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GROC és una publicació plu-
ral i independent. Els articles 
d’opinió són exclusius dels 
seus autors que GROC no 
fa necessàriament seus. En 
defensa de la llibertat d’ex-
pressió 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 instituci-
ons. TOTS el articles d’opinió 
hauran d’estar signats, amb 
nom i cognoms, i aniran acom-
panyats amb una còpia del DNI 
del responsable de l’article i un 
telèfon de contacte.

Amb el suport de

 Govern, professors i associacions de mares i pares 
han discutit dins el Consell Escolar de Catalunya, com es 
pot modificar el calendari escolar. Segons el document 
de treball, la idea és d’escurçar dues setmanes les 
vacances d’estiu i repartir-les durant el curs. Encara que 
el Departament d’Educació no ho hagi volgut confirmar, 
després de la reunió n’hi ha d’haver dues més per a mirar 
d’arribar a un acord.
 El text de la Generalitat allarga el curs escolar fins a 
final de juny i el reprèn la primera setmana de setembre. 
En canvi, proposa una setmana de festa a final d’octubre 
i una altra a final de febrer (o allarga les vacances de 
Setmana Santa). En tot cas, el calendari no s’instauraria 
fins d’aquí a dos anys. Segons un dels sindicats de 
professors, el curs vinent pot aplicar-se una fórmula de 
transició: el curs començaria el 7 de setembre, i hi hauria 
cinc dies de festa la tercera setmana de febrer.
 Ara, aquesta proposta de modificació del calendari 
escolar de la Generalitat de Catalunya no satisfà pas 
tothom. La Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes 
de Catalunya (FAPAC) considera que resta pendent la 
conciliació de l’horari laboral i escolar. ‘Els casals són 
molt cars i la majoria de famílies no es poden fer càrrec 
dels fills perquè treballen’, explica la portaveu de la 
FAPAC, Yolanda Españó. També el sindicat de professors 
de l’ensenyament, USTEC, considera que una pausa al 
mig del curs pot resultar difícil per a les famílies. ‘Fer 
alguna setmana de descans a mig curs és positiu per 
als professors, però també hem de pensar què en faran 
els pares, dels fills’, comenta la portaveu de l’USTEC, 
Rosa Canyadell. I el responsable de Comunicació de la 
Federació d’Ensenyament de CC OO de Catalunya, Josep 
Miquel Lacasta, subratlla, així mateix, la dificultat de 
canviar el calendari escolar: ‘No hi ha hagut cap govern 
capaç de modificar el calendari, perquè qualsevol canvi 
implica un debat social. I és que hem de tenir en compte 
que algú s’ha de fer càrrec dels fills, durant les vacances.’
 Aquest és un tema que sorgeix cada any a principis 
de setembre, i sempre posem com a excusa la 
compatibilització dels horaris escolars amb els laborals. 
A Europa fa molts anys que el sistema de vacances d’estiu 
dels escolars es més curt que a Catalunya, i en contra els 
alumnes europeus tenen dues parades d’una setmana 
durant el curs, que segons els experts, és molt millor per 
l’educació dels nostres fills. Seria bo que per fi és posés 
fil a l’agulla per solucionar aquest tema.

Vacances escolars
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Balaguer tornarà a ser medieval del 16 
al 18 de setembre amb l’Harpia

 La Festa Harpia 2016 de 
Balaguer girarà en torn a 
l’alimentació a l’Edat Mitja-
na, durant el cap de setma-
na del 16 al 18 de setembre. 
Com cada any, la Festa Me-
dieval de Balaguer organit-
za la Trobada Internacional 
a Catalunya de grups de 
recreació medieval i un gran 
mercat medieval que s’inau-
gurarà el dissabte a la tarda 
i es tancarà el diumenge al 
vespre.
 L’Alcalde de Balaguer 
Jordi Ignasi Vidal i  la 
regidora de festes, Lorena 
González van presentar 
la festa que arriba a la 
seva sisena edició. Vidal 

va manifestar que «la 
força de l’Harpia és que 
és una festa de ciutat, 
amb molta participació 
dels veïns de Balaguer i 
molta assistència de gent 
d’altres ciutats i pobles. 
Balaguer té l’avantatge de 
tenir un Centre Històric 
d’origen medieval i el parc 
de la Transsegre que són 
perfectes per aquest tipus 

Campament medieval

de celebracions».
 Els actes de l’Harpia’16 
començaran el dijous amb 
la Presentació del catàleg 
«O rei o res», editat pel 
Museu de la Noguera, 
a càrrec del Rector de 
la Universitat de Lleida, 
Roberto Fernández i que 
servirà per retre homenatge 
a dos historiadors que ens 
han deixat els dos darrers 
anys i  que són autors 
de part del llibre que es 
presenta, com és el cas de 
Prim Bertran i de Robert 
Cuellas.
 El divendres arribaran els 
grups de recreació històrica 
medieval i s’instal·laran 
al campament  al marge 
esquerre del riu Segre, que 
enguany es preveu que 
sigui més participatiu que 
mai amb els seus visitants, 
tal i com a remarcat la 
regidora Lorena González.

Presentació de l’Harpia 2016

La sisena edició de la 
festa medieval de
Balaguer arriba més
participativa que mai 
amb novetats

 Una de les novetats 
d ’ e n g u a n y  s e r à  l a 
nova distribució del 
mercat i del sopar a la 
Plaça del Mercadal. El 
mercat  ocuparà la zona 
habitual del mercat dels 
dissabtes, mentre que 
el sopar es farà a la part 
alta de la Plaça, i no al 
mig com es venia fent 
habitualment. També hi 
haurà novetats en  alguns 
dels espectacles com el 
que es podrà viure a la 
Plaça del Pou , amb un 
espectacle de trapezi que 
també actuarà al sopar 
del dissabte.
 Les escenificacions 
medievals al Safareig 
de la Reguereta, visites 
guiades per la ciutat, el 
campionat d’alquerc, 
danses esotèriques, 

falconeria, l’or de la 
comtessa ,  ba l l s  de 
bastons... entre d’altres 
activitats configuraran els 
actes del cap de setmana 
en que Balaguer retornarà 
a ser  la  capital  del 
Comtat d’Urgell. La Plaça 
del Museu acollirà els 
espectacles i atraccions 
infantils. Els actes del 
dissabte es clouran amb 
el Gran Sopar Medieval a 
la Plaça del Mercadal.
Durant tot el diumenge 
continuaran les activitats.

Una de les novetats d’aquest 
any és la nova ubicació del 
mercat i el sopar medievals

Sopar medieval

Continuaran les
escenificacions
medievals a la
Reguereta i les visites 
guiades per la ciutat
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La Fira del pernil reuneix més de tres 
mil persones durant el cap de setmana

 La quarta edició de la 
Fira del Pernil de Balaguer 
va ser tot un èxit de públic 
que va omplir el recinte 
durant les tres tardes i nits 
d’aquest passat cap de 
setmana. Durant els tres 
dies, es calcula que hauran 

passat unes tres mil dues-
centes persones per la Fira, 
que va tancar-se amb les 
actuacions del grup d’ha-
vaneres Vent de Ponent,  del 
Coro Rociero de la capital 
de la Noguera i va tancar la 
fira l’actuació del DJ Lokito.

Inauguració de la Fira

 La Fira va ser inaugurada 
per primer tinent d’Alcalde 
d e  B a l a g u e r,  C a r l o s 
Garcia, acompanyat de les 
regidores de fires i promoció 
e c o n ò m i c a ,  L o r e n a 
González i Ester Guarné, 
el divendres al vespre. 
L’actuació va comptar 
amb la demostració d’una 
ballada de sardanes per 
part de la Colla Santa Maria 
de les Franqueses, i una 
demostració de ball country 
amb el grup Punta Taló que 
va animar la fira fins ben 
entrada la matinada.
 El dissabte al vespre van 
actuar els grups Mapets 
i Kon Sabor, amb la seva 
rumba catalana.
 La Fira ha comptat 
amb diferents expositors 
d’alimentació.

Fira del pernil 2016

 L ’ A s s o c i a c i ó 
Gastrobar i l’Ajuntament 
de Balaguer organitzen  
la Ruta de Tapes, en 
la que hi participaran 
un total de 32 bars i 
restaurants de la ciutat, 
amb la col·laboració 
de Mahou-San Miguel 
i  l ’ A s s o c i a c i ó  d e 
Comerciants Balaguer 
2021.
 Cada di jous,  des 
del passat 18 d’agost i 
fins el 29 de setembre, 
aquests establiments 
ofereixen una ruta de 
tapes, que van variant 
cada setmana, al preu 
de 3 euros i que inclou 
la tapa i una beguda.
 A la presentació de la 
ruta feta a l’Ajuntament, 
l’alcalde de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal,va 

ressaltar que una de les 
condicions per participar 
en aquesta ruta, ha estat 
la qualitat de les tapes, i 
que cada dijous en alguns 
d’aquests establiments 
s’aniran fent tapes per 
aquelles persones que 
tenen problemes amb 
alguns tipus d’aliments. 
Tapes per celíacs, tapes 
sense gluten,  sense 
lactosa, tapes especials 
que s’aniran elaborant els 
diferents establiments 
que participen a la Ruta.

