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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

La família de la NÚRIA PIQUÉ CHANDRE, vol 
agrair a tot el personal de la Residència d’Avis 
Verge Aguilar d’Os de Balaguer (cuidadores, 
cuineres, sanitaris, direcció, neteja, fisioterapeu-
tes...) la cura i l’atenció que heu tingut amb la 
Núria, tan en els anys que estava bé, com en el 
final dels seus dies.
De vegades no som conscients del treball que 
feu i la paciència que teniu amb els padrins, per 
això us donem les gràcies de tot cor. Gràcies.

 A Catalunya, el règim pluviomètric es caracteritza 
per una gran irregularitat general i per una variabilitat 
interanual elevada, fruit del clima típic mediterrani, la qual 
cosa ens fa especialment vulnerables a patir episodis de 
sequera, especialment a les conques internes que és on 
es concentra el gruix de la població (més del 80%) però 
només el 40% de la disponibilitat d’aigua (essencialment 
la que es troba als embassaments, als aqüífers i dins els 
pous).
 De fet, Catalunya ha patit al llarg de la història recent 
diversos episodis de sequeres entre moderades i rigoroses. 
Un dels més importants és el que va afectar el nostre país 
i el conjunt de la península Ibèrica entre 1944 i 1950, que 
va motivar restriccions en el subministrament a diverses 
poblacions i durant diferents períodes. El 1953 només va 
ploure la meitat del que era normal i les restriccions en 
el servei van arribar a Barcelona, on a mitjans del mes de 
maig es van iniciar talls en el subministrament d’aigua als 
habitatges durant un 30% de les hores del dia.
 Els anys 1973, 1985, 1988 i 2008 Catalunya va patir 
diversos episodis de sequera rigorosa que van provocar 
restriccions importants en el subministrament i els talls 
van estar a punt d’afectar la capital fins que va ploure.
 Per això, al llarg dels anys s’han anat multiplicant 
les infraestructures d’abastament per donar resposta als 
dèficits estructurals del sistema i millorar la capacitat de 
reacció amb l’objectiu de garantir el subministrament, 
entre els quals destaquen l’ampliació de la dessalinitzadora 
de la Tordera, la construcció de la dessalinitzadora del Prat 
del Llobregat, la connexió entre els dipòsits de Trinitat i de 
Fontsanta o la recuperació de més de 300 pous arreu del 
territori.
 Tanmateix, l’escenari del canvi climàtic planteja 
la necessitat de ser encara més eficients en els úsos 
de l’aigua per compensar els seus efectes sobre la 
disponibilitat d’aigua a mig termini i llarg termini, ja que 
es reduiran les pluges, les nevades i, en conseqüència, 
també els cabals del rius.
 Actualment estem patint una sequera, i els experts 
alerten que aquesta provocarà de manera immediata 
pèrdues en els sectors agrícoles de secà com els ametllers, 
les oliveres, la vinya i el cereal, a més d’afectar també 
els sectors ramaders que van des de l’apicultura fins 
als ramats de la muntanya. Esperem que els experts no 
l’encertin i que l’escassetat d’aigua actual no empitjori. 
Però estaria bé que en ple segle XXI es modernitzessin els 
sistemes de regadiu i es recalqués sobre la importància 
de l’estalvi de cabdals.

La sequera
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 Amb la recepció dels 
comtes Jaume I d’Aragó 
i Cecília de Comenge, va 
inaugurar-se el mercat 
medieval, i va començar 
la cerimònia de rebuda 
de tots els grups de 
recreació medieval, que 
després de saludar als 
comtes van iniciar una 
gran marxa de torxes que 
va passar per damunt de 
la muralla medieval, va 
baixar per la Botera, i va 
donar pas, a l’arribar a 
la plaça del Mercadal, al 
ball de l’Harpia, presidit 
pels mateixos comtes i 
els paers de Balaguer.
 Un cop acabat el ball 
de l’Harpia els comtes 
van donar l’ordre d’entrar 
al menjador on es va 
realitzar el sopar medieval, 
amb la presència d’uns 
300 comensals, que van 
degustar un assortit de 
fruites, una panada de 
carn acompanyada amb 
verdureta de l’horta, 

Una de les novetats d’aquest 
any ha estat la nova ubicació 
del  sopar medieval

Comtes d’Urgell

La bona climatologia 
va acompanyar durant 
tot el cap de setmana 
de la festa medieval 
de Balaguer

Balaguer retorna a l’Edat Mitja amb la 
celebració de la Festa Harpia 2016

 Balaguer va retornar a 
l’Edat Mitja durant el passat 
cap de setmana en el que la 
ciutat ha celebrat la festa 
Harpia, en record al passat 
medieval de la capital de la 
Noguera.
 Durant tot el dissabte, 
els actes es van anar 
succeint en els carrers i 

places del centre històric, i 
en el campament medieval 
que estava instal·lat al 
marge esquerre del riu 
Segre, i que comptava amb 
la participació de més de 
dos-cents participants dels 
diferents grups de recreació 
històrica, vinguts d’arreu de 
Catalunya, d’Espanya i de 

Mostra d’antics oficis al carrer del Pont

Polònia.
 Durant el matí es va 
realitzar el Campionat 
d’Alquerc a la Plaça del 
Pou, el taller de buscar l’or 
de la comtessa a la plaça 
del Museu, i la recuperació 
per unes hores del safareig 
de la Reguereta.
 D’altra banda, el carrer 
del Pont va acollir una 
nova edició de la Mostra 
d’Oficis Antics que va estar 
inaugurada per l’Alcalde de 
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal 
acompanyat de bona part 
dels regidors de l’equip de 
govern.
 Durant la tarda es va 
produir una batalla dels 
recreacionistes polonesos 
al campament medieval, i 
a partir de les 8 de la tarda, 
es va inaugurar el mercat 
medieval a la Plaça del 
Mercadal.

Safareig de la Reguereta

pollastre a la brasa, amb 
poma caramelitzada 
i de postres un pastís 
d’ametlla amb xarop de 
sucre. Els comensals 
v a n  p o d e r  g a u d i r 
d’espectacles de l’època 
durant el sopar medieval 
del dissabte.
 E l s  a c t e s  v a n 
continuar el diumenge, 
amb el mercat medieval, 
les activitats infantils 
a la Plaça del Museu, 
el trapeci a la plaça del 
Pou, els tallers educatius 
infantils, l’espectacle de 
falconeria, el campament 
medieval i el cercavila 
amb la colla gegantera de 
Balaguer.
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S’aprova la convocatòria d’ajudes per al 
lloguer de locals comercials al casc antic

Carrer d’Avall

L’import global de les ajudes és de 15.000 euros i 
els interessats poden acollir-se a les ajudes fins que 
s’acabin aquests diners

 A banda del nou 
vehicle que està en 
funcionament des de fa 
uns mesos, el passat 12 
de setembre, coincidint 
amb l’inici del nou curs 
escolar, va entrar en 
funcionament el nou 
servei de transport urbà 
de Balaguer. Aquest 
consta de tres línies,  la 
principal, la escolar i 
la dels cementiris. En 
total hi ha 49 parades 
diferents senyalitzades 
amb pals on es podran 

consultar les diferents 
rutes, parades i horaris. 
A més a més, s’han 
instal·lat  7 marquesines 
a les parades on hi ha 
un nombre més gran 
d’usuaris.
 El 12 de setembre a 
banda de les noves rutes, 
també entrà en vigor el 
nou sistema tarifari on, 
a diferència dels preus 
anteriors s’ha establert la 
gratuïtat del servei fins als 
6 anys, i descomptes en 
les targetes de 10 viatges 
per a menors d’entre 6 i 18 
anys (targetes vermelles) 
i per als majors de 65 
anys (targetes daurades), 
així com la gratuïtat del 
transport escolar en horari 
lectiu derivat d’activitats 
programades pels centres 
educatius.

