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Amb el suport de

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

Permeteu que, aprofitant
que som a les portes de la
Festa Major, us parli de dos
indrets que corroboren la devoció amb què compta, arreu,
el Sant Crist de Balaguer. A la
Parròquia de Sant Ramon de
Penyafort, situada a la part
alta de la Rambla de Catalu-

Per trobar l’origen de la festa major del Sant Crist
de Balaguer, cal remuntar-se enllà del temps. Lligada
des del seu origen a la celebració del patró de la ciutat,
tenia un marcat caràcter religiós. La Solemne Funció
en honor del sant, instituïda a final del segle XVII, es
complementava amb algun acte més lúdic, com un ball
o un àpat popular. A partir del 1885, l’ajuntament es va
començar a implicar directament en l’organització dels
actes festius i va anar perfilant un model diferent. És a
partir d’aquest moment que pot començar a parlar-se
de la Festa Major, pròpiament dita. La fusió del caràcter
religiós amb el profà va anar dibuixant un model de
festa on hi tenien cabuda, a més dels oficis religiosos
solemnes, tota mena d’iniciatives que congregaven
l’entusiasme popular: balls, àpats de germanor, sardanes,
focs artificials... Després, s’hi afegirien altres propostes
com els concursos, les exposicions, els esports o les
cercaviles, entre d’altres. A les cases es feia festa grossa:
eren dies de convits, d’agrupar els familiars, de matar el
pollastre, d’anar mudats... i d’abandonar per uns dies les
llargues jornades laborals.
A Balaguer, el dia abans de l’inici dels dies pròpiament
festius, és costum que gran part dels escolars dels
centres educatius de Balaguer, vestits i engalanats
amb la vestimenta tradicional catalana, es dirigeixin en
processó cap al Santuari del Sant Crist amb rams de flors,
per tal d’oferir-los al Sant Crist, en l’anomenada Ofrena
Floral. Els nens i nenes surten de la Plaça del Mercadal,
on reben, de mans de l’alcalde el ram de l’ajuntament,
que portaran fins al Santuari del Sant Crist. La primera
Ofrena Floral dels nens i nenes de Balaguer que en tenim
notícia és la de l’any 1967. Bona Festa Major.
nya, de Barcelona, trobareu
una imatge que recorda la
nostra talla. Cada any, el diumenge següent al 9 de novembre, el Centre Comarcal
Lleidatà organitza uns actes
en honor al nostre patró, els
quals comencen amb una
missa en aquesta església. I
allí mateix, fa una sèrie d’anys
es creà l’Associació de devots
del Sant Crist a Barcelona, tal
com parlen el llibres d’història
de Balaguer. Ara, en aquests

manuals caldrà afegir l’empremta que també es troba al
temple de la Sagrada Família.
Concretament, entrant per la
Porta del Naixement, i a mà
esquerra, en el vitrall de la
part més superior del finestral
de la dreta, sota la rosassa, és
fàcil descobrir la referència
escrita al Crist de Balaguer. I
és que aquesta devoció, com
veieu, no és cosa del passat.
Que gaudiu d’unes bones
Festes del Sant Crist.
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Del 6 al 10 de novembre, Balaguer
celebra les Festes del Sant Crist’15
L’escriptor arrelat a Balaguer, Josep Vallverdú, serà
el pregoner de les Festes del Sant Crist 2015

Josep Vallverdú

Del 6 al 10 de novembre,
Balaguer reviurà una nova
edició de la Festa Major
dedicada al patró de la
ciutat, el Sant Crist.
Des del divendres 6,
començant amb l’Ofrena
Floral i el pregó de Festa
major, a càrrec del escriptor
Josep Vallverdú, fins al
dimarts 10 al vespre, amb
el ball fi de festa, amb
l’Orquestra Maravella,
passant per les ballades
de gegants, castell de
focs i concerts i sessions
de ball i amb una gran
quantitat d’activitats,
actes i esdeveniments,
culturals, lúdics, esportius,
gastronòmics, socials
i religiosos copsaran la
vida social de la ciutat de
Balaguer, durant aquest
llarg cap de setmana.

>> DIVENDRES dia 6
09.45 h. Tradicional Ofrena Floral de tots
els nens i nenes de la ciutat. Trobada
a la Plaça Mercadal i recorregut fins al
Santuari, acompanyats pels gegants
i la Companyia La cremallera amb la
cercavila Rembombori.
11.00 h. Ballada de gegants a l’esplanada
del Sant Crist amb la Cremallera i
l’espectacle “De banda a banda”.
11.00 h. Campionat local mixt de bitlles
catalanes, a les pistes del Molí de
l’Esquerrà.
11.30 h. Ofrena Floral del C.F. Balaguer.
11.30 h. Final del campionat de billar a
tres bandes al casal d’avis de Balaguer.
12.00 h. Repic general de campanes
anunciant l’inici de les Festes.
17.00 h. Ofrena Floral de la gent gran.
18.30 h. Ball de la Gent Gran amb
l’Orquestra Madison Group.
20.00 h. Inauguració de l’Exposició
“Germans Pla. Les arrels i la memòria”, a
la Sala temporal del Museu de la Noguera.
21.00 h. Pregó de festes, a càrrec del Sr.
Josep Vallverdú i Aixalà, escriptor referent
de la literatura infantil i juvenil en català,
a la sala d’actes de l’Ajuntament.
				>>
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Els grups musicals Els Catarres i Lax’n
Busto actuaran a la Carpa Jove
Durant la Festa Major
2015, els concerts joves es
faran a la Carpa jove ubicada a la vora de l’envelat
d’Inpacsa.
Així, el divendres
començarà la Festa Jove
amb els Diables de Balaguer
i el grup Bandelpal, i una
llonganissada popular. A la
carpa el Festival Hands Up
portarà els millors dj’s del
moment.
El dissabte arribarà el
concert amb Germà Negre,
Els Catarres i Lax’n Busto,
mentre que el diumenge
actuarà Hotel Cochambre,
Mapets, Kalikenyos FM i Dj
Loquito.
El dilluns serà la Nit
dels Dj’s locals amb Edu
Verdejo, Dubsound i Karles
vs Pàmies.

La Carpa Jove està instal·lada a la vora dels
pavellons d’Inpacsa, i acollirà tots els concerts de
grups musicals i dj’s per a la gent jove
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>> DIVENDRES dia 6
21.45 h. Primera edició de l’Espenyats.
Concentració de penyes i colles, davant de la
carpa jove, ubicada a la zona d’aparcament
del pavelló d’Inpacsa. Seguidament Pregó
Jove amb llançament de “Lo Coet”,
pirotècnia i animació a càrrec del grup de
percussió Bandelpal i el grup de diables
Bèsties Ferèstegues de Balaguer. Tot seguit
“llonganissada” popular
00.00 h. Nit del Jovent amb Festival Fands
Up amb DJ’s Tasies, Louis Fox i Kate Ear.

>> DISSABTE dia 7

Els Catarres

09.00 h. Campionat Mixt de Petanca i
esmorzar de germanor.
09.30 h. Si vols esmorzar bé... vine a
Balaguer! Tradicional esmorzar de
germanor a la Plaça Mercadal.
09.30 h. Torneig escolar d’escacs “Memorial
Pijuan”, al casal Lapallavacara.
12.00 h. Mostra de Bonsais, a la sala
d’exposicions de l’Ajuntament.
13.00 h. Lliurament dels premis de petanca,
billar i bitlles a pistes del Molí de l’Esquerrà.
13.30 h. Premi Encarnació Vilà a l’Escola
Àngel Guimerà i l’Associació l’Estel i premis
escolars d’escacs “Memorial Pijuan” a la
sala d’actes de l’Ajuntament.
				>>
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El diumenge al migdia arriba una nova
edició del concurs de colles sardanistes
Un dels actes més populars i tradicionals de la Festa
Major del Sant Crist de Balaguer, que enguany arriba
a la seva 54ena edició, és
el Concurs Nacional de Colles Sardanistes organitzat
pels grups sardanistes de
Balaguer i que acull colles
sardanistes d’arreu de Catalunya, que acudiran, un any
més a la Plaça del Mercadal,
per participar en el darrer
concurs de la temporada,
sota les notes musicals de
la Bellpuig Cobla.
El Concurs nacional
de Colles Sardanistes es
celebrarà el diumenge 8 de
novembre a partir de les 12
del migdia a la Plaça del
Mercadal i es disputarà la
gran final del Campionat de
Catalunya.

Sota les notes de la Bellpuig Cobla, les colles
sardanistes presents es disputaran la gran final del
Campionat de Catalunya

Concurs de colles sardanistes

Les orquestres Selvatana, Maravella i La
Principal de la Bisbal amenitzaran els balls
Les orquestres Madison
Group, La Selvatana, La
Maravella, Nueva Alaska i La
Principal de la Bisbal seran
les orquestres responsables
d’amenitzar les sessions de
ball a l’envelat.
L’envelat obrirà les seves
portes el divendres amb la
sessió de ball per la gent gran,
a les 18.30 h amb l’orquestra
Madison Group. El dissabte
li tocarà a la Principal de la
Bisbal, diumenge a la Nueva
Alaska, dilluns a La Selvatana
i dimarts a La Maravella.