Anar de tapes a Balaguer, tots 
els dijous fins el proper 29 de 
setembre

Presentació ruta de tapes

32 establiments de la 
capital de la Noguera 
participen d’aquesta 
ruta de tapes, tots els 
dijous d’estiu
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Els millors acordionistes del món, van
actuar al Castell Formós de Balaguer

Música als Castells

Un total de deu acordionistes van actuar sobre
l’escenari instal·lat per l’ocasió en el Castell Formós 
de la capital de la Noguera

El dissabte 10 de setembre, Santa Maria 
acollirà els actes de la Diada Nacional

 El proper dissabte 10 de 
setembre, l’Ajuntament de 
Balaguer celebrarà la Dia-
da Nacional amb un acte a 
l’església de Santa Maria de 
Balaguer, a les 21,30 hores
L’Acte estarà presidit per 
Manuel Forcano, director 
de l’Institut Ramon Llull, a 
propòsit de l’Any Llull.
 Intervendran a l’acte, 
l’Alcalde de Balaguer, Jordi 
Ignasi Vidal, la vicepresi-
denta del Consell Comarcal, 
Sònia Valero, i es podrà 
gaudir de les actuacions de 

l’Aula Municipal de Dansa 
de Balaguer, dels profes-
sors de l’Escola de Música 
Rosich-Rosanes, de l’Esbart 
Dansaire Castell Formós, 
i la lectura de fragments 
del Llibre de les bèsties de 
Ramon Llull a càrrec de 
tècnics de l’Ajuntament de 

Els actes faran a l’església de Santa Maria

Balaguer.
 L’acte s’obrirà amb 
la hissada de la bandera 
acompanyada pel cant de 
la Senyera, i es tancarà amb 
el públic cantant l’Himne de 
Catalunya, els Segadors, a 
càrrec dels alumnes de l’Es-
cola Municipal de Música.

 L e s  o b r e s 
d ’ u r b a n i t z a c i ó  d e l 
carrer Cuartel, al centre 
històric de Balaguer,  
corresponent a la seva 
tercera fase, ja estan 
totalment acabades, 
tal i  com van poder 
comprovar l’alcalde Jordi 
Ignasi Vidal, acompanyat 
del regidor d’Urbanisme, 
Gerard Torres.
 L’obra s’ha realitzat 
en tres fases, que van 
iniciar-se fa uns anys. 
La primera va urbanitzar 
la part que va des de 
la Plaça Sant Salvador 
fins a la Placeta del 
carrer. La segona fase va 
urbanitzar la placeta, i la 
darrera fase, recentment 

acabada, ha connectat 
la placeta amb el carrer 
Torrent.
 Les obres s’han fet 
amb el programa de Pla 
d’Ocupació i Formació, 
en que la mà d’obra ha 
estat subvencionada per 
fons europeus, mentre 
que l’Ajuntament s’ha 
fet càrrec dels materials i 
de l’encarregat de l’obra, 
que ha consist i t  en 
enderrocar i desmuntar 
el vell mobiliari urbà, 
l’excavació de rases, i la 
renovació de total de les 
xarxes de sanejament, 
t a n t  p l u v i a l s  c o m 
clavegueres, la renovació 
de la  xar xa d’aigua 
potable, la previsió per 
la xarxa d’enllumenat 
públic i de canalització 
soterrada de la baixa 
tensió, la pavimentació 
del carrer, així com la 
i n s t a l · l a c i ó  d e  n o u 
mobiliari urbà i la nova 
x a r x a  d ’ e n l l u m e n a t 
públic.

Acabades les obres de millora 
de l’urbanització del carrer 
Cuartel, al Centre Històric

Les obres del carrer 
Cuartel s’han realitzat 
en tres fases, que ja 
estan totalment
acabades

El Director de l’Institut 
Ramon Llull, Manuel
Forcano, presidirà els 
actes de la Diada que es 
faran a Balaguer

  Més de 300 persones 
van assistir el primer dis-
sabte del mes d’agost, al 
concert del Cicle Música 
als Castells, celebrat al 
Castell Formós de la capital 
de la Noguera. Enguany, el 
públic balaguerí va poder 
gaudir de la música dels  
acordionistes que havien 
participat en el Festival 
d’acordionistes d’Arsèguel.
 Els millors acordionistes 
del món van fer vibrar un 
públic entregat.
 L’acte va estar presidit 
pel Director de Castells de 
Catalunya, Ramon Orpinell, 
l’Alcalde de Balaguer, Jordi 
Ignasi Vidal, el director del 
Festival d’Arsèguel, Artur 
Blasco, i va ser presentat 
pel regidor de cultura de 
l’Ajuntament de Balaguer, 
Joan Biscarri.

Visita al carrer Cuartel
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Els participants del projecte JoVa dels
pobles de la Noguera van a PortAventura

 El passat 9 d’agost 
l’autobús del projecte 
“Busca’2016...La Setma-
na Cultural” va fer la ruta 
pels pobles de Tartareu, 
Santa Linya i Vilanova 
del Sal, perquè els ve-
ïns i veïnes poguessin 
desplaçar-se de manera 
gratuïta a les Avellanes i 

participar en una de les 
activitats de la Setmana 
Cultural: un Tast de Pa a 
càrrec del Forn del Joan. 
 Aquesta activitat de 
la Taula d’Entitats de 
Les Avellanes promou 
la relació entre veïns i 
la participació entre els 
quatre pobles.

Comença el projecte Busca’16 
al municipi de les Avellanes

Tast de pa a les Avellanes

Voluntaris del JoVa a PortAventura

 El dimecres 31 d’agost 
els nois i noies de la Nogue-
ra participants en el projecte 
JoVa van passar tots junts 
el dia a PortAventura, com 
a activitat de cloenda del  
projecte d’aquest 2016. Amb 
aquesta sortida els ajunta-
ments i el Consell Comarcal 
de la Noguera els agraeixen 
les seves tasques i el seu in-
terès per millorar els pobles 
on viuen.
 Els municipis que s’han 
adherit al JoVa han estat 
Albesa, Algerri, Artesa 
de Segre, les Avellanes i 
Tartareu, Balaguer, Bellmunt 
d ’ U r g e l l ,  C a m a r a s a  i 
Sant Llorenç de Montgai, 
Castelló de Farfanya, Ivars 
de Noguera, Montgai, Os 
de Balaguer, Penelles, 
Térmens, Torrelameu, i 
Vallfogona de Balaguer.

Tots els i les participants van visitar el parc de
PortAventura, el passat 31 d’agost, com a agraïment 
de la seva tasca voluntària als seus municipis
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Programa d’Actes de Térmens
DIVENDRES dia 9
20.30 Inauguració de l’exposició fotogràfica Ros-
 tres del Món, a càrrec del fotògraf Xavier
 Giménez, al centre cultural.
21.00 Presentació dels nous capgrossos i pica-pica
 per tothom al Centre Cultural.
00.00 Festa Jove “Hands Up!” al pavelló.

DISSABTE dia 10
11.00 Jocs per la mainada a la Pl. Catalunya.
12.00 Masterclass de zumba a la Pl. Catalunya.
12.30 Exposició fotogràfica Rostres del Món.
16.00 1a fase del Campionat de botifarra.
17.30 Concurs de pastissos a la mediateca.
17.30 Animació infantil amb el grup Ni Circ de
 Calaix! i xocolatada a la Pl. Catalunya.
17.30 Partit de futbol entre AE Térmens i CE Aitona.
18.00 Gimcana. Termenins de ferro.
21.30 Sopar popular al pavelló.
00.00 Nit Jove amb el grup de versions La Cosa
 Nostra i després Dj Minitaks al pavelló.

DIUMENGE dia 11
06.00 Batuda de la garsa, trobada a la Pl. Catalunya
 i esmorzar pels participants.
09.00 30 Cursa de la Diada, 12è Campionat Policies
 i Bombers i 14a Caminada Nòrdic Walking.
10.00 Final del campionat de botifarra.
18.30 Exposició fotogràfica Rostres del Món.
20.00 Concert i ball a càrrec de l’Orquestra
 Mediterrània a la Pl. Catalunya.

DILLUNS dia 12
10.00 Repic de campanes.
10.00 Parc infantil refrescant amb inflables al pati
 de l’escola (fins a les 12 h).
10.00 Exposició de documents històrics de la vila
 de Térmens i exposició Rostres del Món.
12.00 Missa de Festa Major.
13.00 Ballada de gegants amb Cobla de Cervera.
15.00 Parc infantil refrescant amb inflables al pati
 de l’escola (fins a les 18 h).
16.00 Exposició de documents històrics de la vila
 de Térmens i exposició Rostres del Món.
19.00 Concert i ball amb l’Orquestra Nova Saturno.

Térmens celebra la seva Festa Major 
des del 3 fins al 12 de setembre

 Térmens està de Festa, 
amb un seguit d’actes que 
es van iniciar el passat 
dissabte 3 de setembre 
amb una desfilada de roba 
i complements i un teatre 
de titelles, així com la 1a 
concentració motera el diu-
menge.
 La festa continua aquest 
cap de setmana, el diven-
dres 9 de setembre amb 
l’exposició fotogràfica Ros-
tres del Món, a càrrec de 
Xavier Giménez al centre 
cultural de Sant Joan, que 
es podrà veure durant tots 
els dies de festa major. Al 
vespre la presentació dels 
nous capgrossos, amb pica 
pica pels assistents i s’aca-
barà la jornada amb la Festa 
jove hands Up!!
 Els actes continuaran 
el dissabte 10 de setembre 
amb jocs per als més petits, 
una masterclass de Zumba. 
Havent dinat començarà el 
concurs de botifarra, i tot 
seguit el concurs de pastis-
sos a la mediateca.