Noves rutes, millora del
servei del bus i descomptes 
pels usuaris

Bus de Balaguer

El passat dilluns 12 de 
setembre, coincidint 
amb l’inici del curs 
escolar van
presentar-se les rutes

 L’Institut Municipal Pro-
grés i Cultura de Balaguer 
ha aprovat la convocatòria 
per a la concessió de sub-
vencions al lloguer de locals 
comercials per a l’obertura 
de nous establiments co-
mercials i de serveis situats 
al centre històric de Bala-
guer. 
 Aquestes subvencions 
s ’emmarquen  d ins  e l 
p r o j e c t e  i n i c i a t  a  l a 
c iutat  «Aixequem les 
persianes» dissenyat amb  
l’objectiu de dinamitzar 
econòmicament el centre 
h is tòr ic  de  Balaguer, 
potenciant al mateix temps 
l’emprenedoria com a motor 
de dinamització econòmica 
de la ciutat.
 L’ impor t  g loba l  de 
la present convocatòria 
s’estableix en 15.000 euros.

El proper diumenge dia 25, arriba la
16a Fira d’Entitats de Balaguer
 El proper diumenge 25 de 
setembre, a les 11 del matí, es 
durà a terme la inauguració, 
a la plaça Mercadal,  de la 
16a Fira d’Entitats, on unes 
40 entitats de la comarca 
explicaran als visitants les 
activitats que desenvolupen 
durant l’any. La Fira està 
organitzada per l’Associació 
Dones d’Almatà, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Balaguer, el Consell 
Comarcal de la Noguera i la 
Diputació de Lleida.
 Aquesta jornada de caire 
lúdic i festiu serà inaugura-
da per la senyora Concep-
ció Cañadell, presidenta del 
Consell Comarcal de la No-
guera, i clourà sobre les vuit 
del vespre.
 Aquest any, com a nove-
tat, des del Pla de Desenvo-
lupament Comunitari (PDC), 

s’ha organitzat un dinar de 
germanor entre els mem-
bres del PDC i les persones 
participants a la Fira. Aquest 
dinar tindrà lloc a la plaça 
del Mercadal, a les 14.00 ho-
res.
 Com és habitual, des del 
Consell Comarcal de la No-

Presentació Fira d’entitats

guera, els Serveis Socials i 
l’Oficina Jove participaran 
en aquesta Fira i hi presen-
taran les accions que estan 
duent a terme de cara a di-
namitzar grups de joves, as-
sociacions i entitats, i altres 
col·lectius com la gent gran, 
els infants i nouvinguts.
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Inici de curs de l’Escola d’Adults, que 
manté la seva oferta formativa

 El proper dissabte 24 
de setembre, el pati de 
l’escola La Noguera aco-
llirà un concert musical 
solidari en el que actua-
ran els grups The Refe-
rents, Bandelpal i Mapets. 
L’activitat s’emmarca dins 
del projecte “pati” que el 

centre educatiu duu a ter-
me i que vol aconseguir 
millorar aquest espai. 
Així els diners recaptats 
aniran de manera íntegra 
en aquest projecte de co-
construcció, participant 
els alumnes, pares i mes-
tres.

Concert solidari per al projecte 
“pati” de l’Escola la Noguera

Escola la Noguera

Escola d’Adults

S’ha obert un nou termini de matrícula per als
cursos que encara hi queden places disponibles

 L’Escola d’Adults de Ba-
laguer ha començat aquest 
passat dilluns dia 19 el nou 
curs escolar.
 Es manté la major part 
de l’oferta formativa dels 
últims cursos. Aquest fet 
permet als alumnes conti-
nuar estudiant en cursos 
que tenen continuïtat com 
els casos de l’Anglès i el 
COMPETIC (equivalent a 
l’ACTIC).
 La novetat d’aquest any 
és la inclusió del curs de 
COMPETIC-3 (equivalent 
a l’ACTIC avançat) que 
suposa  e l  n ive l l  més 
avançat en acreditació 
d e  c o m p e t è n c i e s  e n 
tecnologies de la informació 
i la comunicació. 
 S ’ha  ober t  un  nou 
termini de matrícula per 
aquests cursos.
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Programa d’Actes de
La Sentiu de Sió
DIMARTS dia 27
20.00 Conferència dels Agents Rurals sobre els
 úsos i activitats al Medi Natural, a la sala
 d’actes.

DIMECRES dia 28
20.00 Conferència dels Mossos d’Esquadra, sobre
 consells de Seguretat davant estafes, a la sala
 d’actes.

DIJOUS dia 29
12.00 Missa solemne en honor a Sant Miquel.
13.00 Sardanes amb la Cobla d’Agramunt.
14.00 Vermut popular a la plaça de l’església.
18.30 Sardinada popular a la zona esportiva.
22.00 Cinema a la sala polivalent.

DIVENDRES dia 30
18.30 Concurs de coques dolces.
21.00 Inici de festa major amb el pregó a càrrec
 del Sr. Jaume Monfort i Samà, Delegat de
 Justícia de la Generalitat de Catalunya i Al-
 calde de Bellcaire d’Urgell.
21.30 Llonganissada popular.
22.30 Ball amb el grup de versions De Noche. A
 continuació Dj Moncho (Pacha Salou).

DISSABTE dia 1
16.00 Animació infantil a càrrec del grup Cremallera
 Teatre.
18.30 Concert i ball de tarda amb l’orquestra Sabor
 Sabor. A continuació Dj. Check al pavelló.

DIUMENGE dia 2
10.30 Missa solemne.
11.30 Trobada de cotxes clàssics.
12.00 Tast de tomàquets de varietats antigues a
 càrrec de Gerard Batalla (Cultures trobades).
13.30 Entrega de premis als guanyadors del “2n
 Concurs Fotogràfic i de Dibuix Infantil.
16.00 Toc de fusta, activitat lúdica infantil a la zona
 esportiva.
18.00 Ball de tarda amb el grup Cocktail al pavelló.

L’ajuntament de la Sentiu de Sió
convida a tothom a gaudir dels actes de la seva festa major de Sant Miquel

els dies 27, 28, 29, 30 de setembre i l’1 i 2 d’octubre

La Sentiu celebra la seva Festa Major 
des del 27 de setembre al 2 d’octubre

 La Sentiu celebrarà la 
seva Festa major dedicada 
a Sant Miquel, del 27 de 
setembre al 2 d’octubre.
 Els actes començaran 
el dimarts i dimecres 27 i 
28 amb dues conferències 
a càrrec dels agents rurals 
per parlar sobre els úsos i 
les activitats al medi natural 
i els mossos d’esquadra, 
per donar consells sobre la 
seguretat davant estafes.
 El dia 29, festivitat de 
Sant Miquel, els actes co-
mençaran amb la Missa, 
ballada de sardanes amb la 
Cobla d’Agramunt, i el ver-
mut. Per la tarda, sardinada 

popular, i sessió de cinema. 
 El divendres tarda, arri-
barà l’inici de festa amb un 
concurs de conques dolces 
i a continuació l’inici oficial,  
amb el pregó a càrrec de 
Jaume Monfort, alcalde 
de Bellcaire d’Urgell. Se-
guiran els actes amb una 
llonganissada i una sessió 
de ball a càrrec del grup de 
versions De Noche i sessió 
amb Dj Moncho de Pacha 
Salou.
 El dissabte començarà 
amb animació Infantil a 
càrrec del grup La Crema-
llera Teatre i el concert i 
ball amb Sabor Sabor, i a 

continuació Disco Check.
 El diumenge hi haurà 
missa solemne i a continu-
ació la primera trobada de 
cotxes clàssics a la zona 
esportiva.
 Al migdia es farà el tast 
de tomàquets de varietats 
antigues a càrrec de Gerard 
Batalla de Cultures Troba-
des. Després del lliurament 
dels premis del concurs de 
dibuix infantil i el concurs 
fotogràfic hi haurà a la zona 
esportiva una activitat in-
fantil que se’n diu Toc de 
fusta. A les sis de la tarda hi 
haurà la sessió de ball fi de 
festa amb el Grup Cocktail.

