------------------------------S’OFEREIX professora nativa per fer classes de rus, per tots els
nivells, adults i nens.
Amb titulació i experiència. Raó telèfon:
692045143.
----------------------------------NOIA
responsable,
s’ofereix per cuidar persones de la tercera edat
amb dependència. Raó
telèfon: 68582331.
-----------------------------------

S’OFEREIX realitzador
amb equip de càmera
per fer vídeos de bodes,
comunions, bateigs i
altres esdeveniments.
Àmplia experiència
en el sector audiovisual. Pressupost sense
compromís. Contacta
amb Dani Arregui, mòbil 686774086 i correu
electrònic: daniaso@
gmail.com
----------------------------------ES PRECISA cambrer/a
per treballar els caps
de setmana i festius
pels matins. Interessats enviar el Curriculum Vitae a l’adreça:
jordi.eva@hotmail.com
-----------------------------------ES DONEN classes
particulars i repassos
d’anglès per estudiants que estiguin
cursant Educació
Primària, ESO i Batxillerat. Raó telèfon:
698383277.
-----------------------------------

EMPRESA ubicada
al Polígon Industrial
Campllong de Balaguer, precisa: home
o dona, entre 25 i 35
anys, amb anglès parlat i escrit (nivell alt),
informàtica, xar xes
socials, que li interessi
la moda, tingui empatia i sàpiga treballar
amb equip, responsable i organitzador/a
amb bona presència.
Ideal Turisme, Relacions Públiques, Publicitat i Marketing...
Interessats trucar al
973450212 amb horari
de 9-14 h i de 16-16 h
de dilluns a divendres.
-----------------------------------NATIVA dóna classes
d’anglès. Possibilitat
de classes de conversa, en grups organitzats o bé fent classes
particulars. Interessats truqueu al telèfon:
650422582.
------------------------------------

VARIS
-----------------------------------SEÑORA MAYTE, videncia y tarot. Alta
magia blanca. Horas
a convenir. Razón:
656826568-609135472.
----------------------------------COMPRO: Joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres
antics, àlbums de cromos, monedes, bitllets, postals i fotos antigues.Raó: 676803205.
----------------------------------ES VEN habitació infantil convertible, amb
armari, calaixos, canviador, baranes desmuntables, 2 llits niu. En
perfecte estat. Preu:
390 €. També, taula de
despatx (170 cm) i llibreria de peu (150x220
cm), color wengue. En
molt bon estat. Preu:
125 €. Raó: 667476172.
------------------------------------
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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 15 d’octubre
a les 8 de la tarda del 22 d’octubre
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 22 d’octubre
a les 8 de la tarda del 29 d’octubre
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 29 d’octubre
a les 8 de la tarda del 5 de novembre
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 5 de novembre
a les 8 de la tarda del 12 de novembre
MARCH

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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