Orquestra Selvatana

>> DISSABTE dia 7
17.00 h. Campionat de Playstation “Call
of Duty Black Ops III” a la carpa jove.
17.00 h. Simultànies d’escacs amb un
gran Mestre Internacional, davant 25
escaquistes de la ciutat, al vestíbul de
l’Ajuntament.
17.00 h. XXXV Cursa del Sant Crist pels
carrers de la ciutat, amb un circuit de 5
km, amb sortida i arribada al pavelló Molí
de l’Esquerrà.
17.30 h. Cinema infantil amb la projecció
de la pel·lícula “Atrapa la bandera”.
17.30 h. Concert de festa major amb
l’Orquestra La Principal de la Bisbal.
18.30 h. Lliurament dels premis Ziryab
amb l’intervenció musical, a càrrec dels
alumnes de l’Escola Municipal de Música
de Balaguer, a la sala de Benestar Social.
19.00 h. Ball de tarda amb l’orquestra
Principal de la Bisbal.
20.00 h. Presentació del llibre “Viatge a la
Via Catalana”, de Toni Strubell, a la sala
d’actes de l’Ajuntament. Seguit d’una
actuació del ball de bastons del Casal
Pere III, a la plaça Mercadal.
22.00 h. Teatre amb la representació de
l’obra Pels Pèls.
22.15 h. Cinema amb la projecció de la
pel·lícula “Irrational Man”.
23.00 h. Ball de nit amb l’Orquestra La
Principal de la Bisbal.
23.30 h. Concert Jove amb Germà Negre,
Els Catarres i Lax’n Busto a la Carpa Jove.

>> DIUMENGE dia 8
11.00 h. Ballada de gegants i capgrossos
per la ciutat, amb sortida i arribada
a la plaça Mercadal, amb de la Colla
Gegantera i Grallera de Balaguer.
12.00 h. 45è Concurs de Colles Sardanistes
Trofeu Ciutat de Balaguer amb la Bellpuig
Cobla, on s’hi disputarà la gran final
del Campionat de Catalunya a la plaça
Mercadal.
17.00 h. Campionat de botifarra, a la
Carpa Jove.
				>>
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Àmplia oferta de firetes durant els dies
de les Festes del Sant Crist’15
Les firetes omplen de
llum i color les
tardes-nits de la Festa
Major, amb una àmplia
oferta per petits i grans
El recinte de les firetes,
ubicat al davant del pavelló
polivalent de l’envelat a
la zona d’Inpacsa, omple
de llum i color la ciutat de
Balaguer durant la tarda-nit
de qualsevol dels dies de
la Festa, i els cavallets, els
cotxes de xoc, les muntanyes russes i el popular tren
de la bruixa, les tómboles i
barraques de tir i tot tipus

Les Firetes

d’atraccions, que intenten
atreure tota aquella gent
que es passeja, observant
els més petits que són els
que esperen any rere any,

aquesta ocasió.
Les firetes estan instal·
lades des de principis de
mes fins dimecres 11 de
novembre.

L’esmorzar de germanor repartirà vora
dos mil racions de coca de samfaina
El dissabte al matí, davant de l’Ajuntament de
Balaguer es repartirà la coca i la beguda

Esmorzar de germanor

A partir de dos quarts
de deu del matí del proper
dissabte 7 de novembre,
i com ja és tradicional
des de fa molts anys, es
començaran a repartir un
total de més de 150 quilos
de coca de samfaina i 50
quilos de coca de sucre,
elaborada pels pastissers de
la nostra ciutat, juntament
amb 60 litres de cervesa i
150 litres de sucs de fruita
en el decurs de l’Esmorzar
de germanor de la Festa
Major, que porta com a lema
«Si vols esmorzar bé, vine a
Balaguer», obert a tots els
veïns i veïnes de la comarca
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>> DIUMENGE dia 8
17.00 h. Espectacle infantil “Anima’t i
balla” a càrrec de la companyia Plàstics
al Molí de l’Esquerrà.
17.30 h. Cinema infantil de la pel·lícula
“Atrapa la bandera” (en català).
17.30 h. Concert de festa major amb
l’Orquestra Nueva Alaska.
19.00 h. Ball de tarda amb l’Orquestra
Nueva Alaska.
19.15 h. Cinema amb la pel·lícula
“Irrational Man” (en català).
21.00 h. Piromusical del Sant Crist a
càrrec de la Pirotècnia Igual, des dels
marges del riu Segre.
22.15 h. Cinema amb la pel·lícula
“Irrational Man” (en català).
23.00 h. Ball de nit amb l’orquestra Nueva
Alaska.
23.00 h. Nit Jove amb Hotel Cochambre i
els grups locals Mapets i Kalikenyos FM
+ DJ Lokito, a la carpa Jove.

>> DILLUNS dia 9
10.15 h. Sortida des de l’Ajuntament de
la Corporació Municipal cap al Santuari
del Sant Crist, per assistir a la Missa
Solemne, acompanyats dels Macers,
Gegants, Capgrossos i la banda de
música Els Ministres del Sac.
11.00 h. 2n Concurs de dibuix i pintura
ràpida “Ciutat de Balaguer”, per edats
compreses entre els 6 i 16 anys, a
l’ajuntament de Balaguer.
11.00 h. Missa solemne presidida per
l’arquebisbe, Mons. Joan Enric Vives i
Sicília, al Reial Santuari del Sant Crist.
12.45 h. Ball de l’Harpia amb la Colla
Gegantera i Grallera de Balaguer i
posterior ballada de gegants i capgrossos
a la plaça Mercadal, acompanyats per la
banda de música els Ministres del Sac.
13.00 h. Ballada de sardanes amb la
cobla de l’orquestra Selvatana a la plaça
Mercadal.
17.00 h. Campionat de Playstation “Fifa
2016”, a la carpa Jove.
				>>
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Les ballades de gegants i capgrossos
protagonistes de la Festa major
El proper divendres 6
de novembre, els gegants
i capgrossos de Balaguer
iniciaran les seves sortides durant aquesta festa
major 2015, acompanyant
als escolars de la ciutat en
l’Ofrena Floral al Santuari
del Sant Crist.			
El diumenge sortiran a
partir de les 11 hores, fent
una ballada per carrers i
places de Balaguer, i el
dilluns sortiran a les 10,15
hores acompanyant a les
autoritats locals des de
l’Ajuntament fins al Santuari del Sant Crist.

17.30 h. Concert de festa major amb
l’Orquestra Selvatana.
18.00 h. Espectacle de màgia Enric
Magoo al Teatre (a partir de 3 anys).
Gratuït pels menors de 14 anys.
19.15 h. Cinema amb la projecció de la
pel·lícula “El corredor del laberinto: las
pruebas”.
19.30 h. Ball de tarda amb l’orquestra
Selvatana.
22.00 h. Cinema amb la projecció de la
pel·lícula “El corredor del laberinto: las
pruebas”.
23.00 h. Ball de nit amb l’orquestra
Selvatana.
23.00 h. Nit de DJ’s locals amb Edu
Verdejo, Dubsound i Karles vs Pàmies,
a la Carpa Jove.

>> DIMARTS dia 10
Ballada de gegants

La XXXIV Cursa dels Sant Crist té sortida i
arribada al pavelló del Molí de l’Esquerrà
La 34 ena edició de la
Cursa del Sant Crist, tindrà
sortida i arribada des del
Moli de l’Esquerrà, el dissabte 7 de novembre a partir de
les 5 de la tarda.
Organitzada per Maratonians del Segre i la regidoria
d’esports de l’Ajuntament,
enguany com a novetat,
es farà una única cursa de
5 kilòmetres i no hi haurà
curses infantils. Recorregut
pels carrers de Balaguer,
totalment plana, obsequiant
als participants amb una samarreta tècnica i un berenar.

>> DILLUNS dia 9

Sortida de la Cursa

11.00 h. Representació de la rebuda del
Sant Crist amb la Dansa de la Creu, per
part de les Germanes Clarisses de la
ciutat, al Reial Santuari del Sant Crist.
Seguidament s’oficiarà la missa.
12.00 h. Taller educatiu “Retallables
mòbils amb els gegantons” i ballada de
gegants a càrrec de la Colla Gegantera i
Grallera de Balaguer, a la plaça Mercadal.
13.00 h. Ballada de sardanes amb la
Cobla de l’Orquestra Maravella a la plaça
Mercadal.
17.00 h. Espectacle infantil La Festa
Salada amb la Companyia Encara Farem
Salat, al Molí de l’Esquerrà.
17.30 h. Cinema amb la projecció de la
pel·lícula “El corredor del laberinto: las
pruebas”.
17.30 h. Concert de festa major amb
l’orquestra Maravella.
19.30 h. Ball fi de festa amb l’orquestra
Maravella.
19.45 h. Cinema amb la projecció de la
pel·lícula “Irrational man” (en català).
**Els balls del pavelló Inpacsa i els
concerts de la Carpa Jove són gratuïts.