Nit de versions a càrrec del grup De Noche
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 El municipi de Les 
Avellanes i Santa Linya 
juntament amb el Club 
Les Peülles del Montsec 
s’han adherit un any més 
a la Setmana de la Mobi-
litat Sostenible.
 El passat dissabte dia 
17 de setembre al matí es 
va realitzar una camina-
da de 7 quilometres amb 

sortida des de Vilanova 
de la Sal passant per les 
Fontanelles, Santa Mar-
garida de Privà i amb tor-
nada a Vilanova de la Sal.
 Des d’aquest munici-
pi i amb la col·laboració 
del Club Les Peülles del 
Montsec, es fan moltes 
sortides caminant pel ter-
me.

Setmana de la mobilitat
sostenible, al terme de Les 
Avellanes i Santa Linya

Participants a la sortida

Bellcaire d’Urgell va acollir la vintena 
edició de “Gripada” el passat diumenge  
 L’associació amics de la 
moto de Bellcaire d’Urgell 
«Gripada», celebrà enguany 
la seva 20a edició el passat 
18 Setembre. Gripada és 
un esdeveniment  únic, 
amb una sòlida projecció 
de futur, que té per objectiu 
acostar la moto al gran 
públic, incentivar les vendes 
i promoure la seguretat vial 
al sector.
 A primera hora i després 
d’esmorzar, es va fer una 
xerrada informativa sobre la 
seguretat vial. Per acabar, es 
va fer un sorteig d’obsequis 
entre tots els assistents. I 
com a cloenda es va fer un 
dinar popular.

37ena edició de l’Aplec de Sant Miquel 
a la població noguerenca de Tartareu

Ermita de Sant Miquel de Tartareu

Bellcaire d’Urgell

La festa motera va acabar amb un dinar popular 
organitzat per l’associació de Bellcaire d’Urgell

 El proper diumenge 
25 de setembre, Tartareu 
celebra una nova edició de 
l’Aplec de Sant Miquel. Els 
actes començaran a les 12 
del migdia amb la missa 
a l’ermita de Sant Miquel, 
que estarà amenitzada per 
la coral de Sant Anàstasi 
de Lleida, amb el seu re-
pertori. Després es farà el 
tradicional repartiment de 
coca i moscatell. Després 
vermut i dinar de germanor 
a la plaça Sant Miquel.
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Font Vella, 17 - OS DE BALAGUER- Tel. 973 438 136

Us desitja Bona
Festa Major!

Os de Balaguer celebra la seva Festa 
Major d’estiu dedicada a Sant Miquel

 Os de Balaguer presenta 
la seva Festa major dedica-
da a Sant Miquel, des del 
dijous 29 de setembre fins 
al diumenge 2 d’octubre.

Grup Quartz el diumenge fi de festa

Molts actes culturals, infantils i lúdics des del dijous 
29 de setembre, festivitat de Sant Miquel, fins al 
diumenge 2 d’octubre

La Cosa Nostra

 Els actes començaran 
el dia de Sant Miquel, amb 
la celebració de la Missa 
Major en honor al patró. Se-
guidament es farà la sessió 

de ball de vermut, a partir 
de la 1 del migdia.
 Els actes continuaran a 
les 7 de la tarda, a la Sala 
de Sant Antoni amb l’expo-
sició fotogràfica “El primer 
viatge” de Josep Daviu 
Freixes, l’exposició estarà 
oberta durant tots els dies 
de la Festa Major. A partir 
de les 8 de la tarda, hi haurà 
una sessió llarga de ball 
amenitzada per l’orquestra 
Gran Premier.
 El divendres 30 de se-
tembre  a partir de les 7 
de la tarda, s’inaugurarà 
l’exposició d’art al Castell 
Malignum Castrum, “Per 
Sant Miquel el castell ple 
d’art”, que donarà pas al So-
par de germanor per a tots 
els que hi vulguin assistir. 
Després del sopar, vindrà 
el Show Lolita Torres, que 
és la campiona d’Espanya 
de ventrilòquia.
 Els actes del dissabte 1 
d’octubre començaran amb 
la instal·lació d’un gran parc 

infantil “Pirates del Carib”a 
la pista poliesportiva i que 
estarà obert des de les 11 
del mati fins a la 1 del mig-
dia i de 4 de la tarda a les 7 
del vespre.
 A primera hora de la tar-
da, començarà el concurs 
de Botifarra i a partir de les 
6 de la tarda, començarà el 
concert de Festa Major se-
guit de les sessions de ball 
de tarda i nit, amenitzats 
tots per l’orquestra Venus.
 Tot seguit la marxa fins 
ben entrada la matinada 
anirà a càrrec del grup de 
versions La Cosa Nostra.

 La Festa Major s’acaba-
rà el diumenge 2 d’octubre. 
Els actes començaran a les 
9,30 del matí amb l’esmor-
zar popular, i la tirada de 
bitlles popular. A quarts de 
dotze tindrà lloc la Trobada 
gegantera a la Plaça de la 
Font.
 Després de dinar les 
finals del campionat de 
botifarra, sessió de ball 
a les 8 del vespre amb el 
grup Quartz, amb servei 
d’entrepans. Després del 
castell de focs hi haurà el 
ball fi de festa a partir de les 
deu de la nit.
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 L ’ e x c e p c i o n a l 
c e l  d e l  M o n t s e c  i 
l’aposta per convertir-
lo en un element de 
d e s e n v o l u p a m e n t 
turístic van fer que l’any 
2013  fos  reconegut 
internacionalment com 
un dels millors cels del 
món per a l’observació 
astronòmica i per al 
gaudi de la llum de les 
estrelles. El programa 
“ H o m e  i  B i o s f e r a ” 
(MaB) de la UNESCO 
va  cer t i f i car  e l  ce l 
del  Montsec com a 
Destinació Turística  i 
Reserva Starlight.
 El Parc Astronòmic 
Montsec (PAM) és el pi-
lar bàsic de la recerca, 
formació i divulgació de 
l’astronomia a Catalu-
nya.
 El Centre d’Observa-
ció de l’Univers (COU) 

El PAM és el pilar bàsic de la 
recerca, formació i divulgació 
de l’astronomia a Catalunya

Per poder viure una
experiència on ciència 
i turisme aniran de la 
mà per gaudir del cel