 A la tarda, i a la Plaça 
Catalunya, arribarà l’ani-
mació infantil  amb el grup 
“Ni circ de calaix! i xocola-
tada per a tothom. Partit de 
futbol entre el AE Térmens 
i el CE Aitona. A partir de 
les 6 de la tarda, arribarà la 
gimcana els Termenins de 
Ferro. Al vespre, començarà 
el sopar popular al pavelló 
que donarà pas a la Nit Jove 
amb el grup de versions, La 
Cosa Nostra ,i una sessió de 
Dj amb el DJ Minitaks.
 El diumenge 11 de bon 
mati, començarà amb la 
batuda de la Garsa, organit-
zada per la Societat de Ca-
çadors de Térmens amb un 

esmorzar pels participants. 
Durant el mati es celebrarà 
la Cursa de la Diada, la final 
del campionat de botifarra i 
al vespre concert i sessió de 
ball a càrrec de l’Orquestra 
Mediterrània.
El dilluns es farà el repic 
de campanes i durant tot 
el dia hi haurà un parc amb 
inflables pels més petits. 
L’Exposició de documents 
històrics de la vila de Tér-
mens juntament amb la de 
Rostres del món. Missa de 
festa major i ballada de ge-
gants. L’orquestra Saturno 
serà l’encarregada d’acabar 
la festa amb el concert i el 
ball.

Orquestra La Nova Saturno

El grup La Cosa Nostra 
amenitzarà la Nit jove 
del dissabte 10 de
setembre acompanyats 
d’un Dj
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Aquest diumenge arriba la 30a edició 
de La Cursa de la Diada de Térmens

Cursa de la Diada

 La Cursa de la Diada de 
Térmens, arriba a la seva 30a 
edició aquest diumenge dia 
11, una de les cites clàssi-
ques al calendari lleidatà, 
on es celebra una gran diada 
esportiva, amb la 30a Cursa 
de 10 km, les curses infan-
tils, la 14a caminada Nòrdic 
Walking i el 12è Campionat 
de Policies i Bombers.
 Menys de 12 hores va ne-
cessitar la Cursa de la Diada 
Vila de Térmens per esgotar 
les 350 places d’inscripció 
que oferia per a la prova de 
10 kilòmetres, donada la 
gran demanda, en va afegir 
70 places més que ràpida-
ment es van cobrir.
 Amb sortida i arribada 

La cursa amb trenta 
anys d’història va haver 
d’afegir 70 places més 
de les 350 inicials degut 
a la gran demanda

a la Plaça de Catalunya de 
Térmens, la cursa gaudeix 
del pas pel marge del riu 
Segre, amb les vistes del 
Mont-roig. A l’arribada els 
participants poden gaudir 
de gran quantitat de serveis, 
com massatges, guarda-
roba, piscina, llonganissa, 
obsequi exclusiu...
 Aquesta cursa, a part de 
la gran dedicació i esforç 
per part dels organitzadors 
(ACuDit, Amics de la Cursa 

de la Diada) i l’Ajuntament de 
Térmens, així com el suport 
de Grup Voltes, Feetback 
Térmens i Tuga Active Wear, 
té una vesant solidària, ja 
que un any més l’Obra Social 
de la Caixa col·laborarà amb 
l’organització de la Cursa, 
donant un euro per cada un 
dels atletes que finalitzin la 
prova de 10 km, diners dels 
quals aniran destinats a la 
lluita contra les malalties 
infantils.

 Durant l’estiu, la vila 
de Térmens ha pogut 
gaudir d’un ampli ventall 
d’activitats.
 L’associació de dones 
va organitzar un sopar de 
tastos amb plats dolços 
i salats, amenitzat pel 
Pau de Ponts. Tallers de 
capgrossos, taller de sar-

danes els dilluns amb la 
col·laboració de la Colla 
Sardanista de Balaguer i 
un taller de còctels sense 
alcohol a càrrec d’Enric 
Millà. La presentació del 
llibre “Sóc de l’oest” del 
senyor Postu.
 Activitats per a totes 
les edats i gustos. 

Moltes activitats celebrades 
durant l’estiu a Térmens

Presentació del llibre “Sóc de l’oest”
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Programa d’Actes de
Bellcaire d’Urgell
DIJOUS dia 8
21.30 Cinema a la fresca.

DIVENDRES dia 9
22.00 2n Corretapes de Bellcaire d’Urgell, amenit-
 zat pel grup de batukada Tabalats i amb
 recorregut pels bars del poble.
00.30 Festa Jove amb Buhos i Comandants de tros.
 Seguit de sessió de Disco Mòbil Galaxy i DJ
 Fran-k.

DISSABTE dia 10
09.00 Concurs de pintura ràpida per als més joves.
09.30 Torneig local d’escacs, amb coca i xocolata
 per als assistents.
17.00 Inauguració de l’exposició de fotografies del
 Corpus i lliurament del 1r concurs de pintura
 ràpida.
18.00 Enlairament de globus aerostàtic.
22.00 Sopar de cassoles amenitzat per Disco Mòbil
 Galaxy.
00.00 Festa dels 80, 90, 2000 i avui.

DIUMENGE dia 11
11.00 Celebració de l’Eucaristia a l’església canta-
 da per les corals Flor de Llí de Linyola i
 Bellcant de Bellcaire, amb autoritats, pubi- 
 lla, hereu, damisel·les i cabalers.
12.00 Sardanes a la plaça amb l’orquestra Nova
 Blanes.
13.00 Vermut de festa major i lliurament de premis
 del 1r Concurs de Truites d’autor.
18.00 Partit de futbol de 3a catalana entre el CF
 Bellcairenc i CF Cervera B.
19.30 Ball de tarda amb l’orquestra Nova Blanes.

DILLUNS dia 12
08.00 Caminada popular.
11.00 Taller de llaminadures i jocs de circ per als
 infants.
19.00 Espectacle de titelles “Recontes” amb el
 Gripau.

Bellcaire d’Urgell estarà de Festa des 
del dijous 8 fins al 12 de setembre

 La Festa major de Bell-
caire comença aquest di-
jous 8 de setembre amb una 
sessió de cinema a la fresca, 
al bar de les Piscines.
 El divendres continuen 
amb el Corretapes, amenit-
zada per una batukada que 
farà un recorregut pels bars 
del poble. A la nit la Festa 
Jove amb els grups Buhos 
i Comandants de Tros. La 
festa acabarà amb la sessió 
de disco mòbil Galaxy i Dj 
Fran-K, a la pista descoberta 

del Camp d’Esports.
 El dissabte al matí co-
mençarà amb el concurs de 
pintura ràpida per als més 
joves, el torneig d’escacs 
amb coca i xocolata per 
a tots els assistents, i a la 
tarda, es farà l’exposició 
de fotografies del Corpus i 
el lliurament de premis del 
concurs de pintura. A les 
6 de la tarda l’enlairament 
de aerostàtic donarà pas al 
sopar de cassoles al Polies-
portiu Municipal seguit de la 

Festa dels 80, 90, 200 i avui 
al bar de les piscines.
 El diumenge hi haurà 
l’eucaristia seguit de sar-
danes amb la Cobla Nova  
Blanes, amb vermut de festa 
major i el primer concurs de 
truites d’autor de Bellcaire
 Per la tarda el partit de 
futbol entre el CF Bellcai-
renc i el CF Cervera B i ball 
de tarda amb l’Orquestra 
Nova Blanes.
 El dilluns acabaran els 
actes amb una caminada 
popular, un taller de llami-
nadures i jocs de circ per 
als infants, i un espectacle 
de titelles al Poliesportiu 
Municipal.

Orquestra Nova Blanes

L’Orquestra Nova Blanes amenitzarà les sardanes i 
la sessió de ball del diumenge 11 al poliesportiu
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Bellcaire d’Urgell gaudeix d’un estiu
ple d’actes per a tots els gustos

Sopar de colles celebrat a Bellcaire el 30 de juliol

 Com ja és habitual, el 
dissabte de la Festa major  
al vespre, Bellcaire d’Urgell 
celebrarà a partir de les 22 
hores, el tradicional Sopar 
de Cassoles de Bellcaire 
que enguany estarà amenit-
zat per Disco Mòbil Galaxy. 
El preu per participar al 
Sopar de les Cassoles és 
de  15 euros per persona, 
mentre que  per als menors 
de 12 anys, el preu del tiquet 
del sopar és de 7 euros, 
tiquets que s’han de treure 
a l’ajuntament. 
 Enguany durant el so-
par de cassoles es retrà 
homenatge al doctor Josep 
Ballesté pels seus 33 anys 
dedicats a la cura de la salut 
dels bellcairencs i bellcai-
renques.
 A part aquest estiu la 
població ha pogut gaudir de 

El tradicional Sopar de 
les cassoles el proper 
dissabte dia 10 en el 
marc de la festa major 
amb disco mòbil

 El divendres 9 de 
setembre i com a acte 
de Festa major, a partir 
de les 10 del vespre 
començarà la segona 
edició del Corretapes 
de Bellcaire d’Urgell, 
amenitzat pel grup de 
batukada Tabalats amb 
recorregut per tots els 
bars del poble. 
 Una iniciativa que 
l’any passat va funcionar 
molt bé i enguany hi tonen 
amb la segona edició. Els 

tiquets es poden treure a 
l’ajuntament, i amb un 
preu de 3 euros, inclou 
la tapa i la beguda. El lloc 
de sortida serà davant del 
Bar del Poliesportiu.