PUBLICITAT
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La Fira d’Alimentació i Salut va rebre més
de 6000 visitants durant els dos dies
Els pavellons firals d’Inpacsa van acollir més de 50
actes durant el cap de setmana de la Fira

Fira d’Alimentació i Salut

El passat cap de setmana
del 24 i 25 d’octubre,
Balaguer va acollir la VIII
Fira d’Alimentació i Salut.
La Fira va ser visitada
per sis mil visitants d’arreu
de l’Estat i va acollir més de
50 actes durant els dos dies,
amb conferències i tallers,
a més a més del mercat de
productes de la terra, amb
una vuitantena de parades.
Una fira organitzada per
Sow Food Terres de Lleida
conjuntament amb Dolça
Revolució, van fer una
valoració molt positiva,
destacant que enguany
ha sigut l’any amb més
visitants a Balaguer.

Festa d’aniversari de la Residència
Geriàtrica Sant Domènec de Balaguer
L’Associació Residència
Geriàtrica Sant Domènec ha
celebrat el seu 33è aniversari. Per a celebrar-ho van
fer una Missa solemne per
als residents, socis i simpatitzants de la residència
a l’església de Sant Domènec, un dinar de germanor
a la residència i posteriorment actuació del grup
d’havaneres «La Bella Lola»
i l’homenatge als residents
de 80 anys i als nouvinguts
de 80 o als de més edat.

Càritas ofereix cursos de
reforç educatiu amb
voluntaris a nens i nenes
El passat dijous 15
d’octubre es va iniciar
dins el programa d’Infància i Joventut el projecte
de Reforç Educatiu adreçat a nens i nenes de 6
a 12 anys dels 6 centres
educatius del municipi,
dels quals un total de
36 alumnes tindran la
possibilitat de millorar
les seves mancances
educatives i poder realitzar els deures respectius per poder fer el
seguiment adequat de
les matèries impartides
a l’escola amb ajuda
dels voluntaris, que fan
possible aquest projecte,
on participen escoles
(s’encarreguen de seleccionar els alumnes
que necessiten d’aquest
reforç), famílies (faran

Cursos de Càrites
Festa de la Residència

El projecte acull un
total de 36 alumnes
dels diferents centres
escolars de la capital
de la Noguera
un seguiment amb el
personal de Càritas dels
nens/es mitjançant reunions, tutories... per poder ajudar-los quan sigui
necessari), i alumnes.
L’objectiu del projecte
és ajudar-los a millorar el
seu rendiment escolar i
al mateix temps treballar
habilitats socials, d’oci
i relacions amb d’altres
companys, creant hàbits
d’estudi i valors a millorar en les seves aptituds
personals.

BALAGUER

Un centenar de joves lectors a l’acte de
cloenda del Rallie de la Biblioteca
El passat divendres 23
d’octubre a les 6 de la tarda,
la Biblioteca Margarida de
Montferrat organitzà la cloenda del Rally de la Biblioteca.
El Rally és una activitat de foment de la lectura adreçada
a infants de 7 a 15 anys que
consisteix en llegir 11 llibres
d’una selecció i superar una
prova de coneixements sobre
la biblioteca.
El mag Selvin va
acompanyar als participants
en aquest acte de cloenda
amb l’espectacle «La màgia
dels llibres». Un espectacle
de màgia molt participatiu
i apte per a totes les edats,
en què els llibres tenen
un paper fonamental.
L’Alcalde, Jordi Ignasi Vidal
i el regidor de cultura, Joan
Biscarri van lliurar diplomes
commemoratius.
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Inici del curs d’Ajudant de
suport sanitari a Balaguer

L’Alcalde Jordi Ignasi Vidal i el regidor de Cultura,
Joan Biscarri van lliurar els diplomes
commemoratius als lectors del Rallie

Presentació del curs

Balaguer acull des del
passat 2 de novembre un
curs d’Ajudant de suport
sanitari.
L’objectiu és dotar de
coneixements específics
a l’assistent perquè pugui
desenvolupar una tasca
de suport al personal saCloenda del Rallie de la Biblioteca

nitari atenent persones
dependents aplicant les
estratègies dissenyades
per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir
i millorar la seva autonomia personal i les seves
relacions amb l’entorn.
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Quatre-centes persones van celebrar a
Balaguer el Dia Nacional de Gàmbia
Ba l a g ue r va a c o lli r
el passat dissabte,
la celebració del Dia
Nacional de Gàmbia.
L’esdeveniment organitzat
per l’Ambaixada de Gàmbia
a Espanya, conjuntament
amb l’associació de
Gàmbia de Balaguer i
Comarca, amb l’objecte de
commemorar els 50 anys
de la independència de
Gàmbia.
La celebració comptà
amb la presència de
l’Ambaixador de Gàmbia a
Espanya, ES Lang Yabou,
qui va estat rebut per
l’Alcalde de Balaguer, Jordi

Balaguer acull la Festa de Gàmbia

Ignasi Vidal que va donar
la benvinguda a tots els
presents, al local social

Lapallavacara. Els actes
acabaren amb una Festa al
Moli de l’Esquerrà.

Els veïns de les sis cases enderrocades
del Firal, tornaran abans de final d’any

Visita a les cases del Firal

L’Alcalde de Balaguer,
Jordi Ignasi Vidal, el regidor
d’Habitatge, Joan Pla, i
tècnics municipals van fer
una visita a les sis cases
del barri del Firal, afectades
per una fuita subterrània
l’any 2008 i van haver de ser
enderrocades per construirles de nou.
Després de més de
sis anys han canviat les
condicions dels veïns i
ara caldrà negociar amb
cadascun d’ells per fer més
viable el seu retorn.

El Consell organitza una
campanya de salut
Bucodental a la comarca
El Consell Comarcal
de la Noguera i l’Institut
Dental La Noguera han
començat aquest octubre
una nova edició de la Campanya de Salut Bucodental perquè els nens i nenes
de la comarca adquireixin
bons hàbits de salut.
Es tracta d’una
iniciativa que es durà
a terme des d’ara fins
al proper mes de juny,
amb la qual el personal
mèdic de l’Institut Dental
La Noguera impartirà
sessions pedagògiques
a nens i nenes d’edats
compreses entre els 3 i
els 12 anys, explicant-los
com s’han de raspallar
correctament les dents,
quins aliments són
perjudicials per a les dents
o com combatre la càries.

La novetat d’enguany
seran les beques per
a infants amb
dificultats de tipus
econòmic
Com a principal novetat
d’aquest curs, l’Institut
Dental La Noguera
concedirà unes beques a
infants de la comarca amb
dificultats econòmiques,
perquè puguin rebre
una correcta atenció pel
que fa a la seva salut
bucodental. Les beques
es gestionaran a través de
l’Àrea de Serveis Socials
del Consell Comarcal.
La primera escola
participant va ser l’Escola
Sant Blai d’Algerri.

Campanya a l’Escola Sant Blai d’Algerri

DESCOBREIX CATALUNYA
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Gaudeix de la gastronomia i del
turisme ornitològic a les Terres de
l’Ebre a l’Hotel Restaurant
l’Algadir del Delta
L’Hotel Restaurant l’Algadir del Delta és el primer Hotel de Catalunya distingit amb l’Etiqueta
Ecològica Europea. Destaca per la seva cuina,
que a base de productes Km0 (arròs, peix, vins
de la Terra Alta...), els ha distingit com a Hotel
Gastronòmic. A més estan especialitzats, i distingits per la SEO/Birdlife, com a Hotel ideal per
al turisme ornitològic, oferint serveis especials
per als Birdwatchers. Aposten també pel cicloturisme, amb el lloguer de bicicletes i oferint informació per als cicloturistes.
Més info: www.hotelalgadirdelta.com/language/ca

Visita Lloret de Mar i queda’t
al cèntric i familiar Hotel
Acapulco

Descobreix Barcelona a
través de l’Associació de
Càmpings de Barcelona

L’Hotel Acapulco és un hotel familiar de 4*
situat al centre de Lloret de Mar i des d’on
actua com a centre de les diferents activitats turístiques que ofereix Lloret de Mar
i el seu entorn. Per aquest motiu l’establiment té un blog dins de la seva web http://
www.hotelacapulcolloret.com/ca/blog/ en 7
idiomes del qual informen dels diferents esdeveniments que es desenvolupen a Lloret
així com de l’agenda d’activitats mensual.
Més info: www.hotelacapulcolloret.com

L’Associació de Càmpings de Barcelona té una gran oferta de càmpings pels
campistes que desitgen allotjar-se a pocs
quilòmetres de Barcelona. Ofereix més de
50 establiments per gaudir d’un entorn de
natura únic, ja sigui a la costa, a l’interior
o a la muntanya. Disposa de promocions
especials com la Targeta de Càmpings
de Barcelona amb la que tindreu accés a
ofertes i descomptes, el cupó de la promoció Ruta 10+1 i aconseguir una estada
gratuïta en parcel·la o bungalow!
Més info: www.barcelonacampings.es
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El 22 de novembre, Balaguer acollirà la
IV edició de la Cursa de la Dona
Serà el primer dels actes del Dia Internacional
contra la violència envers les dones

Presentació Cursa de la Dona

Balaguer acollirà, el
diumenge 22 de novembre,
la IV edició de la Cursa de
la Dona, acte que servirà per
donar el tret de sortida dels
actes del Dia Internacional
contra la violència envers
les dones. La cursa està
organitzada per la regidoria
d’Esports de l’Ajuntament
i el Consell Comarcal de la
Noguera.
La cursa de 5 km.
recorrerà carrers de Balaguer
amb sortida i arribada a
la Plaça Mercadal, i està
oberta a dones i nenes de
totes les edats. Les menors
de 8 anys hauran d’anar
acompanyades d’una adulta.