Més de 3.000 persones participaran en 
el 3r Festival d’Astronomia del Montsec

 A partir del proper 30 
de setembre i fins al 9 d’oc-
tubre es celebrarà el 3r 
Festival d’Astronomia del 
Montsec, al Centre d’Ob-
servació de l’Univers (COU), 
del Parc Astronòmic del 
Montsec (PAM), i en les 
localitats de Lleida i Bala-
guer. El Festival té com a 
objectiu principal divulgar 
la ciència en la societat, 
mitjançant l’organització 
d’activitats científiques, 
culturals i d’oci, pensades 
per a tota la família, que 
aconsegueixin despertar 
l’interès per l’Astronomia i 
un millor coneixement de 
la comarca de la Noguera, 
com a destinació d’Astro-
turisme. En aquesta edició, 
les previsions d’assistència 
són d’uns 3.000 visitants, 

enfront dels 1.500 de l’any 
passat. També s’ha passat 
de 24 a 34 activitats.
 Dins la programació 
hi ha una sèrie de confe-
rències sobre Astronomia, 
impartides per destacats 
científics de gran prestigi 
com Teodoro Roca, de la 
Universitat de La Laguna 
(Tenerife); Carlos García, 
de la Universitat Rovira i 
Virgili; Roberto Emparan, 
del ICREA & Universitat 
de Barcelona; i Francis-
co Javier Castander, de 
l’Institut de Ciències de 
l’Espai, IEEC-CSIC. També 
el Festival d’Astronomia, 
comptarà amb un progra-
ma musical i d’espectacles 
en el qual destaquen els 
dos concerts del Cicle de 
Música sota les Estrelles: 

Tallers de cohets

“Viatjant sobre un arc de 
Sant Martí”, a càrrec de Tui 
Higgings & Xavier Monge 
Jazz Project, i “L’Espai, el 
silenci i el vent”, a càrrec de 
Josep Manel Vega Quartet; 
i els espectacles “L’Univers 
humà, ciència & art” de l’ar-
tista Daniel Negrín, expe-
riments científics a càrrec 
del televisiu Dani Jiménez 
i conta contes astronòmics 
dirigits als més petits, a càr-
rec de Sílvia Palazón i Cesc 
Serrat. Com en les anteriors 
edicions, amb la finalitat de 
fomentar el coneixement 
dels productes alimentaris 
i vitivinícoles de la Noguera, 
s’han organitzat tallers i 
degustacions per al públic 
assistent, on l’Astronomia 
és el principal argument.
 En total 34 activitats, on 
les visites guiades noctur-
nes al Centre d’Observació 
de l’Univers (COU) i les 
activitats d’observació del 
Parc de Telescopis són les 
principals atraccions del 3r 
Festival d’Astronomia del 
Montsec, l’única activitat 
que es realitza a l’Estat 
espanyol amb aquestes ca-
racterístiques, on s’integra 
el coneixement del saber 
científic amb la cultura 
popular i les activitats cul-
turals i lúdiques per a tots 
els públics.

Experiments científics amb Dani Jimenez

del Parc Astronòmic 
Montsec organitza el 
3r Festival d’Astrono-
mia del Montsec amb 
la finalitat d’apropar la 
ciència a grans i petits 
com una nova forma de 
turisme: el Turisme del 
Coneixement.
 Us convidem a viure 
aquesta experiència, on 
ciència i turisme aniran 
de la mà i us permetran 
gaudir de l’espectacular 
c e l  d e l  M o n t s e c 
mitjançant activitats de 
caire científic i cultural 
adreçades a tos els 
públics.

F E S T I V A L  D ’ A S T R O N O M I A
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Programa d’Actes de
Vallfogona de Balaguer
DIJOUS dia 29
10.00 Durant tot el mati, exposició de documents
 històrics de la població i comarca de la mà
 de l’Arxiu Comarcal de la Noguera, a la sala
 d’actes de l’Ajuntament.
11.00 Cursa de bicicletes al Passeig Sant Jordi,
 amb obsequi pels participants (edat màxima
 6è de primària).
12.30 Missa en honor a Sant Miquel Arcàngel, patró
 de Vallfogona amb l’acompanyament de la
 Coral Vallfogonina.
13.30 Ballada de sardanes a la Plaça Sant Miquel
 amb la cobla-orquestra Rosaleda.
17.00 Gimcana per la mainada amb la compa- 
 nyia d’Gaudir Animació.
18.00 Concert de Festa Major amb l’orquestra
 Rosaleda i sessió llarga de ball.

DIVENDRES dia 30
11.00 Animació amb Els Gil i els Rataplam a la plaça
 Setze Jutges.
17.00 Tarda de pallassos amb els Cascalloni.
21.00 Pregó de festa major a càrrec de la Hble.
 Sra. Consellera del Departament d’Agricultu-
 ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació de la
 Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret
 Aleu.
21.00 Tallada del xop amb l’acompanyament del
 grup Batuka l’Olla i castell de focs amb els
 Diables de Balaguer.
00.00 Nit de gresca de la mà del grup de versions
 Contraband i dj’s.

DISSABTE dia 1
11.00 Parc infantil (fins a les 13.30 h).
12.00 Obertura de l’exposició de pintura del taller
 de pintura de l’Hostal Nou i La Codosa, a la
 sala d’actes de l’ajuntament.
12.00 “Anem de vermut” Ruta del vermut i tapa pel
 Restaurant Cal Farré, Bar Mig i la Braseria
 Tres Creus.
17.30 Torneig de pòquer.
18.00 Exposició de pintura del taller de pintura de
 l’Hostal Nou i La Codosa, a la sala d’actes de
 l’ajuntament.
19.00 Ball de tarda amb la Banda Sonora.
00.00 Festa disco dels 80’s Love Music amb molta
 animació.

DIUMENGE dia 2
09.00 I Trobada de xapes de cava a la plaça Setze
 Jutges.
10.30 Missa Major i acció de gràcies a Mossèn
 Marià per tots els seus anys de dedicació al
 nostre poble.
11.30 Concurs de dibuix.
12.00 Exposició de pintura del taller de pintura de
 l’Hostal Nou i La Codosa.
13.00 Ballada de gegants i capgrossos de Vallfogona
 de la mà dels grallers de Rocafort.
17.00 Exposició de pintura del taller de pintura de
 l’Hostal Nou i La Codosa.
18.00 Espectacle China Imperial.
19.00 Ball amb Cafè Latino.

Vallfogona celebra la seva Festa Major 
des del 29 de setembre al 2 d’octubre

 Vallfogona celebra la 
seva Festa Major de Sant 
Miquel del 29 de setembre 
fins el diumenge 2 d’octu-
bre. Els actes s’iniciaran el 
dijous,  amb una exposició 
de documents històrics 
de la població a la sala 
d’actes de l’ajuntament. La 
cursa de bicicletes infantil 
al passeig Sant Jordi cen-
trarà l’activitat esportiva del 
matí, abans de la Missa en 
honor al patró Sant Miquel, 
acompanyada de la Coral 
Vallfogonina, seguit d’una 
ballada de sardanes amb 
la cobla Orquestra Rosale-
da. A la tarda una gimcana 
infantil i una llarga sessió 
de ball amb Rosaleda.
 El divendres començarà 
amb el grup d’animació Els 
Gil i els Ratataplam al matí i 
pallassos a la tarda amb Els 
Cascalloni.
 A partir de les 8 de la 
tarda començarà el Pregó 
de festa major a càrrec de la 
Consellera del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya, 
Meritxell Serret Aleu. Tot 
seguit es farà la Tallada del 
xop amb l’acompanyament 
del grup Batuka l’Olla i 
castell de focs amb els 
D iab les  de  Ba laguer. 
A partir de la mitjanit, 
gresca assegurada amb  
Contraband i dj’s fins que 
surti el sol.
 Els actes continuaran 
el dissabte amb un parc 
infanti l .  L’obertura de 
l’exposició de pintura del 
taller de pintura de l’Hostal 
Nou i La Codosa a la sala 
d’actes de l’ajuntament, que 
es podrà veure per la tarda 
i diumenge. A mig mati 
ruta per alguns restaurants 