Bellcaire acull el segon
Corretapes, el divendres 9 de 
setembre a les 22 hores

Bellcaire celebrarà el segon Corretapes

Amb la participació 
de tots els bars del 
poble, el tiquet val 
3 euros amb tapa i 
beguda

moltes activitats, així com 
tallers de salsa i bachata, 
sardanes els dimecres, un 
concert d’arpa amb la Ber-
ta Puigdemasa, l’activitat 
solidària del “Mullat’ per 
l’esclerosi múltiple”, el tra-
dicional sopar de colles que 
es va fer al juliol (arribant 
a la 22a edició), taller de 
còctels sense alcohol, un 
sopar amb la música del 
Pau de Ponts. A part tam-
bé han pogut gaudir d’un 

concert de música clàssica 
de la mà de Júlia Reixachs 
i Lluc Pascual amb flauta 
i el cello, cine a la fresca 
amb la  taquillera pel·lícula 
“Ocho apellidos catalanes”, 
la primera festa country i 
el primer torneig de pàdel, 
com també les festes de 
determinats carrers. La ma-
joria d’aquestes activitats 
s’han fet a les piscines, i 
han sigut activitats amb un 
gran èxit de participació.
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El projecte Astroturisme aprofita el PAM i 
la certificació Starlight del Montsec

 El Gal Noguera-Segrià 
Nord és el Grup Coordinador 
del projecte «Astroturisme», 
que, aprofitant el Parc 
Astronòmic Montsec i la 
certificació del Montsec 
com a Destinació Turística 
Reserva Starlight, té per 
objectiu convertir el territori 
del Montsec en un referent 
per a aquest t ipus de 
turisme. El projecte està 
finançat amb el 90% pel 
Departament d’Agricultura 
amb cofinançament de 
fons FEADER i el Consell 
Comarcal de la Noguera, ens 
que participa activament 
en la implementació del 
projecte.Parc Astronòmic del Montsec

Un centenar de persones van assistir al 
primer festival Fites a les Franqueses
 Cesk Freixas, Jordi Mon-
tañez i artistes de La Nogue-
ra van inaugurar el dissabte 
3 de setembre a Balaguer la 
primera edició del Festival 
Fites.
 El monestir cistercenc 
de Santa Maria de Les 
Franqueses va ser l’escenari 
del festival de camins 
alternatius d’art, que va 
oferir espectacles de dansa, 
circ, cinema i música en un 
entorn de natura i cultura 
viva.

El projecte està finançat pel Departament
d’Agricultura amb cofinançament del FEADER

Festival Fites a les Franqueses

 Els propers dies 24 i 25 
de setembre de  2016, es 
celebrarà el 8è concurs 
internacional de cant líric 
«Germans Pla, Ciutat 
de Balaguer» a la sala 
d’actes de l’Ajuntament 
de Balaguer. 
 El concurs, que té com 
a principals objectius el 
descobriment de noves 
veus i el recolzament 
de joves promeses del 
cant líric, començarà 
el dissabte 24 a les 10 
del matí a l’Ajuntament 
de Balaguer,  on els 
p a r t i c i p a n t s  s e r a n 
rebuts per l’alcalde de 
la ciutat, el jurat del 
concurs i l’Associació 
Cultural Grup d’Art4. A 
continuació es realitzarà 
el sorteig per  determinar 
l’ordre de les actuacions 
de la primera fase, que es 
portaran a terme durant 

tot el dia i que seran de 
lliure accés. El pianista  
acompanyant serà Alan 
Branch.
 D u r a n t  e l  m a t í 
d e l  d i u m e n g e ,  e l s 
p a r t i c i p a n t s  q u e 
h a g i n  p a s s a t  a  l a 
segona fase faran les 
seves actuacions, i el  
jurat  determinarà els 
intèrprets premiats.
 A les 8 del vespre 
es farà el  lliurament 
de premis i el concert 
dels guanyadors, amb 
un donatiu de 5 euros per 
l’entrada.

El 24 i 25 de setembre arriba 
un nou concurs internacional 
de cant líric “Germans Pla”

Participants d’una edició anterior

El concurs d’enguany 
es farà a la Sala
d’Actes de
l’Ajuntament de
Balaguer
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
De com

Reflexions alades
sospesen a temps
de com la manera 
submergeix la forma
i el tot del no-res
esdevé fantàstic
per dir-li que sí
al món impossible.

De com fan les fades
del dret l’inrevés
i el sabor golafre 
de ressons opacs
confon les imatges,
les va distraient,
amb frases melades
que no diuen res.

De com suren rares
entre pell i pell
lluïssors pesades
de subtils ramells
que en mirar-los ara
t’adones com ells 
entre flors amaguen
els seus fingiments.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 La Glòria està en 
coma; mentrestant, el 
seu marit, confós i deso-
rientat, espera un miracle. 
Aquesta novel·la narra la 
història de tota una ge-
neració representada per 
la Glòria, una generació a 
la qual el progrés ha anat 
cremant la terra a cada 
passa empenyent-la del 
camp a la ciutat, del po-
ble al bloc de pisos. Una 
generació que es va veure 
tenallada primer per les 
necessitats dels pares i 
després per les dels fills, 
sense haver conegut cap 
treva. L’autora ens descriu 
els orígens i la vida de la 
Glòria, des de ben jove 
que transcorre torrentera 
avall buscant la felicitat, 
amb les seves passions, 
les lluites i els quefers 
quotidians que regeixen 
la nostra vida i també ens 
enfronta amb els temes 
actuals que més ens preo-
cupen, fent-ho sense afec-
tacions, amb la claredat 
i la duresa pròpia de qui 
sap de què parla.
 Un relat amb història, 
però que no és una novel-
la històrica, sinó que re-
flexa mig segle d’una fa-
mília, amb pinzellades del 
relat polític de l’època que 
viuen els protagonistes.

La guitarra blava
Autor: John Banville
Gènere: Novel·la

 Oliver Orme és un 
pintor en hores baixes, 
amb manca d’inspiració 
i artísticament bloquejat, 
la seva musa l’ha aban-
donat. És també un lladre 
que roba pel plaer erò-
tic d’apoderar-se de les 
pertinences dels altres. 
Possessions com la irre-
sistible Polly, la dona del 
seu amic Marcus. Quan 
aquest «robatori» surt a la 
llum, amb conseqüències 
irreparables per a tots els 
implicats, el culpable es 
reclou a la seva llar de 
la infantesa tractant de 
fugir de tot. Aquí empren 
un viatge que l’obliga a 
enfrontar-se a ell mateix 
a la recerca de la redemp-
ció i posar ordre a la seva 
vida. La pèrdua d’una fi-
lla, la visió de l’amor aom 
un acte narcisista amb el 
seu component platònic 
que pot variar amb el pas 
del temps i el bloqueig ar-
tístic d’un pintor i les re-
lacions i comportaments 
humans, centren la nar-
ració d’aquesta novel·la. 
Segons l’autor, aquesta 
ha estat una de les novel-
les més difícils d’escriure 
i defineix al personatge 
protagonista com un dels 
pitjors monstres que ha 
creat.  
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Els dies sense glòria
Autor: Silvia Alcàntara
Gènere: Novel·la

 La vida d’un gat no 
sempre és fàcil. Un dia ets 
el rei de la casa i de sob-
te, tot canvia… La història 
que explica un gat, que 
amb firmesa explica que 
és el rei de la casa, sense 
pensar ni un minut que 
algun dia la seva vida pot 
canviar. L’arribada d’un 
gos a casa, li pren el su 
protagonisme i està indig-
nat, així que farà els possi-
bles per fer-lo fora. Encara 
que quan ho aconsegueix, 
se n’adona que es sent sol 
i enten que val més com-
partir el regne que no pas 
la solitud que viu. Marta 
Altés dóna veu a aquest 
gat que, en primera per-
sona, va explicant com era 
la seva vida abans i com 
va canviar amb l’arribada 
del gos, el nou inquilí de la 
casa.
 Una història d’animals 
que planteja la síndrome 
del príncep destronat, 
aquella que té a veure 
amb la gelosia que provo-
ca l’arribada d’un germà. 
En aquesta història, però, 
l’autora es val dels animals 
per presentar situacions 
quotidianes que suavitzen 
el conflicte i generen un 
corrent de simpatia envers 
el protagonista de la pèr-
dua d’exclusivitat.