Santa Linya acull la I Jornada de
Formació Bàsica ADF a la Noguera
El passat 17 d’octubre
va tenir lloc la I Jornada de
formació básica ADF, a Santa
Linya, organitzada per Agrupació de Defensa Forestal
Noguera Oest.
Els participants van rebre
informació de seguretat a l’hora d’enfrontar-se a un incendi
i coordinació amb els Agents
Rurals i el cos de Bombers.
Els bombers van mostrar els
camions d’extinció i posteriorment van fer pràctiques
d’extinció d’incendis.

El Consell inicia el projecte
“Arranca: emprenedoria
juvenil” adreçat als joves
El 4 de novembre comença una nova edició
del projecte «Arranca:
emprenedoria juvenil»,
un cicle de jornades
adreçat a joves i empresaris/àries de la Noguera
per fomentar la capacitat
emprenedora dels participants i potenciar les
seves iniciatives.
El projecte Arranca
està organitzat per
l’Oficina Jove de la
Noguera i el Grup
d’Acció Local Noguera
- Segrià Nord, amb el
suport del Departament
d’Agricultura Ramaderia,
Pesca i Alimentació i
el Consell Comarcal de
la Noguera. En aquesta
edició s’han programat
4 jornades totes
encaminades a capacitar

Projecte “Arranca”
Jornada de Formació bàsica ADF

Està organitzat per
l’Oficina Jove de la
Noguera i el Grup
d’Acció NogueraSegrià Nord
el jovent i l’empresariat
de la comarca per tal
de poder liderar els
projectes econòmics del
territori.
La primera, el 4 de
novembre un taller per
potenciar les habilitats
emprenedores.
La jornada del dia
12 de novembre preveu
treballar el lideratge en
l’empresa rural amb
l’objectiu de poder aflorar
el líder que tothom porta
a dins.

P U B L I C I T A T << 15

16 >>

COMARCA

La directora i la coordinadora d’AFANOC
visiten l’escola Dos Rius de Camarasa
El dimecres dia 21 d’octubre l’escola Dos Rius de
Camarasa va rebre la visita
de la directora i coordinadora d’AFANOC de Lleida,
Maite Montañés i Victòria
Cano.
L’escola les va convidar
perquè el curs passat
va endegar un projecte
d’escola: la constitució
d’unes cooperatives,
on estigués implicat tot
l’alumnat des de P3 fins
sisè, i a més, fos un projecte
molt competencial.
Es va decidir en
assemblea i aprovat en
l’article VI dels estatuts
de les cooperatives de fer
una donació a aquesta
associació d’un 15% dels
beneficis de les vendes. Els
tresorers, en nom de tota
l’escola, van fer la donació.

Camarasa ret homenatge als
socis del Casal de la gent gran

Van ser convidades pel projecte que l’escola va
iniciar l’any passat de constitució d’unes
cooperatives, amb tot l’alumnat implicat

Homenatge a la gent gran de Camarasa

Escola Dos Rius de Camarasa

El passat 18 d’octubre, Camarasa va retre
homenatge als socis del
casal, amb la presència
d’Antonio Reinoso, director dels Serveis Territorials del Dep. Benestar
i Família a Lleida, Maria
Antònia Pubill, vicepresidenta del Consell Co-

marcal, Elisabet Lizaso,
alcaldessa de Camarasa, Pepi Borau, regidora
de l’Ajuntament de Camarasa, Llorenç Torres,
president de l’Assoc.
Germanor de Camarasa i
Mossén Maria Vergé, que
van donar un obsequi als
homenatjats.

COMARCA

El PAM i la seva mascota “En Bòlid”
convidats a la Festa dels Súpers, 2015

Carpa del Parc Astronòmic Montsec

Els passats 17 i 18 d’octubre va tenir lloc a l’Anella Olímpica del Parc de
Montjuïc de Barcelona, la
19a edició de la Festa dels
Súpers del Club Super3.
En aquesta edició -per
primer cop- TV3-Televisió de
Catalunya, organitzadora de
la Festa, va convidar el Parc

En Bòlid, la mascota del PAM

Astronòmic Montsec, el
qual va ser-hi present amb
un estand-carpa de 150 m2
on va instal·lar el planetari
portàtil i el photocall d’en
Bòlid, la mascota del Parc.
Durant els dos dies a
l’estand del PAM es van fer
més de seixanta sessions
de trenta minuts al planetari

portàtil per a 2.500 nens i
nenes, que un cop finalitzada la sessió es van poder
fer una foto amb en «Bòlid»
en persona!. També es van
distribuir uns 10.000 tríptics
de promoció del Parc.
El punt àlgid de la Festa
dels Súpers va tenir lloc a
l’escenari Super3 de l’Estadi
Olímpic, on en Bòlid va ballar la cançó «Arkandú» que
va ser l’himne de la Festa.
La presidenta i el conseller de promoció econòmica
del Consell Comarcal de la
Noguera, Concep Canyadell
i Carlos Garcia, fan una
valoració molt positiva de
l’experiència i de les relacions que s’han establert amb
el Club Super3, que per ser
el Club infantil amb més
membres de tot Europa,
significa promoció per al
PAM i el Montsec.
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Albesa constitueix la seva
Taula d’Entitats per treballar
de manera coordinada
El diumenge 18
d’octubre es va constituir
l a Ta u l a d ’ E n t i t a t s
d’Albesa, espai de
participació on es
reuneixen entitats, serveis
i persones no associades
del municipi per tal de
treballar coordinadament
i fer propostes per
desenvolupar i donar
suport a projectes i
activitats.
La creació d’aquesta
taula és una de les
actuacions que l’Àrea
dels Serveis Socials del
Consell Comarcal de la
Noguera ha inclòs en el
Pla de Desenvolupament
Comunitari.
Aquest estiu es va
començar a impulsar
la creació de la Taula
d’Entitats a Albesa, i en

Taula d’Entitats d’Albesa

La Taula es va
constituir el passat
18 d’octubre, tot i que
venia treballant des
de l’estiu
formen part l’Associació
de Dones Punt de Trobada,
el Club de Bitlles d’Albesa,
la Penya el Trullot, l’AMPA
del CEIP L’Alber, la Penya
Joves de Ponent, el Grup
de Joves d’Albesa, l’AMPA
Llar d’Infants, l’Associació
de Gent Gran Llar de
Jubilats Sant Josep,
el Grup Excursionista
Albesa, el Coto Caça
d’Albesa. Aviat també en
formarà part l’Associació
de Teatre, que està en
procés de creació.
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Los Rehenes preparen el seu nou disc
“Arañazos bajo la piel” pel 2016

L’Escola La Noguera guanya
el premi d’emprenedors amb
“Bombolles per un somni”

Han exhaurit totes les
còpies del seu darrer
treball “Abismos
desordenados” de bon
rock’n’roll
Exhaurides les còpies del
seu darrer treball “Abismos
desordenados”, el grup Rehenes ja treballa en el seu
nou àlbum “Arañazos bajo la
piel” que editaran a principis
del proper 2016. Rehenes
segueixen transitant pels
mateixos camins que en la
seva primera època, rock

Foto dels components del grup

Foto del disc “Abismos desordenados”

elegant i visceral emparentat amb Burning, Bb sin
sed, Proscritos , Lou Reed o

Johnny Thunders. Cançons
que enganxen a la primera
i que guanyen cada vegada
que l’escoltes de nou. Lletres
que diuen moltes coses i
músiques molt cuidades.
Els components del grup
són: Antonio Guillen, veu
i guitarra; Eduard Castillo,
veus i guitarres; Miquel
Juarez, baix i veus; Xavi
Monge, teclats, i Josep Maria Llobet, bateria. Ells són
Rehenes,directes i enèrgics.
I els seus temes parlen de
temes com les barres de
bar, les dones que et deixen
o perdedors sense remei.

Nens i nenes de l’Escola la Noguera

El passat dijous, 29
d’octubre, va tenir lloc
el lliurament dels Premis E2, Escola d’Emprenedors. La iniciativa
lleidatana, pionera a Catalunya, està adreçada a
alumnes i professors per
fomentar l’emprenedoria
a tots els centres educatius de la demarcació.
E l s Pr e m i s q u e
s’han atorgat, estan
estructurats en 10
categories i han avaluat

criteris com la innovació,
la recerca, la interacció
amb l’entorn, el projecte
de centre o la viabilitat
del projecte. El Projecte
“Bombolles per un
s o m n i ” d e L’ E s c o l a
La Noguera ha estat
premiat amb el premi al
projecte més interactiu
amb l’entorn, amb una
dotació econòmica
de 500 euros per a
l’adquisició de material
informàtic per l’escola.