del poble, amb l’”Anem 
de vermut”, amb vermut i 
tapa per 3 euros. A la tarda 
un torneig de pòquer així 
com el ball de tarda amb la 
Banda Sonora i a partir de 
les 12 de la nit començarà 
la festa disco dels 80’s Love 
Music.
 El darrer dia de Festa 
serà el diumenge amb 
la I Trobada de Xapes de 
Cava, el concurs de dibuix, 
la missa major amb el 
mossèn Marià. Al migdia 
una ballada de gegants i 
capgrossos de Vallfogona 
amb els grallers de Rocafort 
i a la tarda, la festa s’acabarà 
amb un espectacle de la 
China Imperial i després 
una sessió de ball amb Café 
Latino.

Grup Orquestral Banda Sonora

La Festa Major de
Vallfogona de Balaguer 
commemora la festivitat 
de Sant Miquel, patró de 
la població
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Bona participació en l’Open Internacional 
d’escacs Actius de Vallfogona 

 El Club Esportiu Can-
sallebres de Vallfogona 
de Balaguer ha organit-
zat conjuntament amb 
l’ajuntament de Vallfo-
gona, pel diumenge 25 
de setembre, una nova 
edició de la Cursa de la 
Vaca, una de les cites 
emblemàtiques del ca-
lendari de la Lliga Po-
nent. 
 La jornada oferirà 
curses de 10 i 5 kilòme-

tres i una caminada.
 La prova llarga serà 
la batejada com Cursa 
de la Vaca, mentre que 
la de 5 kilòmetres serà 
la Cursa de la Vedella. La 
sortida i arribada estaran 
ubicades a les Piscines 
Municipals. La prova 
s’iniciarà a les 10 del 
matí, amb molts regals, 
sortejos, inflables, servei 
de guardabicicletes i 
xocolatada.

Aquest diumenge 25 arriba 
una nova Cursa de la Vaca

Cursa de la Vaca

Open d’Escacs de Vallfogona

 Un total de 125 persones 
es van reunir el diumenge 
18 de setembre a Vallfogona 
per disputar la 24a edició de 
l’Open Internacional, amb un 
gran nivell de jugadors. Entre 
aquests participants vam 
poder comptar amb 5 Grans 
Mestres, 7 Mestres Internaci-
onals i 16 entre Mestres Fide 
i Mestres Catalans.
 Aquest any, el segon que 
es disputa amb 9 rondes un 
sol dia, va haver un augment 
del 50% de participació 
respecte a l’any anterior.
 El jugador del Club 
d’Escacs Sabadell el MI 
Lazaro Lorenzo va ser el 
campió absolut del torneig 
amb 7’5 punts de 9 possibles 
i lider amb solitari amb mig 
punt més que el segon 
classificat que va ser el 
GM Miguel Muñoz del Club 
d’escacs Montcada, en 
tercer lloc i empatat amb 
el segon va ser el GM Marc 
Narciso de l’Escola d’escacs 

El mestre Internacional Lázaro Lorenzo del Club 
Escacs Sabadell va proclamar-se campió absolut del 
torneig amb 7,5 punts de 9 possibles

de Barcelona, jugador català 
que any rere any participa al 
campionat. 
 En quarta i cinquena 
posició hem de destacar 
a dos jugadors del Club 

d’Escacs Lleida MF Joan 
Trepat i MI Guillem Baches 
tots dos amb 7 punts. Pel 
que fa als premis per equips 
aquest any ha estat pel Club 
d’Escacs Montcada.
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Classificació
Primera Catalana

1. Balaguer ................... 7
2. Alpicat  .......................6
3. Vilanova .....................6
4. Suburense .................6
5. Almacelles .................6
6. Santboià .....................5
7. Rubí ............................5
8. Sant Ildefons .............4
9. San Cristóbal.............4
10. Rapitenca .................4
11. Vilaseca ....................4
12. Vista Alegre .............4
13. Reus B ......................3
14. Viladecans ...............3
15. Jesus y Maria ..........2
16. Igualada ...................1
17. Lleida B ....................1
18. Morell  ......................1

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Asier E. ............... 3
2. Adrià F. ............... 2
3. G. Soldevila........ 1

El Balaguer va gua-
nyar amb claredat al 
Vilaseca, en el primer 
partit d’aquesta tem-
porada al Municipal 
de Balaguer, per 3-0 
amb 2 gols d’Adrià 
Fernández i un gol de 
Genís. El Balaguer va 
mostrar-se molt fort i 
el marcador favorable 
va facilitar que juga-
dors que venien d’una 
lesió com Joan Martí-
nez o Miki Massana 
tinguessin minuts a 
la segona part.
 L’única nota nega-
tiva va ser la lesió de 
Carlos Martínez.
 El passat diumen-
ge el Balaguer va visi-
tar el camp de la Deve-
sa, i tot avançar-se al 
marcador amb un gol 
d’Asier, la Rapitenca 
va capgirar en pocs 
minuts. A la segona 
part Asier marcava de 
penal donant l’empat 
definitiu.

Joan Martínez

Propers encontres

25/09/2016 --  18 h.
Camp  Municipal 

de Balaguer
Balaguer| Rubí

-------------------------------------
02/10/2016  --  17 h.

Camp Municipal 
de Sitges

Suburense| Balaguer

El Club Futbol Balaguer guanya a casa al
Vilaseca i empata a Sant Carles de la Ràpita

El homes de Jordi Cortés 
es col·loquen líders
provisionals de la
classificació del grup 2 
de la Primera Catalana

11/09/2016

BALAGUER 3
VILASECA 0

 El Balaguer 2016-2017 
no podia començar millor 
la temporada, i ja es líder 
provisional en solitari des-
prés de les tres primeres 
jornades amb 2 victòries i 
un empat, i sumant 7 punts 
de 9 possibles.
 En el primer partit dels 
balaguerins davant la seva 
afició els homes que entre-
na Jordi Cortés van fer una 
excel·lent primera mitja 

finitiu 3-0, deixant contenta 
l’afició, en el primer partit 
dels balaguerins a casa.
 El passat diumenge, els 
balaguerins van visitar el 
camp de la Devesa a Sant 
Carles de la Ràpita. El Ba-
laguer es va avançar en el 
marcador en el minut 4 de 
joc amb un gol d’Asier, però 
la Rapitenca va empatar el 
partit dos minuts més tard, 
i en el minut 13 Alberto 
Bañuelos es marcava un 
gol en pròpia porta, en una 
jugada desafortunada que 
feia que els locals capgires-
sin el marcador.
 A la segona part, el Ba-
laguer es va quedar amb 
10 després de l’expulsió 
d’Adrià Fernández al veure 
dues grogues en dos mi-
nuts, tot i que pocs minuts 
més tard, al minut 20 de la 
segona part, la Rapitenca 
cometia un penal sobre 
Asier, que transformaria el 
mateix jugador, i que signi-

hora en el que van marcar 
dos gols, un de Genís i un 
d’Adrià Fernández, que hau-
rien pogut ser quatre si Asi-
er i Adrià haguessin aprofi-
tat dues clares ocasions que 
no van saber aprofitar.
 La segona part, tot i estar 
dominada pel quadre local, 
va baixar força el ritme del 
joc i no s’acabaria de matar 
el partit fins al minut 93 
quan Adrià marcava el de-

Isaac va fer un bon partit davant el Vilaseca

Asier va marcar els dos gols a la Rapitenca

ficava també l’expulsió del 
jugador local deixant els 
dos equips amb igualtat de 
jugadors.
 Al final l’empat a dos 
gols ja no es mouria, tot i 
que l’àrbitre va invalidar dos 
gols, un per cada part dels 
balaguerins.
 Aquest diumenge els 
balaguerins rebran al Rubí 
i una setmana més tard visi-
taran el camp complicat de 
Sitges, contra el Suburense.