El rei de la casa
Autor: Marta Altés
Gènere: Infantil (+5)
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Classificació
Primera Catalana

1. Rapitenca ...................3
2. Santboià  ....................3
3. Suburense .................3
4. Almacelles .................3
5. Balaguer ................... 3
6. Viladecans .................3
7. Sant Cristobal ...........1
8. Reus B ........................1
9. Sant Ildefons .............1
10 Vilaseca .....................1
11. CD Morell .................1
12. UE Rubí ....................1
13. Alpicat ......................0
14. Igualada ...................0
15. Jesus y Maria ..........0
16. Vilanova i la Geltrú .0
17. Lleida E. T. ................0
18. UD Vista Alegre ......0

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Asier Eizaguirre . 1

 El Balaguer va gua-
nyar per la mínima al 
camp de les Comes 
d’Igualada, gràcies 
a un gol d’Asier que 
arribava al minut 62 
i donava els primers 
3 punts a l’equip de 
Jordi Cortés.
 L’onze inicial que 
va presentar el tècnic 
balaguerí va ser el for-
mat per Alfred sota 
els pals, Bañuelos, Ye-
rai, Raúl i Giribet en 
defensa, Pau i Isaac 
Solanes, Putxi i Genís 
al mig del camp, i Asier 
i Adrià en punta.
 A la segona part 
van sortir Sergi Gal-
cerán per Pau, Marc 
Sánchez per Putxi, 
Carlos Martínez per 
Genís i Mikel del Águi-
la per Adrià.
 Alfred Peguero, 
un dels millors por-
ters de la categoria va 
aconseguir mantenir 
la porteria a zero, un 
dels objectius en cada 
partit dels balaguerins.

Alfred Peguero

Propers encontres

11/09/2016 --  18 h.
Camp  Municipal 

de Balaguer
Balaguer| Vilaseca

-------------------------------------
18/09/2016  --  12 h.

Camp Municipal 
de la Devesa

Rapitenca| Balaguer

El Club Futbol Balaguer deixa escapar 
una bona oportunitat davant el Santboià
FUTBOL>> Els de
Balaguer continuen a 
la part alta de Primera 
Catalana a 4 punts del 
líder, el Castelldefels

19/02/2016

IGUALADA 0
BALAGUER 1

 El Balaguer 2016-2017 
va debutar el passat cap de 
setmana de la mà de Jordi 
Cortés que dirigirà l’equip 
per segona temporada con-
secutiva. 
 Després d’una impeca-
ble pretemporada, en que 
l’equip balaguerí s’ha pro-
clamat Campió de la Copa 
Lleida, havent eliminat a 
Mollerussa i Alpicat i havent 
guanyat al EFAC Almacelles 
a la final per 2-1, guanyant 
a rivals com Benabarre, 
Ascó o Manresa i empatant 
al camp del Binéfar, de la 
tercera divisió aragonesa.

part amb l’empat a zero 
inicial.
 A la segona part, els 
balaguerins van sortir dis-
posats a emportar-se els 
tres punts en joc, i Asier al 
minut 17 d’aquesta segona 
part aconseguia marcar el 
primer gol de la temporada, 
que serviria per emportar-se 
la victòria. Una victòria 
important per un equip que 
té com a objectiu principal 
l’ascens a Tercera Divisió. 
Tindrà rivals complicats 
per aconseguir-ho, com el 
Santboià que en la primera 
jornada es va imposar al 
Lleida B per 0-2, el Vila-
decans que guanyava 1-0 
al Vilanova, un altre dels 
candidats a l’ascens, tot i 
que començava malament 
la temporada.
 El proper rival dels ba-
laguerins serà el Vilaseca, 
aquest diumenge 11 de 
setembre, a partir de les 6 

 En el seu primer partit 
de lliga els balaguerins 
van imposar-se per la mí-
nima a un Igualada molt 
desmillorat de la passada 
temporada, ja que ha patit 
la marxa de l’entrenador i 
de deu jugadors, havent de 
fer un equip practicament 
nou durant el mes d’agost.
 El partit va estar domi-
nat pels balaguerins tot i 
que es va arribar a la mitja 

Carlos Martínez durant la pretemporada

Asier va marcar el primer gol de la temporada

de la tarda.  Un Vilaseca que 
en la primera jornada no va 
passar de l’empat davant el 
Sant Ildefons. Una setmana 
més tard, els balaguerins 
visitaran el sempre compli-
cat camp de La Devesa de 
Sant Carles de la Ràpita, on 
s’haurà d’enfrontar a la Ra-
pitenca que va sumar tres 
punts importants davant el 
Vista Alegre, guanyant per 
3-0 en el primer partit de la 
temporada.
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El president Carles Puigdemont rep al 
Club Tennis Taula Balaguer a Palau

 L’Estudiantes i el CAI 
Zaragoza es van enfrontar 
en un partit amistós ACB, 
jugat el passat divendres 
dia 2, al Pavelló Poliespor-
tiu de Balaguer, davant 
d’unes dues-centes per-
sones.
 L’Estudiantes es va 
acabar imposant per 90-

79, després d’haver fina-
litzat l’stage de pretempo-
rada que els madrilenys 
havien fet a la Vall d’Aran.
 La primera part, molt 
igualada va acabar amb 
un 38-42 pels aragone-
sos, però a la segona, els 
madrilenys van donar el 
tomb al marcador.

L’Estudiantes guanya al CAI en 
un partit ACB amistós

Partit amistós entre l’Estudiantes i el CAI Zaragoza

Club Tennis Taula Balaguer

 Aquest dimecres dia 7 
de setembre, i amb motiu 
de la consecució del títol 
de lliga de la Superdivi-
sió Femenina de Tennis 
Taula 2015/2016 per part 
de l’equip Balaguer Villart 
Logístic, el president Carles 
Puigdemont ha rebut ofici-
alment una delegació del 
Club Tennis Taula Balaguer 
al Palau de la Generalitat, 
en la que el Club, com a 
culminació d’una tempora-
da històrica, va oferir aquest 
trofeu al poble de Catalunya 
representat en la persona 
del President de la Genera-
litat.
 La Delegació del Club 
Tennis Taula Balaguer, 
estava formada per unes 
35 persones, encapçalada 
per la seva presidenta i 
jugadora Anna Biscarri.

Una delegació del club guanyador del títol de lliga 
de la Superdivisió Femenina, amb la presidenta
Anna Biscarri i l’alcalde Jordi Ignasi Vidal
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 El passat 13 d’agost 
es va disputar  la  V 
cursa  d’Alòs de Balaguer 
prova puntuable per la 
Lliga de la Noguera de 
curses de muntanya que 
constava d’un recorregut 
de 10 km i un desnivell 
positiu de 700 m, on els 
dos Balaguerins van 
pujar al podi.
 Rebeca Cañizares 
del club Logiesport va 
acabar quarta de la 
general i primera de la 
categoria de veteranes 
amb un temps de 1:48:02. 
Cal destacar que era 
la primera vegada que 
disputava un trail de 
muntanya.
 Jose Diaz del club 
A.E. Noguera Sportbike 
va acabar novè de la 

general i segon de la seva 
categoria de veterans 
amb un temps de 1:08:23.
Els guanyadors d’aquest 
trail van ser en categoria 
masculina en Xavier 
Solsona amb un temps 
de 1:02:32 i amb fèmines 
Sandra Bernaus amb 
un  temps de 1:37:02.
 La jornada es va 
viure en plena festa 
major, destacant la bona 
organització i el bon 
ambient.

Els noguerencs Rebeca
Cañizares i José Diaz pujen al 
podí del Trail de Castellàs

Rebeca Cañizares i José Diaz

Xavier Solsona i
Sandra Bernaus en 
van ser els
guanyadors absoluts 
de la prova

200 atletes de primer nivell van
participar a la Triatló de Balaguer

 El passat dissabte 27 
d’agost, es va disputar el 
10è Triatló Internacional 
de Balaguer i el 5è Triatló 
Infern, amb la participació 
de 200 triatletes vinguts 
d’arreu de Catalunya, Ara-
gó, Euskadi o València, or-
ganitzat pel club balaguerí 
Pedala.cat.

 Un dels triatlons més 
durs dels país on només els 
més valents poden aconse-
guir ser finishers. La partici-
pació va ser de luxe amb els 
darrers dos guanyadors en 
categoria masculina Xavier 
Torrades i Eric Merino, Vi-
cenç Castellà classificat re-
centment per al campionat 

Cursa a peu

del món Ironman, el meda-
llista olímpic Sergi Escobar 
o el triatleta de Ponts Xavier 
Jovè recentment proclamat 
Campió d’Europa de duatló 
Cros. 
 Precisament l’atleta de 
Ponts, Xavier Jové va pro-
clamar-se campió de la triat-
ló amb un temps de 4 hores 
i 30 minuts. En categoria 
femenina destacar la pre-
sència de les dues últimes 
guanyadores Mercè Tussell 
i Esther Hernández. Esther 
Hernández va proclamar-se 
campiona amb 4 hores i 58 
minuts, seguida de Mercéè-
Tusell i Aïda Fàbrega.
 La classificació de la 
prova Infern la va encap-
çalar Javier Cano, amb un 
temps de 6 hores i 13 mi-
nuts, seguit de Raúl Ra-
mírez del Cambrils, que va 
arribar sis minuts més tard.