C U LT U R A

“Germans Pla. Les arrels i la memòria”, al
Museu de la Noguera fins al 28 de febrer
L’exposició s’inaugura
aquest divendres 6 de
novembre a partir de les
8 de la tarda, al Museu
de la Noguera
Amb aquest títol es
presenta al Museu de la
Noguera una exposició fruit
d’una recerca que la ciutat
de Balaguer es devia a si
mateixa des de feia molts
anys. Arran del concurs de
cant líric «Germans Pla»
que l’Associació Art-4 fa a
la ciutat des de l’any 2002
i als treballs fets per estudiosos de la música com
Josep Dolcet o el balaguerí
Francesc Amorós, el nom
dels germans Pla no ens
és del tot desconegut, però
la seva importància dins
la història de la música i
sobre tot la seva vinculació
amb la ciutat de Balaguer
queda emboirada pel pas
dels segles i l’oblit.
L’exposició «Germans
Pla. Les arrels i la memòria»
fa un recorregut pels tres
personatges i la seva
família i ens endinsa en la
Balaguer del segle XVIII
a través de peces de les
col·leccions del Museu de

Balaguer compta amb un nou
paquet turístic al voltant de
la cerca d’or del Segre
“L’or del Segre. A la
recerca del somni
de Mariam” ofereix
passar una jornada
idíl·lica a Balaguer
El Museu de la
Noguera-Centre d’Interpretació de l’Or del
Segre i la Generalitat
van presentar als agents
turístics locals el producte
d’experiència «L’Or del
Segre. A la recerca del
somni de Mariam». La
proposta s’inicia amb
una visita al Museu de
la Noguera, on s’explica

el passat medieval
andalusí de Catalunya i
la importància del Segre
com a riu aurífer en
aquella època que fou
la de màxima explotació
d’aquest recurs; continua
amb una passejada pel
centre històric amb l’aigua
com a eix del recorregut,
un taller de recerca d’or
amb àbac al Centre
d’Interpretació de l’or del
Segre i finalitza amb la
recerca real d’or al riu amb
una pausa per degustar
l’or líquid de la nostra terra:
l’oli produït pels molins de
La Noguera acompanyat
d’un tast de vi de la DO
Costers del Segre.

Cartell de l’exposició

la Noguera, algunes d’elles
mai exposades abans,
com la vaixella trobada
durant les intervencions
arqueològiques de l’any
2009 al solar de l’edifici
dels Nous Jutjats de
Balaguer al carrer Pintor
Borràs. També s’exposen
instruments de l’època
prestats pel Museu de la

Música de Barcelona.
La recerca als arxius
ha portat sorpreses com
la presència de diverses
partitures reutilitzades com
a cobertes de llibres que
també es poden veure a
l’exposició, que es podrà
visitar fins el proper 28
de febrer al museu de la
Noguera.
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Presentació del producte de l’Or del Segre
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Els últims dies del
general Prim
Autor: Francesc Puigpelat
Gènere: Novel·la hist.

El general Joan Prim
i Prats, nascut a Reus el
1814, tenia un projecte per
a la regeneració d’Espanya
partint de Catalunya, que
implicava l’expulsió dels
Borbons i la proclamació
d’un nou rei, Amadeu de
Savoia. Un projecte ambiciós i de llarg abast que es
va veure truncat el vespre
del 27 desembre del 1870, al
carrer del Turco de Madrid,
quan mitja dotzena d’assassins a sou van descarregar
sobre ell els seus trabucs.
Aquesta novel·la narra els
cinc dies finals de la vida del
general català, reconstrueix
la seva biografia, explica el
seu pensament polític i fa
una hipòtesi sobre la conxorxa, promoguda pels poders fàctics de Madrid, que
va posar fi a la seva vida.

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

Gent que tu coneixes
fa un retrat realista i quotidià de persones pròximes
encarades a decisions
fonamentals. L’escriptora
sol partir de personatges
i situacions pròxims, que
interpel·len el lector d’una
manera molt directa i li
ofereixen una nova mirada sobre ell mateix i sobre
l’entorn més immediat.
En un to irònic, tendre,
cruel o humorístic, els
relats de Cuartiella aconsegueixen sempre, sense
grans efectismes, una intensitat i claredat impactants. En aquests contes,
l’engany, la casualitat,
l’error, la compassió, la
venjança i, en definitiva,
la vida arriben al lector en
tota la seva riquesa. La realitat sempre sorprèn.

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

Gent que tu coneixes
Autor: Maria Mercè
Cuartiella
Gènere: Novel·la

Però papa!
Autor: Mathieu Lavoie
Gènere: Infantil (+3)

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

- Sonet i prec Enllestiré la feina més de pressa,
per fer com faig sovint aquest turó,
que m’omple no sé com i m’allibera
de presses, de neguits, de tantes pors.
Com pluja fina Us noto fent que resi,
no tant de viva veu com dins del cor,
doncs és de tot plegat molt millor fer-ne
silencis que no pas fatus sorolls.
Arran de terra Us veig i enllà de l’aire,
amb ells, els de la guerra refugiats,
que viuen un infern des que van nàixer,
patint, Vós ho sabeu, expatriats,
duríssims mals de tants i tants desastres,
on l’odi i l’avarícia els ha portat.

Arriba l’hora de fer dormir els petits de casa i el
papa mico s’oblida de tot:
els pijames, el got d’aigua,
el llum de companyia, el
petó de bona nit i un munt
de coses més. Els micos petits l’ajudaran recordant-li
el que falta a cada moment,
i així, poc a poc, construiran
l’escena de l’hora d’anar a
dormir, inclosos els llits, les
parets, i fins i tot el monstre
que hi ha sota el llit.
Segur que us ha passat
alguna vegada que quan és
l’hora d’anar a dormir, els
vostres fills troben alguna
excusa per no fer-ho, així
que entendreu perfectament el que li passa al pare
d’aquesta història. Perfecte
per explicar abans d’anar
a dormir i repassar que no
ens deixem res.

-Arran de terra Us veig tot fent camí
i amb ells Us demanem també nosaltres
salveu de tants errors ja sistemàtics
la molta gent que plora el seu destí-.

PUBLICITAT
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El CF Balaguer manté el liderat malgrat
la dura derrota al camp del Santboià
FUTBOL>> Només
sumen un punt en els
dos darrers partits i
volen recuperar-se amb
el Reddis aquest dissabte
25/10/2015

BALAGUER
VILASECA

0
0

01/11/2015

SANTBOIÀ
BALAGUER

4
0

Classificació
Primera Catalana
1. Balaguer.................. 18
2. Suburense ...............17
3. Rapitenca..................17
4. Jesus i Maria............17
5. Terrassa 1906............17
6. Santboià....................16
7. Lleida B.....................16
8. Igualada....................15
9. Vilaseca.....................15
10. Castelldefels...........13
11. Viladecans..............13
12. Vilanova..................12
13. Vista Alegre............10
14. Amposta..................10
15. Sant Ildefons............8
16. El Catllar...................5
17. Torredembarra.........2
18. Reddis ......................1

Andreu s’emporta una pilota davant el seu defensor

El Balaguer manté el
liderat de la Primera Catalana tot i perdre de manera
contundent al camp del
Santboià per 4-0. El partit
va ser igualat en el primer
temps, tot i que els locals
van posar a prova diverses

vegades a Alfred, un dels
millors del partit. Però quan
faltaven pocs minuts pel
descans van arribar dues
males accions pels balaguerins, el primer gol del
Santboià i l’expulsió d’Isaac
per roja directa.

Mikel defensa la possessió d’una pilota

El Balaguer tenia 45
minuts per davant però amb
un home menys i amb un
resultat advers. Tot i que ho
van intentar, el que va passar es que van anar arribant
els gols del Santboià, fins a
4, sense que el Balaguer hi
pugues fer res.
Els balaguerins volen
oblidar aviat aquesta desfeta davant el Santboià i
volen centrar-se en el partit
d’aquest dissabte, 7 de
novembre on a partir de
les 6 de la tarda, rebran al
Reddis, el cuer de la classificació, per tal d’intentar
fer un bon partit i sumar els
tres punts en joc, que els
mantindria en la primera
posició de la taula classificatòria, abans d’anar al

camp del Terrassa, un dels
equips aspirants a l’ascens
i que actualment es troba a
un sol punt dels homes que
entrena Jordi Cortés, tot i
que els darrers partits ha
estat força irregular.

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. A. Fernández....... 5
2. S. Galceran......... 2
3. Yerai Darias........ 2
4. M. Sánchez......... 1
5. Ivan Fontana....... 1
6. I. Solanes............ 1
Dos gols d’Adrià al
camp del Castelldefels
van donar tres punts
importantíssims que
han permès mantenir
el liderat de la categoria, tot i només haver
sumat un punt dels sis
últims disputats.
Els balaguerins no
van poder passar de
l’empat davant d’un
rocós Vilaseca, molt
defensiu i que va practicar un joc destructiu
davant d’un Balaguer
que no li van sortir
les coses en atac. El
passat diumenge, el
Balaguer va recollir la
primera derrota de la
temporada a Santboi.

