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GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió 
de la nostra societat, ens compro-
metem a acceptar les rèpliques que 
els lectors estimin oportunes sempre 
que es guardi el degut respecte que 
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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 
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 Hom, en trobar-se  en 
un ascensor o en una sala 
d’espera, recorre al temps 
quan no sap de què par-
lar. Tanmateix, aquest cop, 
però, l’aiguat del darrer cap 
de setmana de setembre,  
podríem assegurar que ha 

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

aconseguit ser trending tò-
pic. A part de les quantioses 
destrosses generades a par-
ticulars i a carrers, places i 
altres indrets de la ciutat, 
no hi ha hagut víctimes. Es 
diu, que sempre hi ha un 
pitjor... Ara bé, més que re-
signar-nos o donar la culpa 
a la climatologia, potser ha 
arribat l’hora de posar fil a 
l’agulla per tenir una xarxa 
de clavegueram més ade-

quada. El nucli de  Balaguer 
i  rodalies, cada cop es troba 
més urbanitzat. Això vol dir, 
per una banda,  més pobla-
ció i, per l’altra, que els horts 
i parcel·les d’anys enrera 
han esdevingut zones pa-
vimentades i edificades, la 
qual cosa no ajuda a engolir 
l’aigua caiguda. Encara que 
sembli que, cada cop més, 
“la pluja  no sap ploure”, cal 
estar, també, preparat.

 Montgai celebrarà aquest cap de setmana una nova 
edició de la seva Fira de la Màgia de Carrer, Montgai 
Màgic, després de que les darreres edicions han estat 
tot un èxit de públic, amb milers de visitants durant tot 
el cap de setmana. 
 Els diversos carrers de la població s’omplen de gom 
a gom d’aficionats al món de la màgia i a l’il·lusionisme, 
sobretot famílies amb nens petits, que queden admirats 
amb les actuacions que ofereixen vora un centenar de 
mags participants. 
 La filosofia de Montgai Màgic des dels seus inicis 
ha estat arribar a col·lectius desfavorits com podrien ser 
les persones amb especials dificultats. A més, alguns 
espectacles compten amb traductors d’intèrprets de 
signes. 
 Aquesta fira de màgia al carrer ens demostra com les 
coses ben fetes tenen continuïtat i tenen èxit, acollint un 
gran nombre de públic que any rere any no fallen en la 
seva cita amb l’esdeveniment. En el cas que ens ocupa 
encara és molt més excel·lent ja que Montgai és una 
població petita de la comarca, però que tots els veïns es 
bolquen en l’organització d’aquest certamen espectacular 
que de ben segur aquest cap de setmana, tornarà a omplir 
carrers i places per gaudir dels espectacles de màgia, 
així com de les parades d’artesania que també hi podrem 
trobar.
 Emocions, sorpreses, il·lusions, somriures, gresca, 
aparicions, desaparicions, cartes, espectacle, fets 
inexplicables, paradetes, mercat màgic... En definitiva, 
MÀGIA, MOLTA MÀGIA que durant 4 dies omplirà 
Montgai d’un ambient encantador, on milers de persones 
gaudiran d’un autèntic ‘concentrat màgic’.

Montgai Màgic
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 El passat divendres 
23 de setembre, Balaguer 
va veure com en poc 
menys de mitja hora 
queien 50 litres per metre 
quadrat. A causa de la 
pluja es va ensorrar una 
casa  al carrer de La 
Creu en la que hi viuen 
dues persones però no 
els va passar res. Quatre 
veïns que ocupen un 
habitatge al  mateix 
carrer de Balaguer van 
abandonar-lo davant 
la recomanació dels 
Bombers que passessin 
la nit fora a causa del 
perill d’ensorrament.
 Els  bombers van 
continuar treballant a 
la ciutat de Balaguer, 
on una tromba d’aigua 
va descarregar 51 litres 
per metre quadrat en 
mitja hora, cosa que va 
provocar la inundació 
de carrers, soterranis, 
baixos d’habitatges 
i  f i n s  i  t o t  c a i x e s 

Una forta tempesta deixa 51 
litres per metre quadrat en 
mitja hora a Balaguer

Una casa del carrer la 
Creu i les inundacions 
als baixos i garatges 
del centre històric els 
més perjudicats

d’ascensors.   
 El subdirector de 
Protecció Civil, Sergi 
Delgado explica que la 
tempesta a Balaguer 
“va ser torrencial” i “ni 
estava prevista ni se 
l’esperava”. L’aigua va 
negar tots els carrers i 
la majoria de trucades 
al 112 i sortides dels 
bombers van ser carrers 
inundats.
 La plaça del Mercadal 
i els carrers del centre 
en van ser  els  més 
perjudicats per aquests 
aiguats mai vistos fins a 
la data, segons expliquen  
les persones de més edat 
de la ciutat.

Entrada a la Plaça del Mercadal

La Generalitat aprova una aportació de 
314.000 euros al patrimoni de Balaguer

 La Generalitat ha con-
cedit a l’Ajuntament de Ba-
laguer una subvenció de 
314.000 euros, procedents 
de la recaptació de la taxa 
turística, per abordar un 
ampli projecte de millora de 
l’accessibilitat del turisme 
cultural al patrimoni de la 
ciutat. El projecte ascen-
deix a un total de 628.000 
euros amb la qual cosa la 
subvenció del Govern català 
servirà per finançar-ne el 50 
%. La base del projecte és 
l’església Santa Maria, un 
dels primers monuments 
que visiten els turistes quan 
arriben a Balaguer, i el seu 
entorn. Així, es preveu mi-
llorar l’accés al monument a 
través del carrer de la Botera, 
el Portal del Gel i el carrer 
Sant Maria, l’escalinata del 

carrer Escala així com l’iti-
nerari a Santa Maria a través 
de la Reguereta i la Plaça de 
Sant Salvador. Hi ha, però, 
altres actuacions previstes 
com ara la millora de la 
recepció del Museu de la 
Noguera, entès com la porta 
d’entrada al patrimoni de la 
ciutat,  la millora de l’Oficina 
de Turisme, la senyalització 
turística i urbana de la ciutat 
i l’adequació d’un espai per 
autocaravanes. Així mateix, 
també es preveu completar 
la il·luminació de tota la 

Projecte per Balaguer

muralla gòtica de Balaguer i 
adequar l’edifici mudèjar an-
nex a Santa Maria com a nou 
punt d’informació turística. 
 L’alcalde, Jordi Ignasi 
Vidal, va explicar que les 
p r i m e r e s  a c t u a c i o n s 
s’iniciaran aquest mateix 
any començant per la 
senyalització turística i 
l’adequació de la Reguereta, 
que són els projectes que en 
aquests moments estan més 
avançats.
 Aquesta era la tercera 
vegada que l’Ajuntament de 
Balaguer optava a aquestes 
ajudes. Segons l’arquitecta 
municipal, Montse Giné, 
el projecte global és molt 
necessari, en especial, 
l’actuació prevista a l’entorn 
de Santa Maria per posar 
en valor aquest monument, 
on no s’hi ha actuat en els 
darrers anys.
 Per la seva banda, 
la regidora de Promoció 
Econòmica, Lorena González 
va dir que servirà per donar 
un nou impuls al turisme de 
Balaguer.