Prova de natació al pantà de Sant Llorenç
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150 nedadors participen a la Travessia 
del pantà de Sant Llorenç de Montgai

 Més de 7.000 perso-
nes han gaudit aquest 
estiu de les diferents 
activitats que s’oferien a 
Balaguer dins de l’agen-
da Estiu Jove.
 Caminades per la 
c i u t a t ,  i n i c i a c i ó  a l 
running els di l luns, 
concerts a la fresca amb 

música en directe els 
dimarts, els monòlegs 
el dimecres, classes 
d’aquagym a la piscina 
del  Secà els  di jous 
i cursos de fotografia 
nocturna han estat les 
activitats que s’havien 
programat per aquest 
estiu.

Èxit en les activitats de 
l’Agenda Jove d’aquest estiu

Aquagym a la piscina del Secà

Travessia al pantà de Sant Llorenç

 El pantà de Sant Llorenç, 
a la Noguera, es va omplir 
amb 150 nedadors, amb 
motiu de la 7a edició de la 
Travessia al pantà de Sant 
Llorenç i la 4a del Pantathó 
7.0. 
 La jornada va estar 
organitzada pel Club Esportiu 
Natació Balaguer i va acabar 
amb les victòries de Ferran 
Julià amb 1h49’35’’ i Laia 
Torra, amb un temps de 
1h 45’31’’ ambdós del CN 
Cervera, en la prova més 
llarga, el Pantathó 7.0, i d’Eric 
Vilaregut i Maria Romero en 
la Travessia de 3.2 kilòmetres. 
La prova era puntuable pel 
Circuit Català de Travessies.
 La nadadora del CEN 
Balaguer Núria Pallé va 
quedar tercera amb 1h 56’52’’ 
en la Pantatho 7.0

Ferran Julià i Laia Torra del CN Cervera van ser els 
guanyadors de la Pantatho 7.0 i Eric Vilaregut i
Maria Romero de la travessia de 3,2 quilòmetres
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El balaguerí Antonio Rosauro participant 
de la trail del Montblanc amb 38h i 25’
 L’atleta balaguerí, Antonio 
Rosauro va participar els pas-
sats dies 26, 27 i 28 d’agost a la 
Ultratrail del Montblanc, amb 
sortida i arribada a Chamonix, 
una prova de 171,1 quilòme-

Antonio Rosauro a l’arribada acompanyat de la seva mare

 Un any més torna la 
Milla Urbana de Balaguer, 
el proper dissabte 24 de 
setembre, per sisè any 
consecutiu la Milla om-
plirà de runners el Passeig 
de l’Estació a partir de les 
17 hores.
 Com ja és habitual la 
cursa admet modalitats 

infantils i sèniors, amb el 
recorregut de cursa atlè-
tica de 1.609 metres que 
es correran a la punta del 
Passeig de l’Estació, amb 
sortida del Bar 1900.
 Les inscripcions es 
poden fer a través de run-
ners.cat o al mateix Bar 
1900. 

El proper dissabte 24, es farà 
la 6a edició de la Milla Urbana

Per sisè any consecutiu es farà la Milla Urbana

tres i un desnivell acumulat 
de mes de 20 mil metres, que 
va acabar amb un temps de 
38 hores i 25 minuts.
 Una prova molt dura que 
rodeja circularment el massís 

del Montblanc, passant per 
tres països com França, Itàlia 
i Suïssa. Rosauro va quedar 
en el lloc 196 de la seva cate-
goria.
 En total hi participaven 
2.400 atletes vinguts de 88 
països diferents, dels quals 
només van acabar la prova 
pocs més de 1.300, degut a les 
fortes temperatures, enguany 
hi va haver un abandonament 
del 40%, tot i les exigències de 
l’organització per poder parti-
cipar, ja que es necessita ha-
ver participat en certes curses 
acreditatives que et donen 
dret a participar en aquesta. 
Antonio molt content amb 
el seu resultat, agraeix el 
suport rebut per part de Jordi 
Estrada, Laia Fontova i la seva 
mare Vicenta Gonzalvo per 
l’assistència que li van fer 
durant els tres dies de cursa.
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El darrer onze de setembre
ANC Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Des de l’ANC estem 
convençuts que ens tro-
bem davant de la diada de 
l’11 de setembre més deci-
siva, perquè serà la darrera 
abans de recuperar l’estat 
perdut fa 300 anys. I per 
tant serà una diada molt 
important, a la que us con-
videm a participar. Com a 
societat estem a punt de 
dotar-nos de les eines d’un 
estat, unes eines necessà-
ries per afrontar els reptes 
de futur. Disposar d’un es-
tat ens permet gaudir d’uns 
instruments que tenen 
tots els països normals del 
món, i dels quals nosaltres 
també en volem disposar!
 Ens trobem amb el rep-
te de culminar els esforços 
d’aquests darrers anys en 
els propers mesos. I aquest 
és un procés coral on ca-
dascú té el seu paper. El 
Parlament proclamant la 
independència després 
d’haver possibilitat una 
vegada més a través d’un 
instrument electoral que 
ens puguem contar, i que 
quedi clara la majoria de la 
ciutadania. El Govern pre-
parant-ho tot perquè quan 
es proclami la independèn-
cia tot continuï funcionant. 
I nosaltres, la gent, la part 
més emocionant: afegir el 
nostre entorn més proper 
al projecte col·lectiu, i om-
plir els carrers perquè és la 
força del carrer la que em-
peny el procés i apuntala 
les institucions per fer el 
pas definitiu.
 Enguany la mobilització 
s’ha previst en cinc punts 
diferents de Catalunya, co-
mençarà al marge esquer-
ra del riu Segre al seu pas 
per Lleida, a partir de les 
17:14 quan les campanes 
de la Seu Vella donin inici 
a la festa. I el muntatge au-
diovisual anirà passant el 

relleu de Lleida a les altres 
poblacions fins a acabar a 
Barcelona. Enguany que ho 
tenim al cantó de casa la 
presència de Balaguer ha 
de ser més potent que mai!
 Des de l’ANC de Bala-
guer ja tenim samarretes, 
que podeu comprar els dis-
sabtes a la parada que fem 
al Mercadal. Com a nove-
tat, la samarreta d’aquest 
any la podem personalitzar: 
veniu a comprar-la i us ex-
plicarem com! Tant a la 
parada com a l’oficina de 
turisme situada al Museu 
hi podeu adquirir tiquets 
d’autobús al preu de 6 eu-
ros. Els autobusos sortiran 
de Balaguer en dos horaris: 
a les 12h i a les 15h, i a Llei-
da aparcaran als Camps 
Elisis. Recomanem que 
compreu els tiquets d’au-
tobús com més aviat millor 
i que eviteu els desplaça-
ments amb vehicle parti-
cular. I recordeu que com 
cada any cal que ens inscri-
vim al tram corresponent, 
per tal d’assegurar l’èxit i 
facilitar-ne l’organització.
 Les coses que comen-
cen per la porta gran s’han 
d’acabar per la porta gran. 
Han estat quatre anys de 
grans mobilitzacions. Qua-
tre anys d’emocions, de 
somriures, de reptes im-
possibles assolits, i d’ex-
plicar-nos al món. Quatre 
anys que poden semblar 
una eternitat però que en 
el context històric de la re-
cuperació de les nostres 
institucions d’autogovern 
no ho són. Com cada Onze 
de Setembre estem convo-
cats a fer història. Hem de 
tornar a demostrar que hi 
som, de manera solemne i 
clara, com aquests darrers 
anys, per agafar impuls ne-
cessari per a l’esprint final.
-------------------------------------------

Del sí i del no
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mentrestant que tots 
juguem a tocar i amagar, 
l’Estat continua la seva 
marxa per inèrcia i no sa-
bem on pararà. Negocia-
cions i festejos amb final 
encara ignorats amb la to-
tal indiferència del poble. 
Si a molts no ens agrada 
el Sr. Rajoy, molt menys 
ens agraden alguns al-
tres. És una impressió tan 
indefinida com enutjosa 
quan un es queda parat 
davant de la covardia dels 
socialistes, al pensar com 
podrien forçar als del PP a 
adoptar mesures de sanitat 
econòmica amb la colla de 
presumptes lladregots de 
tot pelatge que ha tingut. 
També un pot pensar que 
ells no volen exigir el que 
no volen fer. Perquè Déu ni 
do de com han florit també 
en el seu camp aquestes 
flors de corrupció.
 De canviar la Llei Elec-
toral no caldria parlar-ne, 
doncs ni al PP ni al PSOE 
no els hi convé. Amb Ciu-
tadans ho tenen damunt de 
taula. Així en podríem citar 
un variat reguitzell d’as-
sumptes que amb cinisme 
i cara dura -que prou en te-
nen els dos-, es podria fer 
la ferma base d’un govern 
fort, encara que fos més 
fals que un duro sevillà. 
Però serviria almenys per 
afrontar amb unitat els rep-
tes que té plantejat l’Estat. 
Moltes majories es fan per 
motius semblants.