Propers encontres
07/11/2015 -- 18 h
Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer | Reddis
------------------------------------15/11/15 -- 17 h
Camp Olímpic
de Terrassa

Terrassa| Balaguer

Adrià Fernández

ESPORTS
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MULTIAUTO BALAGUER la més amplia
exposició en vehicles seminous
A v i a t f a r à u n a n y,
que el Grup d’automoció
MULTIAUTO BALAGUER va
obrir un nou espai dedicat a la
venda de vehicles seminous,
de gerència i Km0 de totes
les marques, amb el segell i
la garantia que caracteritza
al grup.
L’exposició situada a
la carretera de Balaguer a
Tàrrega, a l’Hostal Nou, a
100 metres de l’empalme,
és un gran aparador amb un

La nova exposició de Multiauto ocupa més de 500m2
dedicat a la venda de vehicles seminous,
de gerència i Km0 de totes les marques
extens ventall de vehicles de
totes les marques, totalment
garantitzats, amb l’historial
de manteniment i revisions
actualitzats.
Allí trobaràs de segur
el vehicle que busques, i
t’assessoraran alhora de triar-

lo correctament.
La professionalitat
i experiència al llarg de
molts anys en el sector de
l’automoció, així com el seu
servei post-venda avalen el
bon treball del Grup Multiauto
Balaguer.

L’exposició es troba a la carretera de Balaguer a Tàrrega
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El Club Tennis Balaguer commemora
els 40 anys de les seves instal·lacions
Els passats 3 i 4
d’octubre amb tot un
seguit de tornejos i
activitats per a tots els
socis assistents
Sota el lema “Fem 40
anys”, el Club de Tennis
Balaguer va celebrar els dies
3 i 4 d’octubre el 40è aniversari
de les actuals instal·lacions i
el seus 85 anys d’Història
amb un seguit d’activitats
esportives, lúdiques i socials.
Les més destacades han
estat el Torneig de Tennis i
Pàdel; la Festa Infantil amb
jocs de cucanya amb el grup

10 socis més antics del club

d’animació, jocs i xocolatada
i acabant amb el Sopar
commemoratiu i ball amb el
duet Sarau.
També cal destacar l’acte

homenatge als 10 socis més
antics del Club. Aquests
van rebre una placa de
reconeixement lliurada per
diferents autoritats.

El Balaguer Villart Logístic
s’imposa al Suris Calella en
un emocionant partit
El Balaguer Villart
Logístic va obtenir una
treballada i valuosa
victòria a domicili sobre
el Suris Calella.
En el primer partit
Anna Biscarri va caure
davant la sèrbia Gabriela
Feher. Les coses es van
complicar més per al
Balaguer quan Yan Lan
Li va perdre davant
Sofia-Xuan Zhang Xu.
Tot seguit Tingting Wang
va retallar distàncies
guanyant fàcilment a
Alba Fernández.
El partit de dobles va
ser un dels dos partits
claus d’un encontre no
apte per a cardíacs. Yan

Antoni Carulla guanya la Cursa de Sant
Miquel i la cursa de l’aeroport d’Alguaire
ATLETISME>>Sergi Nunes del Runner’s Balaguer
encapçala la classificació en els 5 kilòmetres

Antoni Carulla al podi de la Cursa d’Alguaire

A n t o n i C a r u l la , d el
club balaguerí Runner ’s
s’ha imposat en les dues
darreres curses d’aquest
mes d’octubre de la Lliga
Ponent.
Carulla va ser primer a
la Cursa de Sant Miquel de
Lleida, i primer a la cursa de
l’aeroport d’Alguaire.
Sergi Nunes, un altre
dels atletes del Runner’s
Balaguer, ha pujat a la
primera posició de la lliga
Ponent de la categoria de
5 quilòmetres, després de
fer pòdiums a les curses
de Vallfogona, Cervera i
Almacelles.

Balaguer Villart Logístic

Les balaguerines van
imposar-se 3-4 en
un partit que va tenir
varies alternatives en
el marcador
Lan i Tingting van acabar
guanyant el partit per 2
a 3. En el següent partit
les de Calella es van
tornar a posar pel davant
amb la victòria Zhang
sobre Biscarri. Tingting
guanyaria Feher per 2 a 3
i Yan Lan Li, que acabaria
guanyant a Alba Fernádez
fent pujar al marcador el
resultat final de 3 a 4.

ESPORTS

L’equip femení de Futbol Sala
s’emporta els tres punts d’Hostalric
El Check Systems-It’s
Only Balaguer fa una segona part molt bona que li
permet endur-se els 3 punts
del seu partit a Hostalric.
La primera part
molt estranya ja que
les balaguerines no
s’adaptaven a la pista,
deixant molts cops a les
jugadores frenades i el rival
aprofitava per contraatacar
i arribar a la porteria de les
balaguerines que van sortir
a la represa amb la intenció
d’endur-se el partit, però les
noies d’Hostalric als dos
minuts de la segona part
es van avançar al marcador
2-1, les noies van reaccionar
al resultat i als 2 minuts
van aconseguir l’empat, i
pressionant al rival es van
avançar al marcador amb
dos gols de diferència.
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Pol Fernández guanya la II Cursa
Donem sang a Bellpuig

FUTBOL SALA>> Les balaguerines van imposar-se
per 2-4 després de remuntar un resultat contrari de
2-1 a l’inici de la segona part

Pol Fernández

ATLETISME>> El pas-

Check Systems-It’s Only Balaguer

sat diumenge 25 d’octubre es va celebrar la II
edició de la Cursa Donem Sang a Bellpuig.
Van participar més de
400 atletes entre les curses de 10 i 5 kilòmetres,
i la caminada. En Pol

Fernández (guanyador
de l’any passat) va revalidar el podi, guanyant
amb autoritat i rebaixant
en casi 2 minuts l’anterior record (fet per ell)
i deixant-lo en 34min i
43 segons a la cursa de
10Km.
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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.

Anar esperant

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

El 27 de setembre vam
anar a votar de manera
fina i educada, i pel que es
veu el que ha sortit com a
resultat no ha satisfet del
tots als artistes (polítics
s’ha d’entendre), i així ens
toca anar esperant als mateixos de sempre, qui són?
el poble. Que pot veure un
altre cop com els personalismes ho poden parar tot.
I per aconseguir-ho daran
el que no es seu, i poden
prometre la Vall d’Andorra.
La CUP haurà clavat uns
claus més a la seva pròpia
taüt si canvia el seu vot i
parer. Serà un fet la seva
compravenda. Si observem, tots s’han retirat a
un prudent segon pla. Tots
esperen aquest final que

no pot trigar gaire a fer-se
realitat. Encara que no tots
estan dins de l’interrogant,
doncs la senyora Forcadell
ja té el lloc assenyalat en
premi al seu “treball”. No
cal dir que comparant el
seu “currículum vitae”amb
els cinc primers presidents
que van tenir l’honor d’ocupar-lo, queda com una
puça, encara que pot tranquilizar-se davant dels dos
darrers. No important gaire el rànquing de qualitat.
S’embutxacarà 121.679 euros bruts, i olé! El Sr. Mas
no li ha donat una ambaixada com jo preveia, però
l’ha premiat esplendidament.
S’ha de comprendre
a la senyora Núria de Gis-

Ara et toca a tu!

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

Estem molt contents.
Els resultats de les eleccions del passat 27 de setembre són probablement
la fita més important fins al
moment, en aquest procés
de Catalunya per recuperar
les institucions d’estat. Les
opcions del ‘Sí’ han guanyat amb pràcticament dos
milions de vots, enfront del
milió sis-cents mil dels partidaris del no, que representen tan sols el 39%, i del
mig milió de vots a opcions
no definides en cap de les
dues opcions del plebiscit.
La ciutadania s’ha mobilit-

zat i s’ha expressat lliurement a les urnes. I els resultats són inequívocs per
construir des d’ara mateix
una República Catalana al
servei de tothom.
A Balaguer s’ha dibuixat un mapa on pràcticament per cada vot pel ‘No’
n’hi havien dos pel Sí. Fins
a quatre-mil set-cents ciutadans han optat per candidatures clarament partidàries de dotar-nos amb els
instruments propis d’un
estat, representant més del
seixanta per cent dels vots.
Per primera vegada a la

pert, en la seva marxa del
partit on militava (Unió),
es jugava molts euros en
la subhasta de patriotisme fins el dia que es mori.
Doncs durant quatre anys
cobrarà uns 97000 euros
anuals, i posteriorment als
65 anys la pensió de 73.000
euros anuals. Tot això és
millor que la Loteria.
Em puc imaginar el
quadre familiar de quan
en conjunt, es va decidir
canviar de partit, d’Unió a
Convergents. Però si voleu
saber més del que ens costa aquest parlament, on la
majoria sols han de seguir
les instruccions que dóna
l’encarregat de tal afer, i si
voleu tenir una mica més
de mala folla, podeu agafar
per informar-vos La Vanguardia de l’11-10-15.
Sortint d’una premissa certa com és, que un
fanàtic(a) no és dialogant

ni mesurat, ni neutral, la
Sra. Forcadell no reuneix
cap condició per a ser una
presidenta del Parlament.
Un pot pensar que s’han
acabat els Heriberts Barrera, els Alentorns, Xicoy,
Raventós, i per acabar els
Rigold que van ennoblir
els seients que van ocupar.
Però certament en aquest
poti-poti que el Sr. Mas va
organitzar al seu dia, per
dissimular i camuflar la
seva falta de govern, sense
cap dubte ha baixat molt el
nivell de la classe política,
potser per fer ressaltar més
la de l’Honorable.
Jo he dit sempre que
som l’Estat més ric del
món. Farà dos-cents o trescents anys que tothom
que pot roba. Presentem
denuncies. Tantes que els
centres judicials no hi caben. Abans faltaven mils
de pessetes. Avui falten

milions d’euros i ni unes
ni els altres tornen a aparèixer. Abans podies veure
fer-se fonedís el sospitós,
avui ni aquesta vergonya
tenen. I tots tranquils que
no passa res, i tot continua
igual, demà tornarà a sortir el sol. I això ens fa tan
especials que quan ens
enganyen dient que estem
dient que estem dins la Comunitat Europa ho creiem,
i quan ens prometen una
millor vida per a tots també ho fem. Oblidem amb
massa facilitat que quan es
comença un camí de mentides no se sap com serà de
grossa la següent. No oblidant al Pujol seria patètic
ara i per sempre, descobrir
que se’ns comença a robar
a Catalunya i pot tenir la
continuació on sigui. Ho
continuarem suportant vivint com el dia d’ahir. I no
passa res.