Presentació del projecte

El projecte presentat per 
l’Ajuntament ha estat 
valorat positivament pel 
Govern de la Generalitat
de Catalunya
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Balaguer dóna el tret de sortida al 3r 
Festival d’Astronomia del Montsec

Un moment de la xerrada inaugural

Una conferència sobre la cerca d’altres Terres, un 
maridatge de cervesa artesana amb productes del 
Montsec i un concert espectacle visual al Teatre

Festival Scala en Hi Fi per commemorar 
el Dia Internacional de la Gent Gran 

 La ciutat de Balaguer va 
celebrar el passat dissabte, 
24 de setembre, el Dia In-
ternacional de la Gent Gran 
amb l’actuació al Teatre Mu-
nicipal del grup d’Escala en 
Hi Fi «Amics per sempre» 
de l’Associació de Gent 
Gran la Noguera. 
 La festa va comptar amb 
l’assistència de l’alcalde 
de Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal, qui va oferir unes 
paraules d’agraïment per 
l’entusiasme d’aquesta 
associació, el primer tinent 

d’alcalde, Carlos Garcia, el 
regidor de Serveis Socials, 
Joan Pla, i la regidora de 
Festes, Lorena González.
 E l  p r e s i d e n t  d e 
l’Associació de Gent Gran 
la Noguera, Ismael Orús, 
també va adreçar unes 
paraules de benvinguda 

Festival al Teatre Municipal

a b a n s  d e  c o m e n ç a r 
l’espectacle i, seguidament, 
els diferents components 
del grup van delectar als 
400 espectadors assistents 
amb actuacions musicals 
de diferents èpoques que 
van fer passar una divertida 
vetllada als assistents.

 L’ A s s o c i a c i ó  d e 
Familiars de Malalts 
d’Alzheimer i  altres 
Demències de Lleida 
(AFALL) ha començat a 
oferir servei a Balaguer i 
comarca per les persones 
que pateixen demències 
i pels seus familiars.
 Des del mes juliol 
i amb la col·laboració 
del Consell Comarcal 
d e  l a  N o g u e r a ,  e s 
realitza el Grup d’Ajuda 
Mútua (GAM) dirigit 
als familiars. L’objectiu 
p r i n c i p a l  d ’ a q u e s t 

grup és oferir un espai 
de recolzament entre 
els familiars que els 
protegeixi de l’estrès 
psicològic que implica 
cuidar d’una persona 
amb aquesta malaltia. 
El grup es conduit per la 
psicòloga Judit Palacín 
i es realitza un cop al 
mes i ja compta amb 
la implicació de nou 
famílies.
 L’Associació també 
està impulsant, gràcies 
a  l a  c o l · l a b o r a c i ó 
de  l ’A juntament  de 
Balaguer, el projecte 
Respir que consistirà 
en Unitats d’Estimulació 
Cognitiva pel malalt. 
Aquest és un  espai on es 
treballa a diari per alentir 
el màxim temps possible 
el deteriorament cognitiu 
associat a la malaltia.

L’Associació de Familiars de 
malalts d’Alzheimer ofereix 
els seus serveis a Balaguer

L’Associació està
impulsant amb la
col·laboració de 
l’Ajuntament, el
projecte Respir

Al festival celebrat al 
Teatre hi van assistir 
l’alcalde Jordi Ignasi 
Vidal acompanyat de 
diferents regidors

 Amb la conferència “La 
cerca d’altres Terres: una 
aventura científica” es va inau-
gurar el passat divendres dia 
30 a Balaguer el tercer Festival 
d’Astronomia del Montsec. 
La xerrada va anar a càrrec 
de Teodor Roca, catedràtic 
d’Astrofísica a la Universitat 
de La Laguna de Tenerife.
 La jornada inaugural con-
tinuà amb un maridatge de 
cervesa artesana amb pro-
ductes del Montsec al Consell 
Comarcal de la Noguera i, 
posteriorment hi va haver un 
concert-espectacle visual, 
“L’univers humà, ciència i 
art” al Teatre Municipal de 
Balaguer a càrrec de l’artista 
Daniel Negrín. La tercera edi-
ció del Festival d’Astronomia 
del Montsec ofereix fins al 9 
d’octubre més d’una trentena 
d’activitats.

Dia mundial del Alzheimer a Balaguer
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Una quarantena d’associacions locals 
participen a la 16a Fira d’Entitats

 Unes quaranta asso-
ciacions de Balaguer van 
donar a conèixer el passat 
diumenge 25 de setembre 
les activitats que porten a 
terme durant tot l’any. 
 Ho van fer en el marc de 
la 16a Fira d’Entitats que, 
malgrat els danys ocasio-
nats per la pluja de diven-
dres 23, es va poder celebrar 
finalment a la plaça del 
Mercadal, un cop superats 
els imprevistos, com la 
manca de subministrament 
elèctric. 
 Hi van participar entitats 
de tot tipus: culturals, es-
portives, socials, de volunta-
riat. Totes elles van explicar 
al nombrós públic que es 
va acostar fins al certamen 
els projectes i activitats que 
tenen previstos per al llarg 
de l’any. Acte inaugural de la Fira d’Entitats

Hi van participar associacions i entitats esportives, 
culturals, socials i de voluntariat durant tot el
diumenge 25 de setembre a la plaça del Mercadal

 El certamen organit-
zat per l’Associació Dones 
d’Almatà, una entitat molt 
activa i molt implicada en 
la majoria d’actes culturals 
i socials que es fan a Ba-
laguer, va comptar també 
amb nombroses activitats 
i actuacions adreçades a 
tots els públics així com 
el tradicional concurs de 
dibuix infantil.
 La Fira d’Entitats comp-
ta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Balaguer, 

el Consell Comarcal de la 
Noguera i la Diputació de 
Lleida.
 L’acte inaugural va estar 
presidit per la Presidenta 
del Consell Comarcal de la 
Noguera, Concep Cañadell, 
l’Alcalde de Balaguer, Jordi 
Ignasi Vidal, el regidor de 
cultura, Joan Biscarri, el 
diputat provincial i alcalde 
de Penelles, Eloi Bergós i la 
presidenta de l’Associació 
de Dones Almatà de Bala-
guer.