 El pas del temps que és 
inexorablement sàdic, ens 
dirà si aquest tossut i va-
nitós desdeny a col·laborar 
dels socialistes els resul-
tarà rendible. Potser sí per 
ficar pals a les rodes des de 
l’oposició, però no, a l’aug-
ment de la seva credibilitat 
d’ésser un partit preparat 
per governar, almenys per 
ara. Aquesta majoria natu-
ral que diu el PSOE té el Sr. 
Rajoy és una mentida po-
drida, s’hauria d’entregar 
a les condicions naciona-
listes. Per ells, PSOE, mat-
xacar-lo després. I ells, el 
PSOE, s’hauria d’entregar 
a Podemos i comunistes 
que es com cantar les en-
soltes per ell mateix. A pe-
tita escala es va veure amb 
els Tripartits, qui va rebre 
van ser els socialistes: E.R 
i Saures van sortir-ne ben 
sencers. Tot el dit es pura 
especulació personal. Els 
vertaders motius no sem-
pre són agradables i asse-
quibles per nosaltres, i a 
part segur que fan pudor. 
Jo crec que hi haurà unes 
terceres eleccions.
 Ciutadans ha donat un 
exemple que altres no vo-
len donar. Ha imposat les 
seves condicions. S’ha de 
veure amb poc temps si el 
PP compleix. Molt del que 
s’ha de veure ha d’ésser 
als Jutjats, per sanejar tot 
el podrit per la corrupció 
en que s’ha viscut. No serà 
un joc curt, ans al contra-

ri durarà anys per molt 
que s’esmerin. El poble 
n’ha après tant del vist 
que l’ha fet seu. Però tot 
el camí es farà perquè no 
podem anar més enllà. 
 Aquí a la nostra ter-
ra, els polítics siguin del 
partit que vulguin res els 
hi sembla ridícul, i s’ha 
d’entendre com a ben 
normal, doncs una gent 
que ha estat fora de la 
realitat els hi és tot possi-
ble.
 Com el súmmum de 
la incongruència sense 
cap esperança. Junts pel 
Sí (?) es volen donar la 
mà amb la CUP per tornar 
a tenir una pobrissona 
majoria,  tan il·lagal com 
curta i antireglamentària, 
que fa compassió. Es van 
quedar sense Pressu-
post, i ara potser que es 
quedessin sense el vot de 
confiança al Sr. Puigde-
mont. Que va ser desig-
nat a dit, donant origen 
a tota la comedieta de 
l’Ajuntament de Girona. 
D’haver de dimitir divuit 
regidors, per poder-la do-
nar al sr. Ballesta (CiU), 
que volia cobrar 73.000 
euros. I fa riure recordar 
que els van dir que no, 
eren els mateixos que ara 
i aleshores fan parella en 
l’esperpèntic ball de la no 
nascuda Ítaca. Ho podeu 
entendre? U servidor, no.

----------------------------------------
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 El proper divendres 
16 de setembre l’allot-
jament turístic Cal Co-
mabella, ubicat a la 
plaça del Mercadal de 
Balaguer acollirà en pre-
estrena «Erm», el nou 

Espectacle de dansa de Teresa 
Santos, el 16 de setembre a 
Cal Comabella de Balaguer

Teresa Santos

El desenvolupament agroalimentari i
ambiental en una Catalunya independent

 El proper 16 de setem-
bre, a partir de les 9 del 
vespre a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament de Balaguer 
tindrà lloc la Conferència 
El desenvolupament agro-
alimentari i mediambiental 
en una Catalunya indepen-
dent, a càrrec de Meritxell 
Serret i Aleu, consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya.
 Després de la xerrada 
hi haurà un sopar-col·loqui 
al restaurant Cal Xirricló, 
organitzat pel Cercle de 
Promoció Econòmica i d’Ini-
ciatives de Balaguer i Co-
marca.La consellera Meritxell Serret pròximament a Balaguer

Tartareu va celebrar la seva setmana
cultural amb actes de tot tipus
 Del 16 al 18 d’agost es va 
celebrar la setmana cultural 
a la població de Tartareu, 
previ a la seva festa major.
 Entre les activitats pro-
gramades cal destacar la 
xerrada sobre “Ètica en la 
història” a càrrec del cate-
dràtic Miquel Millà.
 També cal destacar una 
excursió al naixement del 
Barranc Salat i finalment 
una actuació de música 
tradicional a càrrec del grup  
Karregades de Romançes.

Conferència a càrrec de la Consellera d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca i Alimentació, Meritxell Serret

Excursió durant la setmana cultural de Tartareu

espectacle de dansa de 
la coreògrafa portugue-
sa Teresa Santos, que 
inclou música en directe 
de Jordina Millà. 
 La performance tin-
drà lloc a la Terrassa del 
Portalet a partir de les 
20.30 hores i servirà per 
posar a prova el sistema 
de pagament conegut 
com a entrada inversa, 
que consisteix en pagar a 
la sortida de l’espectacle, 
allò que cadascú vulgui 
pagar pel que ha vist.

Un espectacle de
dansa contemporània 
de la mà de la
coreògrafa Teresa 
Santos
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L’Esplai de la Gent Gran de Vallfogona 
visita la Pobla de Lillet i Castellar de n’Hug

 L’Associació de la 
gent gran de Castelló de 
Farfanya, la Humanitària, 
organitzà un any més el 
sopar d’estiu, el passat 
dissabte 27 d’agost.
 A l  s o p a r  h i  v a n 
a s s i s t i r  m é s  d ’ u n 
centenar de persones. 

El sopar estava obert a 
tothom, i els membres de 
la junta van encarregar-
se del sopar a base de 
pica pica i brasa. 
 En acabar el sopar es 
va fer una sessió llarga 
de ball a càrrec del grup 
Jalayssa.

L’Associació La Humanitària 
de Castelló fa el sopar d’estiu

Sopar a Castelló

Sortida de l’Esplai Gent Gran de Vallfogona

 El passat 21 d’agost, els 
membres de l’Esplai de la 
gent gran de Vallfogona van 
realitzar un viatge cultural 
a La Pobla de Lillet, a Cas-
tellar de n’Hug i a les Fonts 
del Llobregat.
 A la Pobla de Lillet 
van visitar els Jardins 
Artigas de Gaudí que són 
una meravella i el Museu 
del Ciment Asland. Per 
la tarda van visitar a les 
Fonts  de l  L lobregat  i 
recorregut per Castellar de 
N’Hug admirant els seus 
bonics carrers empedrats 
i les botigues plenes dels 
seus famosos croissants 
gegants.
 La propera activitat serà 
l’onze de setembre amb 
la Festa de les Cassoles 
i l’Esplai elaborarà una 
paella.

La propera activitat de l’Esplai de la Gent Gran de 
Vallfogona es el preparar una paella durant la Festa 
de les Cassoles que se celebrarà el 11 de setembre
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Anuncis breus classificats
TREBALL
--------------------------------------
BAR FLEMING precisa 
cuiner/a amb experièn-
cia. Raó: 629476013.
--------------------------------------
SE OFRECE señora se-
ria y responsable, de 
toda confianza, para cui-
dar personas mayores o 
hacer compañía por las 
tardes. En Balaguer. Pre-
cio y horario a convenir. 
Razón: 685574754.
--------------------------------------
ALEMANA nativa, da 
clases particulares de 
alemán. Horas a conve-
nir. Razón: 609311113.
--------------------------------------
CHICA JOVEN respon-
sable, se ofrece para 
cuidar personas mayo-
res, niños, limpieza del 
hogar y camarera. Bue-
nas referencias y con ex-
periencia, DEMOSTRA-
BLE. Responsable y con 
vehículo propio Disponi-
bilidad total. Contacto: 
631331593.
--------------------------------------
FAIG CLASSES particu-
lars d’anglès per estudi-
ants d’Educació Primà-
ria, ESO o Batxillerat. 
Possibilitats de classes 
en grups reduïts i per 
nivells. Raó: 698383277.
---------------------------------------

S’OFEREIX senyora del 
país, per cuidar per-
sones o realitzar tas-
ques domèstiques. Raó: 
642619229.
---------------------------------------
EMPRESA de Publi-
citat i Comunicació, 
precisa: personal pel 
departament Comer-
cial i Distribució. Im-
prescindible carnet de 
conduir. Interessats/
ades enviar foto i cur-
rículum vitae a: perso-
nal@infocomarca.com
--------------------------------------
SE OFRECE joven para 
limpieza del hogar, ca-
marera o cuidar gente 
mayor/niños, con ex-
periencia y buenas re-
ferencias. Disponibili-
dad de horario. Razón: 
669562416.
--------------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera per 
enregistrar vídeos de bo-
des, bateigs, comunions o 
qualsevol altre esdeveni-
ment. Àmplia experiència 
en el sector audiovisual. 
Demana pressupost, sen-
se compromís. Contacte: 
Dani Arregui. Truca al: 
686774086 o bé envia’m 
un mail: daniaso@gmail.
com
---------------------------------------

ES NECESSITA cambrer 
o cambrera per treballar 
durant la tota temporada 
d’estiu al del Passeig, 
Bar 1900 de Balaguer. 
Busquem gent dinàmica, 
amb ganes de treballar i 
amb experiència. Interes-
sats/ades deixar el vostre 
currículum al Bar 1900.
--------------------------------------
ARA ÉS L’HORA d’apren-
dre anglès. Nativa dóna 
classes part iculars . 
Classes de conversa, 
en grups organitzats o 
bé classes particulars. 
Aprèn anglès, escrit i 
parlat! Raó: 650422582.
---------------------------------------