18/09/2016

RAPITENCA 2
BALAGUER 2
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L’equip sènior femení del CB Balaguer 
es reforça amb l’aler Júlia Soteras

 L’equip sènior del Club 
Bàsquet Balaguer s’ha 
reforçat per la temporada 
2 0 1 6 - 2 0 1 7 ,  a m b  l a 
incorporació de  la jugadora 
Júlia Soteras de 19 anys, 
exjugadora del C.E. Xamba 
i que juga en la posició 
d’aler. És una jugadora 
de llarga embergadura, 
intimidatòria i amb un 
excel·lent control del rebot. 
Aquesta pretemporada ha 
fet una mitjana de més de 
3 taps per partit.Júlia Soteras

Conveni de col·laboració de l’Escola de 
FS Comtat d’Urgell i el FC Barcelona
 L’Escola de futbol sala 
Balaguer Comtat d’Urgell va 
presentar la renovació del 
conveni de col·laboració amb 
el F.C. Barcelona, representat 
pel seu mànager esportiu de 
Futbol Sala, Txus Lahoz.
 E l  c o n v e n i  d e 
col·laboració permetrà dur 
a terme accions comunes 
entre ambdues entitats i 
també relacionades amb la 
mateixa ciutat; accions en 
l’àmbit esportiu, xerrades i 
jornades de tecnificació. Presentació del conveni

 El poble de Gerb ens 
convida a participar a 
la seva primera cursa 
de muntanya Gerbtrail 
que tindrà lloc el proper 
diumenge 9 d’octubre. 
L ’ e s d e v e n i m e n t 
l’organitza l’EMD de 
Gerb.
 Amb dos recorreguts 
per triar, com són la cursa 
llarga de 23 km i +850 
metres de desnivell, 
per corredors/es amb 
experiència, i la cursa 
curta/Caminada:  10 
km i +450 metres de 
desnivell, pels corredors/
es més novells o pels 
caminadors, per gaudir 
de paratges diversos com 

pistes, corriols d’alzina 
i pi, corriols de terra, 
camps de conreu, carenes 
i barrancs.
 A l’arribada a la plaça 
hi haurà un bon àpat per 
als participants.
 La cursa llarga del 
Gerbtrail és una prova 
puntuable per la Lliga de 
la Noguera de curses de 
muntanya.

Gerb presenta la primera
edició de la prova atlètica 
Gerbtrail pel 9 d’octubre

La prova tindrà dos 
recorreguts, un de 23 
quilòmetres i la cursa 
de 10 quilòmetres i 
caminada

Gerb
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El Cal Miquel 24h C.B. Balaguer perd 
davant la penya Fragatina per 58-65 

 Primer partit de la tem-
porada pel nou sènior A del 
Balaguer, que no va poder te-
nir el premi de la victòria. Els 
de la Noguera, van començar 
amb un gran nivell d’encert, 
sobretot més enllà de la línia 
de 6.25, arribant a diferències 
a favor en l’electrònic de 10 
punts.   A la se-
gona part però, el Balaguer 
no va estar gens fi, fent un 
molt mal tercer quart, on els 
visitants van tenir tot l’encert 
que no havien tingut fins 
llavors. Aquest mal parcial, 
va condemnar al Balaguer 
fins al final del partit, que 
tot i apropar-se, no va poder 
consumar la victòria.C.B. Balaguer

El president Carles Puigdemont va
rebre el Club Tennis Taula Balaguer
 El 7 de setembre el Presi-
dent de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, va oferir una 
recepció al Palau de la Ge-
neralitat als representants 
del Club TT Balaguer en un 
acte de reconeixement per 
l’obtenció del títol de Lliga de 
Superdivisió Femenina  per 
mitjà del seu equip Balaguer 
Villart Logístic.
 A l’acte hi va ser present 
també el Secretari General de 
l’Esport, Gerard Figueras, que 
va subratllar la importància 
d’aquest èxit per al tennis 
taula i per a l’esport femení.
 Per la seva banda, el 
CTT Balaguer va agrair 
el suport rebut de moltes 

L’equip que entrena David Gustà no va aprofitar 
l’avantatge de la primera part i va acabar perdent

 El proper 24 de se-
tembre, el club esportiu 
Runner’s Balaguer, orga-
nitza la 6ena Milla Urba-
na Ciutat de Balaguer.
 Aquesta cursa, ja era 
un clàssic fa 25 anys a la 
ciutat per tal de promou-
re l’esport infantil. L’any 
2011, dos atletes de la 
ciutat, Jordi Cerezuela 
i Josep Maria Marquès, 
van decidir recuperar-la 
donada la seva vistositat. 
1.609 metres amb un re-
corregut pel Passeig de 
l’Estació de Balaguer.
 En les darreres edi-
cions, la Milla ha tingut 
la gran sort de comptar 
amb atletes de gran ni-

vell. La primera edició 
amb la victòria de Rafa 
Melero, posteriorment 
dos victòries consecu-
tives de l’atleta olímpic 
Jose Luís Blanco i la gran 
victòria del 2015 de l’atle-
ta del Runner’s Balaguer, 
Antoni Carulla.
 La milla de Balaguer, 
iniciarà les curses infan-
tils a les 17:00 hores amb 
els més petits. La cursa 
estrella s’iniciarà a les 
18:20, amb la presència 
de l’actual campió del 
món màster Jose Luís 
Blanco, una de les millors 
promeses de la província, 
l’atleta Roger Sans, amb 
l’atleta que ha guanyat 
més curses aquest any, 
Josep Ramon Sanahuja, 
amb l’atleta local Ach-
raf Boufra especialista 
de 3.000 obstacles i la 
possible assistència de 
l’atleta del FC Barcelona 
Aleix Porras (pendent de 
confirmació).

Arriba una nova edició de la 
Milla de Balaguer amb un
cartell de luxe

La Milla de Balaguer

Ja han confirmat la 
seva participació a la 
Milla atletes com J.L. 
Blanco, Roger Sans i 
J. Ramon Sanahuja

Un moment de la recepció

persones, empreses i entitats 
al llarg dels darrers anys. Va 
subratllar la constància de la 
tasca feta  i va desitjar que 

aquest èxit ajudi a posar en 
valor el tennis taula, l’esport 
femení i l’esport català en 
general.
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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.