història tenim un Parlament de Catalunya majoritàriament independentista,
amb un mandat democràtic clar per proclamar la independència en els propers
mesos. Hem guanyat i ho
hem fet com sempre hem
fet: democràticament i pacífica, amb un somriure, i
amb la força de les urnes.
Els setanta-dos diputats de
les llistes obertament compromeses amb la independència, i tots aquells que
s’hi pugin sumar, estan plenament legitimats per aplicar el programa per assolir
la independència i tenen el
mandat per fer-ho.
Des de l’ANC de Balaguer felicitem les candidatures sobiranistes i par-

tidàries d’obrir un procés
constituent d’aquest nou
estat, i també el conjunt
del poble de Catalunya, pel
civisme que ha demostrat,
i per una de les participacions més altes d’Europa. I
ens comprometem a treballar per tal que aquesta majoria es vegi ampliada amb
totes les persones que fins
ara no han valorat els avantatges polítics, econòmics i
socials de la plena sobirania de Catalunya.
És veritat que dos milions de persones amb el
seu vot han delegat al Parlament l’encàrrec de deixar
de ser una autonomia d’Espanya per passar a tenir el
propi estat. Però això no
ens ha de fer oblidar que

encara hi ha centenars
de milers de catalans que
manifesten dubtes, que
no ho veuen clar. Per això,
un cop ha quedat definida
la voluntat majoritària, ara
és el torn de sumar i teixir complicitats. És l’hora
d’obrir aquest procés constituent a tota la ciutadania.
Des de l’Assemblea de Balaguer volem acabar fent
una crida a la implicació
de tothom, independentment de què haguem votat
el passat 27 de setembre,
per participar activament
en el repte descomunal de
construir aquest nou país.
Un país que l’hem de fer
entre tots, perquè el volem
millor. Empoderem-nos del
nostre futur!

www.revistagroc.com
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En quin país vivim

Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Això no és democràcia,
sinó autocràcia, estem cansats dels que ens governen,
i havent-los votat, no podem
acceptar tot el que fan. Crec
que és falta de preparació
ètica, som testimonis de
com cada dia hi ha més imputats i defraudadors sent
la principal causa de que el
país s’està debilitant cada
dia més.
Aquesta malaltia no la
curarem amb medicaments,
si alguna cosa defineix
aquesta època, és la por del
futur provocant ansietat i
depressió.
No hem d’anar contra
el capitalisme, tan sols organitzar-lo pel bé dels que
venen darrere nostre. No es
pot permetre que ens ofeguin, ens hem de defensar i
valorar-nos, havent els drets
humans i llibertat a decidir
totalment. Les lleis no poden ser absolutes, si no renovables al seu temps. Hem
d’evolucionar, sinó encara
estaríem a l’edat mitjana.
El tribunal Internacional
de Justícia i la ONU, declara que una societat democràtica, a diferència d’una
dictadura, no és la llei que
determina la voluntat dels
ciutadans, sent la voluntat
del ciutadà la que crea o
modifica la legalitat urgent
quan sigui el moment necessari.
Un premi Nobel de la
Pau i varis científics, diuen
que si a Catalunya una majoria vol la Independència,
sens ha d’escoltar ja que
tots els pobles tenen el dret
de definir el seu futur pacíficament.

Holanda i Dinamarca
formen part de la Unió Europea i altres països que s’han
independitzat no se’n penedeixen, sent els més petits
els que tenen una renta molt
alta.
No es pot acceptar amenaces i sentenciar-nos a que
trenquem la Constitució
Espanyola, ens volen que
siguem súbdits i arrabassar-nos tots els drets.
Com es pot romandre
indiferent si hi ha gent que
pateix, i ho passa molt malament pel sistema que ens
obliga a aguantar.
Estem tot l’any en campanyes electorals, prometen
lo incert, o lo que són capaços de fer dient que Espanya
va bé, i que s’acaba la crisis.
Demanem respecte a
tanta gent que els falta la
feina amb cargues familiars,
hipoteques, desnonaments,
com també la joventut que
no tenen futur, i com també la classe mitjana en vies
d’extinció.
És prioritari crear llocs
de treball dignes, compartir
i fer justícia i estar atents als
avenços tecnològics emplaçant-los pel bé de la humanitat.
La imatge d’aquestes
eleccions ja s’ha demostrat
que estem cansats de tantes paraules buides, i res del
que es diu val la nostra confiança.
Som valents, ningú no
ens traurà el nostre esperit
català i el gran amor que
sentim per la nostra Catalunya, recordant a tots els que
varen donar la vida pel poble
català.

Balaguer progressa adequadament

Josep Maria Castells Benabarre
---------------------------------------------------------------------------------------------------

El nou Ajuntament
de Balaguer ja comença a treballar fort per la
ciutat. Aquest canvi que
encara pot semblar prematur. Crec que aquest
curs pot anar molt millor ja que el govern
d'Esquerra Republicana
de Catalunya, clar guanyador de les passades
eleccions compta també amb el suport dels
"veterans de la política
balaguerina", els socialistes i un partit nou,
Ara Sí Balaguer, un grup
sense vinculacions amb
cap ideologia política i
gran vocació per la ciutat, que com a govern representen a una amplia
majoria de gent que volia un canvi per la ciutat,
amb el Il·lustríssim Sr.
Jordi Ignasi Vidal com
alcalde.
Els polítics s'estaran adonant que la gent
vol una gestió eficaç i
que per a què sigui eficaç, calen exigències
constants i de vegades
dures de la ciutadania
i respondre amb la màxima rapidesa, eficàcia
i transparència. Això és
la política del segle XXI.
Però alhora de fer política és difícil fer-ho bé
per a tots els ciutadans.
El bé comú. Crec que el
nou govern ha començat amb bon peu. Però
com us dic, sempre hi
ha queixes. Sempre.
Com ara, la pujada de la
taxa d'escombraries que
ha fet el nou govern que
ha generat certa preo-

cupació i queixes d'alguns
veïns.
Balaguer, a pesar de
la crisi que hem travessat
està progressant en tots
els àmbits, i una mostra
molt clara és la creació del
C.A.R, el CEEI, el desplegament de la fibra òptica
a totes les llars, els nous
jutjats, millor atenció a
les persones amb dependència i/o discapacitats,
entre elles una àrea de
salut mental per a malalts
crònics que compta amb
els millors professionals,
una cultura molt arrelada
i ben gestionada, un bon
teixit associatiu, un sector
comercial en expansió que
és capaç d'oferir productes
molt competitius i d'altíssima qualitat, un sector
agroalimentari que destaca per la seva excel·lència.
Això és també gràcies
a la bona gestió dels alcaldes Miquel Aguilà i Barril
(PSC alcalde de Balaguer
del 1983 al 1991 i del 1995
al 2011) i també de Josep
Maria Roigé i Rafel (CiU alcalde de 2012-2015) a pesar
de què va tenir poc temps
per fer coses 'rellevants'.
També comptem amb bons
equipaments, com el cinema inaugurat la passada
legislatura, o el casal cultural i d'entitats Lapallavacara (per mi la millor obra
que ha fet el PSC en tota la
seva historia), una biblioteca gran i millor distribuïda,
les millors escoles públiques pels nostres fills, una
ciutat solidària, que s'implica en nombrosos actes
per causes benèfiques.
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A més, tenim bons emprenedors que en el seu dia
a dia hi posen una dedicació enorme, cosa que em
fa pensar que Balaguer pot
ser una ciutat capdavantera a Catalunya en qüestió
d'uns anys, econòmicament i demogràficament.
Ja ho som a Lleida però ho
hem de ser a nivell nacional.
Però lamentablement
s'ha de dir que encara tenim una ciutat endeutada,
que li falta recursos per
invertir en el que voldríem,
on l'economia encara no
creix com hauria de créixer, i també que els carrers,
places i llocs públics de la
ciutat no estan prou nets.
Per aquest motiu, encoratjo al govern format per
ERC, PSC i Balaguer Ara
Sí, a ser el màxim d'ambiciosos alhora de reactivar
l'economia de la ciutat i
que en aquesta legislatura
a més de posar en marxa
totes les instal·lacions, ofereixin una atenció personalitzada als ciutadans des
de la regidoria de serveis
socials que porta el regidor
d'Ara Sí, tal com van prometre des de el seu partit
als balaguerins durant la
seva campanya com també la creació d'un clúster
agroalimentari, la millora
del eix comercial i millor
gestió del IMPIC, Escola
de Música, i que amb comunió de totes les associacions facin de Balaguer
un referent gastronòmic i
alhora tingui en compte la
revolució tecnològica que
estem vivint.