IMMOBLES
---------------------------------------
ES TRASPASSA comerç, 
molt ben situat, en ple 
funcionament, al c/ Ur-
gell, per no poder aten-
dre. Raó: 669487954.
---------------------------------------
COMPARTIR OFICINA. 
Busquem professional 
(advocat, immobiliària, 
financer, comercial...) 
per compartir oficina a 
Balaguer. Situació immi-
llorable a peu de carrer. 
Interessats enviar email: 
dolsallar@dolsallar.cat
---------------------------------------

V E N TA / L L O G U E R 
de pàrkings tancats 
al c/ Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó: 
629310479-629715431.
---------------------------------------
ES BUSCA pis de lloguer 
a Balaguer amb/sense 
mobles. De particular 
a particular. Trucar de 
dilluns a divendres de 2 
a 3 del migdia i de 8 a 10 
del vespre, o deixar mis-
satge. Raó: 655075527 
(Josep).
---------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, totalment 
equipat, a/a, foc a terra, 
amb vistes al riu. Raó: 
973447752-639920881.
---------------------------------------
LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col·legi 
Vedruna. Raó: 973450555.
-----------------------------------------
OPORTUNITAT, venda 
de parcel·les aïllades, 
la millor zona de Bala-
guer. Al costat del col-
legi Mont-roig, de 516 
m2. Informa’t al telèfon: 
676996765.
-----------------------------------------
ES VEN terreny amb zona 
urbanitzable de 1.544 m2 
d’extensió a Castelló de 
Farfanya. Interessats tru-
car : 607032556.
------------------------------------------

VARIS
---------------------------------------
ES DONEN classes par-
ticulars de música (llen-
guatge musical i piano). 
Raó: 669117026.
---------------------------------------
COMPRO joguines anti-
gues, scalextric, segells, 
plomes estilogràfiques, 
rellotges antics, còmics 
i llibres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fotos an-
tigues. Raó: 676803205.
---------------------------------------
SEÑORA MAYTE, viden-
cia y tarot. Alta magia 
blanca. Horas a convenir. 
Teléfonos: 656826568-
609135472.
---------------------------------------
ES VEN portabicicletes 
de sostre de la marca 
Cruzber. Amb 2 barres 
d’alumini + 3 carrils 
portabicis. Preu: 90 eu-
ros. Interessats wats-
sapp: 615211666.
----------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció de breus 
classificats, passar per 
les nostres oficines al c/ 
Sant Lluís, 36-38 entresol 
de Balaguer, trucant al 
973448273 o bé consulteu 
el nostre web: revista-
groc.com.
---------------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 8 de setembre a les 8 de la tarda del 15 de setembre ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 15 de setembre a les 8 de la tarda del 22 de setembre CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 22 de setembre a les 8 de la tarda del 29 de setembre SALA

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                   973 455 004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                  973 426 013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 445 200
IMPIC                                                   973 446 606
URGÈNCIES                                                      112
MOSSOS D’ESQUADRA               973 457 700
GUÀRDIA URBANA                        973 450 000
CÀRITAS BALAGUER                     973 443 320
CONSELL COMARCAL                  973 448 933
BOMBERS                                         973 445 080
CAP II                           973 446 028 / 973 447 714
CAP II, DEMANAR VISITES          902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL                973 450 408
A MEDICS                                           973 447 513
CENT. MÈDIC RECONEIX.                 973 448 113
CREU ROJA                                       973 445 795
RENFE                                                  973 445 503
ALSINA GRAELLS                            902 422 242
TAXIS PÚBLICS                                973 445 022
CORREUS                                           973 445 826
JUTJAT N.1, 2 i 3                                         973 679 020
JUTJAT DE GUÀRDIA                     973 679 032
REGISTRE CIVIL                               973 679 031
SALA DE PROCURADORS           973 451 177
DESPATX PARROQUIAL               973 445 342
ESGLÉSIA EVANG. PENT.               973 446 457
FUNERÀRIA SANT JOSEP           973 445 786
                629 447 113 - 629 377 476 - 973 390 862
CASAL GENT GRAN                        973 446 259
--------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                  973 586 005
--------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                  973 420 009
--------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                  973 428 007
--------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                  973 459 005
--------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT                                  973 446 099
--------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC                            973 445 018
--------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT                                  973 424 005
CASA DEL METGE                           973 424 058
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT                                  973 454 004
--------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT                                   973 180 205
--------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT                                  973 430 005
METGE                                                 973 430 107
--------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 438 004
CONSULTORI MÈDIC                     973 438 003
RESIDÈNCIA                                      973 438 169
--------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC                            973 420 003
--------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELÈFON PÚBLIC                                     973 454 002
--------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC                            973 454 003
--------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT          973 180 010 / 973 180 041
CASA DEL METGE                           973 180 213
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 432 008
CASA DEL METGE                           973 432 055
--------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC                            973 454 019
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455286

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

PÉREZ TORRES, ROSA M. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

EVA CAMPIÑEZ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

Nou horari de trens
Lleida-Balaguer-La Pobla de Segur

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.25
08.18 (5) 08.45
08.23 (4) 08.50
10.08 (1) 10.35
11.18 (2) 11.45
12.08 (7) 12.35
14.08 (9) 14.35
16.23 (12) 16.50
16.38 (4) 17.05
17.58 (5) 18.25
18.08 (4) 18.35
19.38 (8) 20.05
20.03 (4) 20.30
20.08 (5) 20.35
20.38 (3) 21.05
21.43 (7) 22.10
21.58 (2) 22.25
22.28 (6) 22.55

BALAGUER LA POBLA
05.52 (4) 07.00
08.25 (1) 09.33
11.20 (2) 12.28
15.32 (9) 16.40
17.32 (12) 18.40
17.57 (10) 19.05
19.52 (11) 21.00

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER
05.25 (4) 05.52
06.20 (1) 06.47
07.50 (1) 08.25
09.05 (1) 09.32
10.45 (2) 11.20
11.10 (7) 11.37
13.05 (1) 13.32
15.05 (9) 15.32
17.05 (12) 17.32
17.30 (10) 17.57
19.05 (5) 19.32
19.25 (11) 19.52
21.05 (7) 21.32
21.15 (2) 21.42

LA POBLA BALAGUER
07.13 (4) 08.23
10.08 (2) 11.18
13.00 (9) 14.08
15.15 (12) 16.23
15.30 (4) 16.38
19.00 (5) 20.08
19.30 (3) 20.38
21.20 (6) 22.28

(1) Circula tots els dies.
(2) Circula tots els dies excepte 
dissabtes.
(3) Circula de dilluns a dijous 
feiners.
(4) Circula de dilluns a divendres 
feiners.
(5) Circula dissabtes, diumenges 
i festius.
(6) Només circula divendres feiners.
(7) Només circula els dissabtes.
(8) Només circula diumenges i      

festius.
(9) Circula tots els dies fins a /des 
de Balaguer. Dissabtes, fins a / des 
de La Pobla de Segur.
(10) Circula de dilluns a dijous 
feiners. Divendres feiners, fins a 
Balaguer.
(11) Circula de dilluns a dijous 
feiners. Divendres feiners, fins a la 
Pobla de Segur.
(12) Circula diumenges i festius. 
Dissabtes, fins a / des de Balaguer.

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                             dill. a dissb.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                   disb. i diumg.
20.23                                “                                    de dill. a div.
06.10                         TÀRREGA                                dill. a dissb.
07.10                                 “                                          dill. a dissb.
07.50      “                       dill. a div.
12.00                                   “                                        dill. a dissb.
15.00                                “                                    dill. a dissb. 
19.30     “ dill. a dissb.
07.10      LLEIDA de dill. a div.
07.40 “ diari
07.45 “ de dill. a dissb.
07.48 “ de dill. a dissb.
07.55 “ dimt., dimc. i div.
08.00 “ dill., dij. i div.
09.10 “ dissabte
09.15 ” de dill. a div.
10.45 “ diumenges
10.50 “  de dill. a div.
12.00 “  de dill. a div.
13.10 “  de dill. a div.
13.30 “  de dill. a div.
14.45 “ de dill. a div.
15.15 “ de dill. a div.
15.18 “ de dill. a div.
17.30 “ diari
17.51 “ diari
18.00 “ dissabte
19.10 “ de dill. a div.
19.21 “ diumenges
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50    “                                                 diari
12.00      ALBESA                       disbts. mercat
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                                 de dill. a div. 
16.35   “                                      divendres 
16.50          “ diari
19.10  “                                  de dill. a div.
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius 
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU                  diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                        “                                                diari
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17      AGRAMUNT                   de dill. a disb.
19.47 “                                  de dill. a div.
06.30   ÀGER                             de dill. a div.
07.20  “                                      dissabtes
13.37 “                                     diumenge
14.00 “                                 de dill. a div.
14.25 “                                de dill. a div.
17.22 “                                              diari
20.07 “                                               diari
21.21 “                                 de dill. a div.
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
11.00 “                                        dissabtes
12.45 “                                        dissabtes
15.15 “                     de dill. a div. feiners

SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dilluns a divendres
07.45 de dilluns a divendres
08.45 diari
09.10 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
11.00 de dilluns a dissabte
11.10 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.50  diumenge
13.00  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
16.35 diari
18.30 de dilluns a divendres
19.00 de dilluns a divendres
19.20 diari
20.00 de dilluns a divendres
20.35 de dilluns a divendres

Comunitats | Pàrquings | Oficines
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
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