Qui pensa, dubta
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Alguns dels meus benè-
vols lectors no van acabar 
d’entendre la cita del cas de 
Girona. Va l’aclariment. Un 
senyor que no anava a la 
llista que va sortir elegida de 
CiU va ser escollir per subs-
tituir al nostre actual Hono-
rable. Fet. Alhora de parlar 
de “patacons”, va tenir la 
“modèstia”, de demanar un 
sou de 73.000 euros. I ara ve, 
de qui va fer l’oposició més 
ferrenya a tal sou, va ser Es-
querra Republicana. I qui va 
carregar contra ella, el repre-
sentant de la “defuncionada” 
CiU, el senyor Carles Ribas, 
que era el portaveu del grup. 
Suposant aclarit el tema, 
només cal afegir que el Sr. 
Ballesta ja tenia en aquells 
dies un càrrec institucional 
a la província. Aleshores 
un no pot sinó riure davant 
de la misèria cerebral dels 
nostres dirigents a l’estar 
convençuts que tot el poble 
governat està en un estat de 
idiotesa crònic. La política 
que ha d’ésser un art de fer 
possible una vida  més fàcil 
i suau dins d’una unitat de 
pensament, ells, una colla 
de mediocritats ben pagats, 

divideixen sense cap vergo-
nya aquesta societat. Tremo-
lo quan es presenten com 
a Junts pel Sí (?), i amb un 
47,8% diuen que representen 
la voluntat i la veu del poble. 
Tremolo quan pidolen a la 
CUP uns quants vots per arri-
bar a passar el 50%, i fer una 
majoria il·legal. I fa pensar la 
nosa que es fan malgrat anar 
junts. I ens volen vendre la 
idea de la unitat per embar-
car-nos en una aventura, que 
avui per avui, no es possible 
ni es pot realitzar, per moltes 
diades que es facin ni per 
molta data que es senyali.
 Per alegrar-nos una mica 
la vida veiem com els jutjats 
van reben a “personalitats” 
més pròpies d’un Chicago 
dels anys trenta, que no 
d’una España nou nata a la 
democràcia. Chaves, Griñán, 
Barberà, Rus, Fabra i tota la 
cort celestial que van fer la 
seva pròpia corporació de fi-
car la mà al calaix que no era 
el seu, a una escala que ni 
els lladres d’ofici han pogut 
somiar. Amb una conducta 
gens d’honesta ni exemplar... 
Aquí també tenim una mo-
guda amb Homs, Rigau, Or-

tega, Mas i companyia, que 
estan cridats per desobeir el 
mandat d’algun Tribunal Su-
perior quan ells creien que el 
Parlament era alguna cosa 
superior i que la veu dels 
vots els seria del tot favo-
rable amb resultats que els 
donessin força. Jo tinc molta 
confiança en que s’acaba-
rà en no res. Malgrat tot no 
deixa de fem riure la nom-
brosa companyia que volen 
demostrar la seva solidaritat 
acompanyant a l’encausat. 
Recordo les primeres visites 
de l’Oriol Pujol al Jutjat, en 
que envoltat per l’estat major 
de CiU (e.p.d), era l’estampa 
de la seguretat. Per ara, no 
veure’s per enlloc.
 En un ambient tan agre, 
és per guardar les fotografies 
d’avui i les d’abans d’ahir, i 
treure’n les conclusions que 
cadascú vulgui. Les Lleis po-
den no agradar però hi són, 
i s’han d’obeir, si no les pots 
canviar. Amb TV3, nombrosa 
premsa escrita i Parlament 
adotzenat, tots els seus pa-
rers no tenen el valor d’una 
antiga pesseta. Una Consti-
tució que durant anys i panys 
els ha donat tantes hores  de 
felicitat i de poder, no pot 
passar a ser un destorb quan 
es converteix en un obstacle 
per la consecució d’un hipo-
tètic somni.

El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Lo desmai

Salze ploraner de la vora el riu
que a tothora plores i a tothora rius.

Desmai et dius també,
de branques penjants, solemniós i alhora
humil i senzill.

De la llera estant, jugant amb la brisa,
et fas borbolleig, emulant a l’aigua, 
suavíssim i viu.

Els xops t’acompanyen
altius i gegants. D’amagat se’n riuen
en veure’s més alts.

Tu no competeixes.

De ramatge dòcil, arribes a baix,
planer com la gespa, t’ajeus fins a terra
sense mirar endalt.

Les aigües-riuades, comencen pels alts.
De l’univers quàntic tu t’has apuntat: 
“com més amunt pugis, de més alt cauràs”.

 Fruit d'un període d'in-
trospecció creativa, l'artista 
balaguerí Josep Maria Llobet 
presenta la seva obra recent 
en una exposició temporal, 
instal·lada al Museu Comar-
cal de la Noguera des del 25 
de setembre fins el 23 d'octu-
bre.
 Conreador de diferents  
tècniques i estils, Llobet 
sempre s'ha distingit per 
l'obsessió vers la immedia-
tesa, no només de l'instant 
a representar sinó també de 
l'aplicació del color a la tela. 

Indignació plàstica
Ismael Panadés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

La seva pinzellada és directa, 
poderosa, segura de fer arri-
bar a l'espectador cada detall 
del que li vol comunicar, sen-
se retocs innecessaris ni ma-
tisacions supèrflues. Pretén 
sempre actuar selectivament 
sobre l'obra, donant protago-
nisme al que és fonamental 
sobre el que és accessori.
 Integrada per una vin-
tena d'obres de diverses 
dimensions, però amb una 
important presència del 
gran format, la mostra actual 
manté la sintaxi compositiva 

que caracteritza l'autor. Els 
seus enquadraments defu-
gen els esquemes construc-
tius ambigus, tot buscant la 
claredat en la disposició dels 
elements.
 Els quadres de Llobet, 
impecables en l'execució del 
dibuix, palesen el seu domini 
de l'espai i del volum, sense 
permetre que aquesta racio-
nalitat  pugui perjudicar  ni el 
cromatisme ni la lluminosi-
tat de les teles.
 Però en el conjunt d'obres 
que s'exposen aquests dies, 
l'autèntica singularitat rau 
en la contundència del mis-
satge. Si habitualment els 
objectes senzills de la quoti-
dianitat han estat el seu cen-

tre d'interès, en aquest cas 
la temàtica dels quadres es 
focalitza en les persones que 
més pateixen, els exclosos 
de la societat, els perdedors 
del món globalitzat. Així els 
marginats, els exiliats, les 
víctimes innocents, els tortu-
rats o les dones humiliades 
pel fanatisme es convertei-
xen en protagonistes, amb 
tota la seva cruesa.
 Ara bé, l'artista no es li-
mita a presentar-nos la reali-
tat de manera asèptica, sinó 
que s'hi implica directament, 
obligant-nos a contemplar 
tot allò que, per hipocresia 
col·lectiva, preferiríem ob-
viar. Un veritable manifest 
d'indignació plàstica, situat 

a mig camí entre el realisme 
social vuitcentista d'Honoré 
Daumier i el fotoperiodisme 
contemporani de Sebastiao 
Salgado.
 Llobet, amb algunes de 
les peces exposades, pretén 
sintonitzar amb grans mes-
tres de la Pintura (Michelan-
gelo, Picasso, Ensor) que en 
la seva època també es van 
rebel·lar contra la insensate-
sa humana. Es tracta d'una 
original fórmula, ja assajada 
amb èxit per Jeff Koons, con-
sistent  a fusionar  o  reinter-
pretar elements  de les obres 
d'aquells genis, amb la qual 
cosa aconsegueix reforçar, 
encara més, el contingut de 
l'exposició.
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Cicle de monòlegs d’hivern amb el
monologuista Flipy el proper dissabte 1