Fira d’Entitats
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Conferència sobre el possible naixement 
de Gaspar de Portolà a Os de Balaguer

Castell d’Os de Balaguer

El divendres 7 d’octubre a partir de les 8 de la
tarda, al Malignum Castrum d’Os de Balaguer a
càrrec de Xavier Mora

II Concert d’Orgue a Santa Maria de
Bellpuig de les Avellanes, el 9 d’octubre

 E l  Monest i r  de  les 
Avellanes acollirà el II 
Concert d’Orgue dins del 
XVIII Festival de Música de 
Tardor d’Orgues de Ponent 
i del Pirineu.
 El concert anirà a càrrec 
de la soprano Soledad 
Cardoso i l’organista Izumi 
Kando, el proper diumenge 
9 d’octubre a les 12 del 
migdia.
 S o l e d a d  C a r d o s o , 
nascuda a  Argent ina, 
d e s p r é s  d ’ o b t e n i r 
diversos primers premis 

en concursos nacionals 
i  internacionals es va 
traslladar a Espanya on 
va ser deixebla d’Alfredo 
Kraus i Teresa Berganza, 
mentre que  Izumi Kando, 
és des de 1992  fins a 
l’actualitat, organista titular 
de l’Església Evangèlica 

Concert d’Orgue a les Avellanes

Alemanya de Barcelona 
i acompanyant del cor 
Jubilate d’aquesta mateixa 
institució. Recentment va 
gravar el disc Con Spirito 
juntament amb C. Altur 
(oboè) i  M. Weinmann 
(violoncel) de l’Orquestra 
del Gran Teatre del Liceu.

 Aquest és el sisè any 
que l’escola participa 
en la setmana de la   
«Mobilitat sostenible i 
segura» que organitza la 
Generalitat de Catalunya 
juntament amb altres 
entitats com l’Ajuntament 
de Bellcaire, interessades 
a cuidar el medi ambient, 
ja que creuen que entre 
tots han de col·laborar 
a mantenir un aire net, a 
l’estalvi de combustible 
i intentar que el canvi 
climàtic  no s’acceleri 
al nostre planeta. Des 
del dia 19 fins al 23 
de setembre, l’equip 
educatiu va organitzar 
diferents  activitats.
 En primer lloc tot 
l’alumnat havia d’anar 

a l’escola a peu, amb 
bicicleta o amb patinet, 
d’aquesta manera feien 
un primer pas per un 
estalvi de combustible  i al 
mateix temps fem exercici 
físic.
 Durant la setmana 
tots els alumnes van 
contribuïr a elaborar un 
mural amb motius de 
mobilitat sostenible.
 El dia 22 a la tarda 
els nens i  nenes de 
primària van gaudir d’una 
xerrada a càrrec de Jordi 
Reñé sobre esports de 
muntanya.
 Com a cloenda de 
la setmana, el dia 23 es 
van realitzar diferents 
sortides amb bicicleta: 
els alumnes d’Educació 
Infantil van fer un circuit 
amb «bicis» pel pati de 
l’escola, els alumnes de 
cicle inicial van practicar 
educació viària pels 
carrers del poble i els 
alumnes de cicle mitjà 
i superior van anar a la 
Granja Sant Vicenç Ferrer.

L’escola Bonavista de Bellcaire 
participa en la setmana de la 
mobilitat

L’Escola per sisè any 
consecutiu ha
participat en la
setmana de la
Mobilitat sostenible

El concert està
emmarcat dins del XVIII 
Festival de Música de 
Tardor d’Orgues de
Ponent i del Pirineu

 Xavier Mora oferirà la 
conferència “Gaspar de 
Portolà, fill d’Os de Bala-
guer”, amb motiu del 300è 
aniversari del naixement 
del militar noguerenc. Exa-
minarà la documentació 
que acredita el naixement 
de Gaspar de Portolà a 
Os de Balaguer, ara fa 300 
anys. Com veurem, a més 
del famós explorador de 
Califòrnia, també va néixer 
a Os una germana seva, i hi 
va morir una altra. Aquests 
fets indiquen que la família 
Portolà va residir a Os de 
Balaguer durant almenys 
uns dos anys. Aquest des-
plaçament respecte al seu 
domicili habitual a Balaguer 
responia de ben segur a la 
Guerra de Successió, en la 
que els Portolà havien pres 
partit per l’arxiduc Carles. 

Alumnes de l’Escola Bonavista amb bicicleta 
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Os de Balaguer recorda a Encarnació
Colomina, com a filla il·lustre de la vila

 Els guanyadors de les 
32 ciutats participants a 
la campanya comercial 
dels Centres Històrics de 
Catalunya que es va fer 
durant el mes de juny van 
visitar el dissabte 24 de 
setembre la nostra ciutat.
 Els participants van 

Participants a la Trobada

Homenatge a Encarnació Colomina

Una missa oficiada pel Bisbe de Lleida, un
audiovisual sobre la seva obra i la descoberta d’una 
placa a la seva casa natal, actes principals

rebre la benvinguda de 
l’alcalde Jordi Ignasi Vi-
dal i van poder realitzar 
una visita turística per la 
ciutat, veien els principals 
monuments i fent una 
visita amb taller inclòs al 
centre d’interpretació de 
l’Or del Segre.

 Os de Balaguer clausura 
el proper 16 d’octubre els 
actes de commemoració 
del centenari de la mort de 
Maria Encarnació Colomina 
i Agustí, cofundadora de 
les Missioneres Filles de la 
Sagrada Família de Natzaret, 
nascuda a Os de Balaguer 
l’any 1848 i que va morir el 
1916 a Barcelona.
 Els actes del 16 d’octubre 
començaran a les 12h amb 
la celebració d’una Missa 
oficiada pel Bisbe de Lleida, 
Salvador Giménez, acompa-
nyada per l’Orfeó Balaguerí 
i continuaran amb la projec-
ció d’un audiovisual sobre 
la vida de la Missionera, i 
acabaran amb la descoberta 
d’una placa commemorativa 
a la seva casa natal, amb 
motiu com a reconeixement 
de filla  il·lustre de la vila.

Visita dels guanyadors de la 
campanya comercial dels centres
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Aquesta setmana ha començat un nou curs 
de les Aules d’Extensió Universitària

 El dimecres 5 d’octubre 
s’inaugurà el curs 2016-2017 
de les Aules d’Extensió 
Universitària de la Noguera, 
a la sala d’actes del Consell 
Comarcal de la Noguera.
 El programa d’aquest 
any incorpora matèries com 
història, història de l’art, 
llengua catalana, literatura 
e s p a n y o l a ,  m i t o l o g i a 
clàssica, música, cinema, 
antropologia,  cultures 
antigues, natura, entre 
altres. 
 Les classes s’impartiran, 
com és habitual,  cada 
dimecres a les 17.30 h a 
la sala d’actes del Consell 
Comarcal de la Noguera.Aules Universitàries al Consell Comarcal

Inici d’una nova edició del projecte
“Arrenca” pel foment d’autoocupació
 Aquest setembre ha co-
mençat una nova edició del 
projecte «Arrenca: projecte 
de foment de l’autoocupació 
juvenil», adreçat a joves i em-
presaris/àries de la Noguera 
per fomentar la capacitat 
emprenedora i potenciar les 
seves iniciatives. 
 En aquesta edició s’han 
programat diverses jornades 
encaminades a capacitar el 
jovent i l’empresariat de la 
comarca perquè puguin liderar 
els projectes empresarials.