------------------------------------------
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L’Exposició “Paisatges de Les Aspres del
Montsec” al Monestir de les Avellanes

El passat 17 d’Octubre, en una sortida
organitzada pel Centre
Excursionista Les Peülles del Montsec amb
integrants del Centre
Excursionista Balaguer
es va realitzar l’ascensió
al sostre de Catalunya,
la Pica d’Estats (3.143
m), per celebrar el 84è
aniversari del «mestre de
les xiruques», l’estimat
per tots Lluís Garrofé.
En Lluís, que va fer
història com la persona
amb més edat en assolir
tots els tres mils del Piri-

L’exposició de l’artista
de Vilanova de la Sal,
David Cerezales, estarà
exposada fins el proper
22 de novembre
L’Espai Cultura, Art i
Música del Monestir de les
Avellanes mostra fins al 22
de novembre l’exposició de
pintura “Paisatges de Les
Aspres del Montsec” de l’artista de Vilanova de la Sal,
David Cerezales i Pomar.
L’exposició mostra diverses pintures de l’artista
vilanoví, que representen o
s’inspiren amb la comarca
natural de les Aspres del
Montsec, àrea geogràfica
que engloba el territori entre els secans de Balaguer
i la Vall d’Àger.
En les pintures hi podem veure representats
paisatges com el Lo Bassal
amb el Mont-roig al fons,
La Mora i Tartareu, el Pla
de les Bruixes a Millà i la
Pertusa, entre molts altres
indrets. Tots ells amb el
Montsec com a marc inelu-

Lluís Garrofé celebra el seu 84
aniversari pujant a la Pica d’Estats
El mestre de les
xiruques va celebrar
el seu aniversari
pujant al cim català
més alt un cop més
neu i pel seu amor infinit
cap a les muntanyes.
Garrofé ja ha perdut
el compte del número de
vegades que ha assolit
aquest cim però sempre
és li fa especial il·lusió
el poder tornar-hi un cop
més.

Cerezales exposa al Monestir de les Avellanes

dible d’aquest paisatge.
Són, segons explica
el mateix autor, les arrels
familiars a aquesta terra
i les estades d’infantesa
a Vilanova de la Sal, que
fan que s’emporti amb
ell imatges idealitzades
d’aquest indret. Per això en
retornar a Vilanova intenta
representar amb la pintura
aquesta món d’imatges i
sensacions, que l’han portat a representar indrets

dels paisatges del Montsec
que habitualment passen
inadvertits.
L’exposició compleix
amb els objectius que cerca l’Espai Cultura, Art i
Música del Monestir de les
Avellanes, com són la promoció dels artistes locals
de la Noguera, i la mostra
d’obres d’art que fomenten
l’expressió artística de la
nostra realitat i identitat
local.

Lluís Garrofé al cim de la Pica d’Estats

OCI

L’estil galant de la música dels Pla, per
l’Orquestra de Cambra de la Noguera
L’Associació Cultural
Grup d’Art4 de Balaguer
va organitzar el concert de
cloenda al Lliurament dels
Premis Jaume d’Urgell, sota
el títol «L’estil galant de la
música dels germans Pla»
a càrrec de l’Orquestra de
Cambra de La Noguera i el
baríton Xavier Mendoza, un
dels guanyadors del cinquè
Concurs Internacional de
Cant Líric Germans Pla,
interpretant música dels
mateixos amb el patrocini
de la Caixa dins dels seus
actes del centenari a Balaguer, juntament amb la
Diputació i l’Ajuntament de
Balaguer, que va tenir lloc a
l’Església de Sant Domènec
el dia 12 d’Octubre, concert
també emmarcat dins dels
actes del vintè aniversari de
l‘Associació.
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Exposició de Bonsais durant
les Festes del Sant Crist

La van interpretar el passat 12 d’octubre a
l’església de Sant Domènec en el decurs del
lliurament dels Premis Jaume d’Urgell 2015

Mostra de Bonsais

La Sala d’exposicions
de l’Ajuntament de Balaguer, acull, aquesta festa
major, una Mostra de
Bonsais del Club Bonsai
Balaguer.
Aquesta serà la mostra més gran feta a Balaguer els darrers anys.
Orquestra de Cambra de la Noguera

La mostra de bonsais
s’inaugurarà aquest dissabte 7 de novembre a
partir de les 12 del migdia.
La mostra es podrà
veure tots els dies de la
Festa Major de 11 a 14
hores i de 17 a 20 hores.
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES
----------------------------------VENTA/LLOGUER de
pàrkings tancats al
c/ Jaume Balmes,
11 de Balaguer. Raó:
629310479-629715431.
-----------------------------------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 nau nova de
318 m2+190 m2 pati exterior al PI Campllong
de Balaguer. Amb llum
i oficina. Preu: 300 €/
mes. Raó: 662003299.
-----------------------------------LLOGO casa al c/ Lleida 17B de Balaguer, 2
hab, 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 TRASPASSA local
de moda de la ciutat,
per motius personals,
en ple funcionament i
alt rendiment. Traspàs
21.000 euros, lloguer
barat. Raó: 609155640.
-----------------------------------ES VEN despatx de
50m2, zona cèntrica de
Balaguer. Totalment
acondicionat. De particular a particular.
Preu a convenir. Raó:
656826568-609135472.
-----------------------------------ES LLOGA apartament
a Camarasa, totalment
equipat, a/a, foc a terra,
amb vistes al riu. Raó:
973447752-639920281.
-----------------------------------SE ALQUILA en Balgauer, habitación
amueblada, con lavabo propio. Calefacción y wifi. Razón:
645971603.
-----------------------------------LLOGUER DE CASA
al Secà, 3 hab., 1 bany
complert, garatge,
amb pati 60 m 2, magatzem gran. Sense
mobles. Raó telèfons:
635497446-616771071.
------------------------------------

TREBALL
----------------------------------ES PRECISA persona
per treballar en botiga
de Balaguer, a mitja
jornada pels matins.
Incorporació immediata. Enviar Currículum
amb foto a l’Apartat
de Correus, 145 de Balaguer.
----------------------------------ES TRASPASSA llicència de taxi de Balaguer, amb vehicle
de 9 places. Volum
de feina concertada.
Oportunitat per assegurar-se una feina
fixa. Raó: 609382223
(Genís).
----------------------------------SE OFRECE señora
para hacer compañia
de noche a personas
mayores. Con experiencia. También como
ayudante de cocina.
Razón: 664173476.
----------------------------------NOIA
responsable,
s’ofereix per cuidar
persones de la tercera edat amb dependència. Raó telèfon:
685823331.
-----------------------------------

ES
PRECISA
cambrer/a per treballar
els caps de setmana
i festius pels matins.
Interessats enviar el
Currículum 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.
----------------------------------ES PRECISA perruquera amb experiència per
treballar a mitja jornada. Incorporació immediata. Amb nocions
d’estètica. Adreçar-se
a Centre d’Estètica Anter al carrer Sant Crist,
27-29 de Balaguer.
-----------------------------------NATIVA dóna classes
particulars d’anglès.
Possibilitat de fer 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.
----------------------------------ES VEN per jubilació,
semiremolc baix tipus
“gondola”, 12 metres,
suspensió pneumàtica, 9 anys, com a nou.
Preu: 7.850 euros. Raó:
662003299.
-----------------------------------SE VENDEN 250 olivos
de clase arbequinos
de entre 10 y 15 años.
Pr e c i o a n e g o c i a r
según olivo. Razón:
628645527 (tardes).
-----------------------------------COMPRO: Joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres
antics, àlbums de cromos, monedes, bitllets, postals i fotos antigues.Raó: 676803205.
-----------------------------------
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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
-------------------------------------------------------------------------

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

Horari de trens

Farmàcies

Telèfons útils

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 (2)
10.40 (4)
17.30 (3)
20.30 (2)

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 (4)
14.16 (3)
18.10 (3)
18.50 (4)
21.05 (2)

973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 5 de novembre
a les 8 de la tarda del 12 de novembre
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 12 de novembre
a les 8 de la tarda del 19 de novembre
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 19 de novembre
a les 8 de la tarda del 26 de novembre
CLAVER

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

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.55
“
20.23
“
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
“
09.10
“
09.15
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.10
“
13.30
“
14.45
“
15.15
“
15.18
“
17.30
“
17.51
“
18.00
“
19.10
“
19.21
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
12.00
ALBESA
09.20
PONTS
13.35
“
16.35
“
16.50
“
19.10		 “
13.35
SOLSONA
16.35
“

CALENDARI
dill. a dissb.
diari
disb. i diumg.
de dill. a div.
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.
dissabte
de dill. a div.
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
dissabte
de dill. a div.
diumenges
diari
diari
disbts. mercat
diari
de dill. a div.
divendres
diari
de dill. a div.
dill., dima., dij., div.
divendres

SORT.
19.00
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
08.25
11.00
12.45
15.15

DESTINACIÓ
CALENDARI
UAB BELLATERRA diumenges lectius
ESTERRI D’ÀNEU
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 div.
“
de dill. a div.
“
diari
“
diari
“
de dill. a div.
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
dissabtes
“
dissabtes
“
de dill. a div. feiners

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

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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