 El proper dissabte 1 
d’octubre a les 22 hores al 
teatre municipal, el conegut 
monologuista Flipy, actuarà 
en el marc del cicle de mo-
nòlegs d’hivern organitzats 
per la regidoria de joventut 
de l’Ajuntament.
 Flipy és conegut per 
les seves facetes d’actor, 
monologuista, guionista, 
productor i còmic. Ha parti-
cipat en diversos programes 
d’humor com Paramount 
Comedy, Showmatch, El 
Hormiguero, entre altres. 
Les entrades es poden com-
prar anticipades al casal La-
pallavacara o bé a taquilla el 
mateix dia.Flipy actuarà a Balaguer el proper dissabte dia 1

Xerrada commemorativa del Dia Mundial 
de la Salut Mental pel proper dia 27
 El dimarts 27, per com-
memorar el Dia Mundial de 
la Salut Mental, l’Associació 
Salut Mental de la Noguera, 
ha organitzat una xerrada 
“Noguera Sensible amb la 
Salut Mental” a les 20 h a la 
sala d’actes de l’ajuntament 
de Térmens, amb la presèn-
cia de Concepció Cañadell, 
alcaldessa de Térmens, Maite 
Utgés, Psiquiatra i Coordi-
nadora del Centre de Salut 
Mental i Addiccions de Lleida 
i la Psicòloga i Psicoterapeuta 
Núria Grañó.

Les entrades es poden comprar anticipades al casal 
Lapallavacara o bé a taquilla el mateix dia

La xerrada es farà a la sala d’actes de l’ajuntament de Térmens

 Càritas us convida 
a participar el proper 
dijous 6 d’octubre a partir 
de les 17.30h de la tarda 
al centre Sant Domènec 
de Càritas de Balaguer, 
on es donarà el tret 
de sortida, mitjançant 
una xocolatada i un 
espectacle d’animació 
infantil amb la Disco 
Pinky, a la campanya Cap 
nen sense oportunitats 
en l’escola!, un conveni 
signat entre Càritas 
d’Urgell i la cadena de 

supermercats lleidatana 
Plusfresc, una iniciativa 
que té com a finalitat que 
tots els nenes i nenes 
puguin seguir el curs 
escolar en igualtat de 
condicions; es marquen 
el repte de reunir els 
fons suficients com 
per poder proporcionar 
ajuts econòmics per a 
material i llibres escolars, 
b e q u e s  m e n j a d o r  i 
activitats extraescolars; 
les donacions es podran 
dur a terme a la caixa 
d’aquests supermercats 
mitjançant l’activació 
d’un codi.
 S’aprofitarà la festa 
per donar inici al projecte 
de  Reforç  Educat iu 
adreçat a nens i nenes de 
6 a 12 anys dels 6 centres 
educatius del municipi. 

Xocolatada i espectacle
d’animació infantil per
inaugurar el curs de Càritas

Disco Pinky

La festa és una
iniciativa gràcies al 
conveni entre Càritas 
i els supermercats 
Plusfresc



21<<O C I

La Sala d’Actes de l’Ajuntament acull el 
vuitè concurs internacional de cant líric
 Els propers dies 24 i 25 
de setembre, es celebrarà 
el 8è concurs internacional 
de cant líric «Germans Pla, 
Ciutat de Balaguer» a la 

Concursants del concurs anterior

El Museu de la Noguera presenta el llibre 
“O Rei o res. La fi del comptat d’Urgell”
 El passat 15 de setembre 
es va presentar el catàleg 
“O  Rei o res. La fi del Com-
tat d’Urgell” editat pel Mu-
seu de la Noguera, i que a 
la vegada va servir per retre 
homenatge als historiadors  
Prim Bertran i Robert Cue-
llas, autors de part del ca-
tàleg i que malauradament 
han mort sense veure l’obra 
impresa. La presentació va 
anar a càrrec de Roberto 
Fernández, Rector de la 
Universitat de Lleida. Roberto Fernández va presentar l’acte

 Els propers dies 6, 7, 
8 i 9 d’octubre, Montgai 
celebrarà la 8a edició de 
Montgai Màgic, la fira de 
la màgia al carrer.
 Durant quatre dies es 
podrà gaudir pels carrers 
de Montgai de sorpreses, 
il·lusions, somriures, 
desaparicions, el mercat 
màgic...  Quatre dies 
de màgia per a tots els 
públics i de tots els estils.
 Dijous començarà la 
fira, i és el dia dedicat 
als escolars, a càrrec de 

Shado Magic. Divendres 
el dia de la Màgia solidària 
amb el col·lectiu ALLEM.
 Dissabte  es  farà 
l’inauguració oficial de la 
fira a les 6 de la tarda, a 
càrrec del Duo Kibalyon, 
vinguts des d’Argentina i 
Russia. Durant dissabte i 
diumenge hi haurà tallers 
infantils de màgia així 
com l’espectacle i una 
conferència per a mags a 
càrrec de Daniel Collado, 
actual campió del món de 
màgia.

Montgai prepara la 8a edició 
de la Fira de Màgia els propers
6, 7, 8 i 9 d’octubre

Montgai Màgic

sala d’actes de l’Ajunta-
ment 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 participants seran 
rebuts per l’alcalde de la 
ciutat, el jurat i l’Associació 
Cultural  Grup d’Art  4, 
on es farà el sorteig per 
determinar l’ordre de les 
actuacions.   
Durant el matí del diumenge, 
els participants que hagin 
passat a la segona fase 
faran les seves actuacions 
i ja serà el diumenge al 
vespre al teatre on es farà 
el lliurament de premis i el 
concert dels guanyadors.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
--------------------------------------
BAR FLEMING precisa 
cuiner/a amb experièn-
cia. Raó: 629476013.
--------------------------------------
TALLER BALMOTOR 
necessita electricista 
d’automoció amb ex-
periència. Enviar C.V. 
a: balmotor@balmotor.
com
--------------------------------------
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.
---------------------------------------
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! Demana informa-
ció i aprèn anglès. Raó: 
650422582.
---------------------------------------

IMMOBLES
---------------------------------------
PIS EN VENTA a l’Avda. 
Països Catalans,  2 
hab. Raó: 973446011-
629725009.
---------------------------------------
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
---------------------------------------
ES BUSCA pis de lloguer 
a Balaguer amb/sense 
mobles. De particular a 
particular. Trucar de di-
lluns a divendres de 2 a 3 
del migdia i de 8 a 10 del 
vespre, o deixar missatge. 
Raó: 655075527 (Josep).
---------------------------------------
ES VEN pis a l’Avda. Paï-
sos Catalans, 3 hab. Raó: 
973446011-629725009.
---------------------------------------

SE VENDE piso (106 m2), 
c/ Urgell, 3 hab. dobles y 
1 individual, 5º sin ascen-
sor, amueblado, calefac-
ción, reformado. Razón: 
699504042.
-----------------------------------------
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 Balaguer. 
Costat col·legi Mont-
roig. Raó: 676996765.
------------------------------------------
COMPRO torre per re-
formar en finca rústica a 
l’Horta de Balaguer. Con-
tactar: 618287725.
------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------
BUSCO amiga entre 50 i 
55 anys, per amistat, que 
li agradi l’esport. Raó: 
656293088.
---------------------------------------

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.
--------------------------------------
BUSCO señora entre 40 
y 50 años de Balaguer 
o comarca, para amis-
tad. (Idina serata amos-
takim). Telf: 632556651 
(Jose).
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 22 de setembre a les 8 de la tarda del 29 de setembre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 29 de setembre a les 8 de la tarda del 6 d’octubre CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 6 d’octubre a les 8 de la tarda del 13 d’octubre ALDAVÓ

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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