Les classes, com ja és habitual s’imparteixen tots 
els dimecres a partir de les 17,30 hores

Nou programa “Arrenca”

 El Consell Comarcal 
de la Noguera i l’Institut 
Dental La Noguera van 
començar la passada 
setmana la tercera edició 
de la Campanya de Salut 
Bucodental perquè els 
nens i nenes de la comarca 
adquireixin bons hàbits de 
salut.
 Una iniciativa que es 
durà a terme des d’ara 
fins al proper mes de juny, 
amb la qual el personal 
mèdic de l’Institut Dental 
La Noguera impartirà 
sessions pedagògiques 

a nens i nenes d’edats 
compreses entre els 3 i els 
12 anys.
 El taller es divideix en 
dos sessions, una per als 
més petits, que a través 
del conte La dent feliç 
poden aprendre bons 
hàbits alimentaris i de 
salut bucodental; i una 
altra per als més grans que 
es basa en les tècniques de 
raspallat.
 En acabar tots els nens 
i nenes reben un lot amb 
els instruments necessaris 
per dur a terme una bona 
higiene bucodental.
 Tant per part de la 
clínica com per part del 
Consell Comarcal, els 
tallers estan molt ben 
valorats ja que s’ensenya 
als infants com han de 
tenir cura de la seva salut 
bucodental.

S’inicia la campanya de salut 
bucodental a les escoles de la 
comarca de la Noguera

Inici de campanya a l’escola d’Ivars de Noguera

Campanya de salut 
destinada a escolars 
d’edats compreses 
entre els 3 i els 12 
anys
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 Ja feia temps que la 
campana de l’església de 
Millà estava guardada en 
un magatzem. Els antics 
veïns del poble la van 
salvar just quan estava 
a punt de caure, degut al 
mal estat de l’església. 
 Arran de les obres 
al  claustre romànic 
del  Monestir  de les 
Avel lanes ,  amb les 
quals també s’ha renovat 
l’accés al campanar, 
va sorgir la proposta 
d’acollir la campana de 
Millà perquè aquesta 
tornés a tocar. 
 E l  m e s  d e  m a i g 
l e s  d i f e r e n t s  p a r t s 
implicades van acceptar 
la proposta, que es va 
materialitzar amb un 
acord de cessió, amb 
el compromís que el 
Monestir de les Avellanes 
restauraria, conservaria 
i faria sonar de nou la 
campana. 
 A r a ,  u n  c o p 

El Monestir de les Avellanes 
acull la campana de l’església 
de la població de Millà

Ha estat col·locada 
recentment i tocarà 
per primer cop el 
dissabte 8 d’octubre a 
les 5 de la tarda

restaurada, la campana 
va ser instal·lada el 
passat dimarts dia 27 
de setembre a la cara 
nord del campanar del 
Monestir de les Avellanes; 
una ubicació carregada 
de simbolisme, ja que és 
la campana que es veu 
venint de la Vall d’Àger 
(on hi ha el poble de 
Millà). 
 El proper dissabte 8 
d’octubre, a les 17:00 h 
es celebrarà la festa del 
nou repic de la campana; 
una celebració que serà 
un homenatge als veïns 
de Millà i a tots els 
pobles deshabitats de 
Catalunya.

Col·locació de la campana

Montgai celebra una nova edició de la Fira 
de la Màgia al carrer, “Montgai Màgic”

 La Fira de la Màgia al 
Carrer de Montgai, Montgai 
Màgic, celebrarà la seva 8a 
edició entre el 6 i el 9 d’octu-
bre amb la presència de una 
seixantena de mags ama-
teurs, semi-professionals i 
professionals, que oferiran 
80 espectacles diferents en 
12 escenaris.
 El certamen serà inaugu-
rat dissabte a les 6 de la tar-
da, pel Duo Kybalion, format 
per una russa i un argentí, 
que oferirà una demostra-
ció de ‘Quick-change’, que 
consisteix a canviar com-
pletament d’indumentària 
en dècimes de segon. El duo 
ha estat premiat en diferents 
ocasions.
 Per la seva part, l’ac-
tuació estrella de dissabte 
al vespre anirà a càrrec 
de Raúl Black, 1r. classifi-

cat mundial, 3r classificat 
europeu i també campió 
espanyol entre altres països 
de màgia en grans il·lusions, 
que l’any passat va fer les 
delícies del públic en l’es-
pectacle inaugural.
 Amb l’objectiu de pro-
fessionalitzar el certamen, 
Montgai Màgic oferirà un 
espectacle i una conferèn-
cia exclusius per als mags 
participants que anirà a 
càrrec de Daniel Collado, 
actual campió del món.
 El certamen començarà 
el dijous amb una sessió 
de màgia per més de 300 
escolars d’entre 3 i 12 anys 
i correrà a càrrec de Shado 
Magic. El divendres, jun-
tament amb la federació 
ALLEM, hi haurà una sessió 
de màgia solidària adreçada 
a persones amb discapaci-

tats.
 El cap de setmana, des 
de les 10 del matí i fins pas-
sada la mitjanit, els carrers 
i les places de Montgai 
s’ompliran d’il·lusió on els 
mags amb els
seus jocs de cartes, les va-
retes i les txisteres tindran 
el protagonisme. Mercat 
màgic i tallers per als petits, 
organitzat per l’Associació 
de Mags i Il·lusionistes de 
Lleida (AMILL). Coma nove-
tat, cal destacar l’instal·lació 
d’una carpa màgica i un 
taller infantil de Cello Graff 
a càrrec de l’artista lleidatà 
Fil i Lily Brik.
 La fira de màgia es com-
pletarà amb el mercat de 
productes artesans i alimen-
taris, que comptarà amb 
una quarantena d’exposi-
tors.

Fira de màgia al carrer “Montgai Màgic”
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El coreà Don Yong Noh s’emporta el primer 
premi del Concurs de cant Germans Pla

 El coreà Don Yong Noh 
ha estat el gran guanyador 
del 8è Concurs Internacio-
nal de Cant Líric «Germans 
Pla. Ciutat de Balaguer» 
que va celebrar-se el passat 
cap de setmana a Balaguer. 
En total hi han participat 
28 concursants d’un gran 
nivell, 8 dels quals van pas-
sar a la final. El segon pre-
mi l’han compartit Marta 
Bauzà i Carles Pachón men-
tre que el tercer ha estat 
per a Mercedes Gancedo. 
El premi Orgues de Ponent 
ha estat per a Joan Garcia 
Gomà; el premi Òpera de 
Sabadell se l’ha endut Ma-
rio Corberán.Concursants al Concurs Germans Pla

Alumnes de l’Escola Vedruna realitzen 
una visita nocturna a Montalegre
 E l  p a s s a t  3 0  d e 
setembre,  un total  de 
seixanta-dos alumnes van 
participar en la 10a pujada 
a Montalegre, organitzada 
per l’equip de Pastoral de  
l’Escola Vedruna Balaguer. 
Enguany  es commemorava 
la desena edició  d’aquesta 
s o r t i d a  n o c t u r n a 
programada per a l’alumnat 
d’ESO. Per aquest motiu 
es van preparar algunes 
sorpreses per commemorar 
l’efemèride.

El concurs es va realitzar l’últim cap de setmana a la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer

Sortida a Montalegre

 El passat diumenge 
25 de setembre es va 
inaugurar al Museu de 
la Noguera l’exposició 
«Cinisme, indignació, 
crit, misèria, mort», una 
mostra formada per 
fotografies d’Antoni Vidal 
i pintures de Josep Maria 
Llobet. 
 A partir de l’obra de 
tots dos, el Museu de la 
Noguera presenta una 
reflexió sobre la guerra, 
amb el conflicte sirià com 
a excusa, il·lustrat a partir 

de les imatges que Antoni 
Vidal va realitzar en aquest 
país abans de l’esclat de la 
guerra. Imatges on es fa 
present la realitat d’uns 
territoris culturalment 
riquíssims i en camí 
d’un desenvolupament 
econòmic important. 
 En contraposició, 
les pintures de Josep 
Maria Llobet, impactants, 
torturades i vessades de 
sentiments conviden a la 
reflexió sobre què són les 
guerres actuals.
 L’ a c t e  i n a u g u r a l 
va comptar amb una 
performance amb actors, 
cantants i músics de la 
ciutat de Balaguer, que 
es podrà torna a veure 
els propers dies 16 i 23 
d’octubre, últim dia de la 
mostra.

El Museu acull una exposició 
de fotografies i pintures
sobre la guerra de Siria

Inauguració de l’exposició

L’exposició és una 
mostra de fotografies 
d’Antoni Vidal i
pintures de Josep 
Maria Llobet
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 El 1940, a Nova York, 
Jerry Salinger, encara un 
escriptor principiant, co-
neix Oona O’Neill, la filla 
del dramaturg nord-ame-
ricà més gran de l’època. 
Tot i que l’enamorament 
és immediat i s’envolta de 
tot el glamur dels còctels 
i les companyies més ex-
quisides de la dècada, el 
seu idil·li no comença fins 
a l’estiu següent. Però 
l’atac a Pearl Harbor i el 
reclutament de Salinger 
per lluitar a Europa con-
vertirà la seva relació en 
un amor pràcticament 
impossible, una història 
apassionant per on desfi-
len personatges cabdals 
de la cultura del segle 
XX: Scott Fitzgerald, Tru-
man Capote, Ernest He-
mingway, Eugene O’Neill, 
Charles Chaplin...
 El contingut del llibre 
és molt exacte, els perso-
natges són reals, els llocs 
existeixen (o han existit), 
els fets són autèntics i les 
dates són verificables.
 Un exercici de histò-
ria ficció, que commou 
al lector amb la relació 
d’amor i desamor de dos 
personatges que tenen un 
paper dins la història del 
S. XX.

Manual per a dones de 
fer feines
Autor: Lucia Berlin
Gènere: Contes

 Aquest llibre és una 
tria dels millors contes de 
Lucia Berlin, una autora 
poc reconeguda en vida 
que ara està rebent, per fi, 
l’atenció que es mereix. 
Els relats, gairebé sem-
pre autobiogràfics, cons-
titueixen un retrat de les 
angoixes i aventures de 
l’autora, que va afrontar 
sempre la seva vida con-
vulsa i complicada amb 
alegria i bon humor. Cada 
conte és una mirada lú-
cida sobre la fragilitat 
humana, tots destil·len 
una comprensió profun-
da del caràcter femení i 
en copsen magistralment 
les febleses, fortaleses i 
particularitats sense im-
postures ni solemnitat. 
El conjunt és d’una au-
tenticitat i una candidesa 
desarmants, uns contes 
vitals i lluminosos.
 L’autora extreu mira-
cles de la vida de cada dia 
i troba escenes elegants i 
memorables a les buga-
deries de barri, les viven-
des per a expresidiaris, 
les cases de gent adine-
rada... Recomanat per to-
tes les dones de totes les 
edats i cultures del món i 
lectura obligada a tots els 
homes.
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Oona i Salinger
Autor: Frédéric Beigbe-
der
Gènere: Novel·la

 La paternitat fa temps 
que va deixar de ser un 
acte fortuït. Abans s’apre-
nia a ser pare i mare amb 
el dia a dia: amb l’experi-
ència es tirava endavant i 
un se’n sortia com bona-
ment podia. Avui no. Avui 
ser pares és una decisió 
presa a consciència, pla-
nificada al detall, que re-
quereix formació continu-
ada i que cal exercir amb 
responsabilitat, pressió 
constant i por del fracàs. 
La paternitat s’ha profes-
sionalitzat.
 Gregorio Luri vol com-
batre aquesta idea i apos-
tar per recuperar el sentit 
comú i posar en valor la 
saviesa pràctica de les 
famílies. Aprendre dels 
encerts i dels fracassos, 
sobretot tenint la segu-
retat de que passi el que 
passi, el més important és 
l’amor recíproc. La impor-
tància de la disciplina, no 
en el que prohibim sinó 
en el que aconseguim.
 Amb tot, l’autor evi-
ta aconsellar i alliçonar. 
Amb un punt d’humor i 
d’ironia, pretén convidar 
a la reflexió sobre l’art 
d’educar, des dels petits 
hàbits fins als principis 
morals.

Val més educar
Autor: Gregorio Luri
Gènere: Per a pares i 
mares

L E C T U R A

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

Indesinenter
Maquillatge

Pel camí de sempre,
abasten les flors
de l’arbre d’on viuen
però mai l’esporguen.
Poden sols aquelles,
les rames que destorben
a la seva via.

Hipnòtic parament
la marquesina,
que fa de llar benèvola
sufragant misèries.

Adjuvant raquític,
eufemismes clars
del brocat immens
de volers ficticis
de gent ben pensant.

L’immens moment 
d’aquest moment
esdevé l’únic.
El d’abans ja se n’ha anat
i el demà encara no hi és.



14 >> E S P O R T S

Classificació
Primera Catalana

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

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. A. Eizaguirre ...... 3
2. A. Fernández ...... 3
3. G. Soldevila........ 1
3. A. Bañuelos ....... 1
3. S. Galceran ........ 1
3. I. Solanes ........... 1

El Balaguer va gua-
nyar amb claredat al 
Rubí en un bon partit 
dels de la Noguera, 
en que van avançar-se 
a la  pr imera part 
amb un gol d’Alber-
to Bañuelos després 
d’una bona jugada de 
Putxi, i només comen-
çar la segona part, 
Sergi Galcerán rema-
tava de cap el segon.
 Isaac va marcar el 
definitiu quan faltava 
un minut per la con-
clusió.
 A Sitges, el Subu-
rense es va avançar 
però a la segona part 
Adrià, de penal va 
aconseguir el gol de 
l’empat.

Yerai Darias

Propers encontres

09/10/2016 --  17 h
Camp  Municipal 

de Balaguer
Balaguer| Alpicat

-------------------------------------
15/10/2016  --  17 h

Camp Municipal 
de Morell

Morell| Balaguer

El Club Futbol Balaguer guanya a casa al 
Rubí i empata a Sitges amb el Suburense
El homes que entrena 
Jordi Cortés perden el 
liderat en mas del
Vilanova que va guanyar 
a Igualada

25/09/2016

BALAGUER 3
RUBÍ 1

 El Balaguer està fent la 
mitjana anglesa guanyant a 
casa i empatant fora del Mu-
nicipal de Balaguer. L’equip 
encara no coneix la derrota, 
amb tres victòries i dos em-
pats.
 El Balaguer va jugar un 

 Una jugada per la banda 
de Putxi va acabar amb 
una bona passada sobre el 
punt de penal, que Alberto 
Bañuelos va saber aprofitar, 
marcant el 1-0. Només co-
mençar la segona part un 
passe de Genís va ser apro-
fitat per Sergi Galcerán per 
rematar de cap a la porteria 
del Rubí. Quan faltaven dos 
minuts pel final, el Rubí 
retallava diferencies, però 
el Balaguer no va donar 
peu a la preocupació i a la 
següent jugada, Isaac de 
jugada personal va aconse-
guir el 3-1 definitiu.
 El passat diumenge el 
Balaguer va visitar el difícil 
camp del Suburense a Sit-
ges. Un camp molt petit i 
molt complicat pel joc dels 
homes del Balaguer que 

bon partit davant el Rubí, 
en un partit que va dominar 
des del principi creant juga-
des de perill per les bandes, 
amb Genis i Putxi molt 
hàbils i Asier i Galcerán 
entrant amb perill a l’àrea 
barcelonesa.

Un jugador del Rubí intenta sortir de la pressió

Jugada d’atac del Balaguer

02/10/2016

SUBURENSE 1
BALAGUER 1

van veure com els locals 
s’avançaven en el marcador 
en el minut 29 de la primera 
part. Només començar la 
segona part, un penal sobre 
Genís va ser transformat per 
Adrià, que treia un punt pel 
seu equip.
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Més de dos-cents atletes de totes les 
edats participen a la Milla de Balaguer

 Un total de 200 parti-
cipants es van aplegar el 
dissabte 24 a la capital de la 
Noguera amb motiu d’una 
nova edició, la sisena, de 
la Milla Urbana Ciutat de 
Balaguer. José Luis Blanco 
i Kate Joy van estar els més 
ràpids d’una jornada atlèti-
ca que va incloure curses 
en totes les categories i 
que, afortunadament, va 
estar marcada per la bona 
climatologia després d’una 
nit de divendres en què una 
forta tempesta va afectar 
seriosament diversos punts 
de la capital de la Noguera.
Els Runner’s Balaguer van 
estar els organitzadors 
d’aquesta cita que va poder 
tirar endavant gràcies a la 
seva bona tasca malgrat 
l’enrenou de divendres. 
Una cita que, tot i el seu José Luis Blanco

Hi van haver curses per a totes les categories tant 
masculines com femenines. Els guanyadors absoluts 
van ser José Luis Blanco i Kate Joy

caire competitiu, en cap 
moment va voler deixar 
de banda la promoció de 
l’esport infantil, motiu pel 
qual es van celebrar curses 
en totes les categories, des 
d’infantils fins als sèniors.
 Els més petits van ser 
els encarregats d’obrir el 
programa a partir de les 5 
de la tarda, per acabar amb 
els sèniors una hora i mitja 
més tard. La cursa es va 
desenvolupar per la zona 
alta del passeig de l’Estació. 
La cursa estrella, la que 

aplegava els atletes júnior, 
sènior i veterans masculins, 
va tenir com a guanyador 
l’actual campió del món 
màster, José Luis Blanco 
(La Sansi), un habitual a les 
proves de Balaguer gràcies 
a la seva bona relació amb 
els Runners. Després d’un 
disputat esprint, Blanco 
es va anotar el seu tercer 
triomf a la Milla de Balaguer 
amb el mateix crono (4.40) 
que el segon classificat, 
l’atleta local Achraf Boufra  
del Logigràfic Sport.

Cursa Infantil
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La Cursa de la Vaca de Vallfogona aplega 
més de 500 atletes entre les dues curses

Cursa de la Vaca

 El Club Esportiu Can-
sallebres de Vallfogona de 
Balaguer va organitzar el 
passat diumenge 25, una 
nova edició de la Cursa de 
la Vaca, una de les cites 
emblemàtiques del calen-
dari de la Lliga Ponent, amb 
més de mig miler de parti-
cipants.    
La jornada va oferir curses 
de 10 i 5 kilòmetres i una 
caminada, que en conjunt 
van estar multitudinàries, ja 
que han aplegat més de 500 
participants. Sancho Ayala 
i Eva Ribalta han demostrat 
una gran forma física, en 
proclamar-se guanyadors 
de la prova llarga, anome-
nada Cursa de la Vaca, 
mentre que Sergi Nunes i 
Mari Sanfeliu han guanyat 
la prova curta, batejada com 
la Cursa de la Vedella.

La jornada esportiva de Vallfogona de Balaguer 
contemplava dues curses de 10 i 5 quilòmetres i una 
caminada popular

Podi pels nedadors balaguerins a la 
Travessia del Port de Barcelona

 El passat diumenge 25 
de setembre, es va disputar 
la 89a Travessia al Port de 
Barcelona,  amb més de 
500 participants, amb la 
participació de 8 nedadores 
de l  CEN Balaguer  de 
diferents categories.
 En la  categor ia  de 
natació adaptada que 
nedaven la distància de 400 
metres  el nedador Iker Ruíz 
va aconseguir la tercera 
posició.
 En la categoria menor 
amb un recorregut de 

1000 metres l’Aurembiaix 
Pifarré aconseguí la 4a 
posició amb  un temps de 
14 minuts i 26 segons, i 
en la categoria masculina 
Marc Suñé ha aconseguit 
una meritòria 9a posició, 
també han participat amb 
bons resultats Jaume Pallé 

Nedadors balaguerins

 El Balaguer Villart 
Logístic es va estrenar 
e l  p a s s a t  c a p  d e 
setmana jugant en la 
lliga de Superdivisió 
2016/2017, i ho va fer 
de la mateixa manera 
que va acabar la lliga 
anterior, guanyant amb 
autoritat a la seva pista 
del Molí de l’Esquerrà 
per 4 a 1, en aquest cas 
contra el Santa Eulària 
Covics d’Eivissa.
 En el primer partit, 
Tingting Wang es va 
desfer amb facilitat de 
la jugadora sèrvia Adelija 
Ratic per 3 a 0 (11-3, 11-3, 
11-6). En el següent partit 
Anna Biscarri va cedir el 
seu punt davant Natalia 

Miramontes per 0 a 3 (7-
11, 4-11, 8-11). 
 En el tercer Yan Lan Li 
va patir una mica més per 
guanyar a Maria Ballester 
per 3 a 1 (13-11, 11-13, 11-
4, 11-6).
 En el partit de dobles 
la parella balaguerina 
formada per Tingting 
i Yan Lan, es va desfer 
sense problemes de Ratic 
i Ballester per 3 a 0 (11-8, 
11-6, 11-5), i finalment 
Tingting Wang va tancar 
l’encontra guanyant amb 
facilitat a Miramontes per 
3 a 0 (11-2, 11-3, 11-6), 
posant així el marcador 
general en el definitiu 4 
a 1.
 A q u e s t  c a p  d e 
setmana, el dissabte 8 
d’octubre, el Balaguer 
Villart Logístic viatjarà a 
Valladolid per enfrontar-
se al Vasa Arroyo-CDO, 
on  in tentarà  sumar 
la  segona victòr ia  i 
començar amb bon peu 
el campionat.

El Tennis Taula Villart
Logístic comença la lliga amb 
una victòria

CTT Balaguer Villart Logístic

L’equip balaguerí es 
va desfer amb
comoditat del Santa 
Eulària Covics
d’Eivissa per 4-1

Cal destacar el tercer 
lloc del nedador Iker 
Ruíz en la distància de 
400 metres de natació 
adaptada

i Giulian Alecsandru. 
 En la categoria Infantil 
també de 1.000 metres de 
recorregut la nedadora Ares 
Perera ha aconseguit la 4a 
posició. Per altra banda en 
Pere Barbosa en la travessia 
de 2.500 metres a estat el  
11è Júnior.
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Ajustada derrota del sènior masculí del 
Club Bàsquet Balaguer per 55-57

Antonio Carreño, sotscampió 
de Catalunya de tennis

Antonio Carreño

Can Miquel 24 h CB Balaguer

 Tercera jornada de lliga 
pel sènior A Can Miquel 
24 h CB Balaguer, i nova 
derrota aquest cop contra 
la Salle Manresa B.  
 Els de la Noguera van 
tenir una millor cara que en 
partits anteriors, i van estar 
dominant el partit des de el 
principi, agafant diferències 
a favor de 10 punts. Fins a la 
mitja part el partit semblava 
controlat, i fins i tot acabat 
el 3er període, no feia presa-
giar una dolorosa derrota. 
 Però el darrer quart del 
partit va ser el pitjor, als 
locals els hi costava anotar, 
i els visitants tot el contrari, 
agafant una confiança que 
els va dur a la victòria. Ara 
el Balaguer, esperarà poder 
sumar la propera setmana, 
en la seva visita a la pista 
del Ploms Salle Reus.

Tot i anar guanyant en bona part del partit, els
balaguerins van deixar-se anar en el darrer quart i 
van acabar perdent per la mínima

 El tennista Antonio 
Carreño es va proclamar 
sots campió de Catalu-
nya de majors de 75 anys 
al perdre la final davant 
Josep Altisent per 6/4 
6/4. El balaguerí va fer un 
excel·lent partit i va tenir 
opcions en el segon set 
quan guanyava 2/4 amb 

dues pilotes de break 
que va desaprofitar.
 Carreño  ha defensat 
aquesta setmana el títol 
de l’Open de Mallorca 
de tercera categoria que 
va guanyar l’any passat. 
Amb aquest resultat es 
situa entre els 80 millors 
jugadors del món.
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L’Ajuntament de Balaguer substitueix la 
coberta de la grada del camp de futbol

Grada del Camp Municipal d’Esports

 L’ajuntament de Bala-
guer va clausurar a finals 
de setembre la grada del 
Camp d’Esports Municipal, 
on juga el CF Balaguer. 
Ho va fer a instàncies del 
departament de Salut i des-
prés que un informe intern 
aconsellés la substitució de 
la coberta, construïda amb 
un fibrociment que porta 
amiant i en el qual hi ha 
algunes esquerdes.
 L’amiant és un material 
incombustible, molt perillós 
i perjudicial per a la salut, 
l’ús i la comercialització del 
qual va ser prohibit l’any 
2002 perquè és considerat 
un producte cancerigen.
 Durants aquets dies 
s’està treien la coberta 
de fibrociment i es farà la 
col·locació d’una de xapa 
metàl·lica.

Un informe aconsellava fer el canvi ja que la vella 
era de fibrociment que contenia amiant, un producte 
prohibit des de 2002, perjudicial per la salut

El pavelló Molí de l’Esquerrà acollirà el 
campionat internacional de Kick Boxing

 B a l a g u e r  a c o l l i r à 
el proper 9 d’octubre un 
campionat internacional de 
Kick Boxing Muay Thai.
Així ho va explicar durant 
l ’acte  de  presentac ió 
un dels  promotors de 
l’esdeveniment, Francesc 
Galván,  que també va 
destacar que a Lleida 
cada vegada hi ha gent 
més ben preparada per 
poder competir en aquest 
tipus de campionats. El 
C a m p i o n a t  t i n d r à  1 2 
combats i comptarà amb 

set participants locals. En 
el campionat podrem veure 
combats amateur però amb 
la participació de lluitadors 
professionals i de prestigi 
d’aquest esport, com el 
local Javi Ruiz.   
El Campionat tindrà lloc el 
9 d’octubre a partir de les 

Presentació del campionat

18.15 hores al pavelló Molí 
de l’Esquerrà. El campionat 
e s t à  o r g a n i t z a t  p e l s 
gimnassos Nacional Fitness 
de Balaguer i Alpicat. Les 
entrades es poden comprar 
als mateixos gimnasos o el 
mateix dia del campionat 
a la taquilla del pavelló.                                                     

 E ls  equipaments 
esportius de la ciutat de 
Balaguer es van emportar 
la pitjor part dels efectes 
dels aiguats que van caure 
el passat divendres 23 de 
setembre al vespre.
 S e g u r a m e n t  l e s 
instal · lacions de la 
piscina coberta són les 
que pitjor part es van 
endur amb l’inundació 
total d’aigua de la sala de 
màquines, i dels vestuaris 
i de la totalitat de sales 
i instal·lacions, fent que 

Les instal·lacions esportives 
es van veure malmeses per 
les pluges del divendres

Piscina coberta

La piscina coberta ha 
estat uns dies sense 
poder donar servei als 
usuaris a causa de les 
inundacions

El campionat es
celebrarà el proper 
diumenge 9 d’octubre a 
partir de les 18,15 hores 
al pavelló del Molí

fins a principis d’aquesta 
setmana no s’hagi pogut 
obrir al públic.
 El camp Municipal 
d’Esports també es va 
veure afectat en un primer 
moment, tot i que el cap 
de setmana ja es va 
normalitzar la situació i 
es van poder disputar les 
competicions amb tota 
normalitat.
 El pavelló d’Inpacsa 
també es va inundar 
d’aigua durant la nit del 
divendres.
 L’alcalde de Balaguer 
va voler felicitar els 
treballadors de la brigada 
municipal i també de tots 
els serveis municipals que 
durant la nit del divendres 
i el dissabte van treballar 
durant hores treien aigua 
de les instal·lacions.
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Beure?: a glopades
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Qui ho havia de dir que 
en aquest 2016 podríem veure 
tantes coses i de tant variat 
color. Una sola certesa conti-
nua vigent, la vella dita de “qui 
no té vergonya el món és seu”. 
Amb tot el que es veu des del 
nostre petit llogaret balaguerí, 
al més gran de l’Estat, tot és 
un espectacle, en que l’únic 
“pagano” és el poble ras. Sigui 
propietari o treballador. Sigui 
funcionari competent, o un 
desastre col·locat a dit. Tots a 
rebre. Ah!, amb la respectuo-
sa excepció dels polítics que 
treballen per crear els proble-
mes que ells no solucionaran. 
I les senyores de les revistes 
a tot color, que viuen molt bé 
explicant els seus amors me-
nopàusics, i si convé el color 
dels calçotets del seu amic 
íntim, que amb sort pot ser un 
jove ambiciós. Fem un discret 
silenci gremial dels “macho-
tes”, que s’apunten els seus 
èxits amatoris com aquell que 
podria dir a quantes s’ha po-
lit, amb una fitxa superior a la 
d’hisenda. En fi, tot un quadre.
 Gent que ens semblava 
seriosa fa lloança de produc-
tes ben dubtosos per tots nos-
altres, però si la “pela” era la 
“pela”, no cal dir res de l’euro, 
pel “money” tots fan miracles, 
i nosaltres ens hem d’acon-
tentar amb la calderilla que 
continua circulant. Fins i tot la 
Banca, la nostra “estrafolària” 
banca, ens sorprèn amb els 
seus fitxatges.
 Després de molts anys 
ens informen del malament 
que funcionava la direcció del 
Banc d’Espanya. Veient a Or-
doñez, Blesas i Ratos farole-
jant pel territori, i fent-se cada 
dia menys visibles, pas previ a 
volatilitzar-se com els diners 
que han desaparegut i ells hi 
han col·laborat amb el cap i 
les dos mans.
 Certament la sentència 
que s’espera és la del Sr. Ur-
dangarin i el seu soci i mestre: 
Aquest xicot tant ben plantat 
que es va passar de viu, i que 
anava “empalmado” no deixa 

 El passat divendres 
23 de setembre Balaguer 
patia un aiguat devasta-
dor que va deixar anega-
da gran part de la ciutat. 
Malgrat que l’efecte es va 
visualitzar a tota la vila, 
afectant carrers, mobiliari 
urbà, habitatges, establi-
ments i comerços, baixos, 
pàrquings, etc., la part 
més castigada va ser el 
Centre Històric, deixant 
carrers intransitables, un 
habitatge enfonsat i la 
nostra plaça Mercadal ar-
rasada per la virulència de 
l’aigua i el fang.
 Va ser una nit llarga, 
en la qual davant la mag-
nitud de la tempesta molts 
veïns i veïnes vam sortir al 
carrer sense dubtar-ho a 
fer les primeres interven-
cions, netejant, aixecant 
reixes d'embornals, traient 
fang...i ajudant d’altres 
veïns que per desgràcia 

Des de la plaça Mercadal
Josep Lluís Bonet Juárez
----------------------------------------------------------------------------------------------------

d’ésser un passarell. Desit-
jo de tot cor que no hi hagin 
influències de fora, per fer 
suau el càstig. De segur serà 
més senzilla la sentència del 
Sr. Homs, ell mateix deia ja 
estava dictada. Faltaria més! 
ell es saltava uns manaments 
escrits i dictats en uns altres 
moments per gent del seu 
partit inclosos, amb uns càs-
tigs senyalats per no obeir. I 
ell fa bé esperant-los. Essent 
un senyor tant acostumat a 
mentir i desmentir. Però crec 
que hagués convençut més, 
havent renunciat al seu estat 
d’aforat, cosa que no ha fet 
encara. Però té capacitat su-
ficient per obeir a un senyor 
que és capaç de passar d’un 
soberanisme còmode i lleuger 
a un independentisme quasi 
assembleari d’esquerres ex-
tremes en un curt espai de 
temps, políticament parlant. 
Aventura que enlloc ha portat, 
i sí, a la trencadissa amb Unió. 
I a l’abandó de molts afiliats 
que ja no creuen ni en fulles 
de ruta, ni amb la capacitat 
de maniobra que el Sr. Mas 
pugui tenir. Sembla que tot 
el que toca crema. Fins i tot 
l’antiga casa pairal de CiU ha 
venut, i les altres embargades 
estan. Caldrà veure que deixa-
rà.
 Potser que identificant 
Madrid amb Espanya es pu-
gui creure que ara per ara, 
solament crea polítics i no es-
tadistes. Que a més no tenen 
cap empatia per Catalunya, 
però hem d’entendre que la 
primera “fornada” de polítics 
que van sorgir de la tutela 
de la dictadura, era gent “su-
per” formada i que coneixien 
el carrer (poble). Els d’avui 
el carrer no els interessa pas 
gens, van a la seva que és el 
partit i punt. Mentrestant el 
deute català està considerat 
“basura” i sota revisió negati-
va. Si en plau i me’n recordo 
un dia us parlaré dels pati-
ments (que els devia de tenir), 
d’aquell gran conseller d’Eco-
nomia, dit Sr. Colell.

tenien la situació més com-
plicada.
 Des d’aquestes ratlles 
vull agrair l'esforç i la de-
dicació amable i tranquil-
litzadora de tots els profes-
sionals que des del primer 
moment es van posar al 
costat dels nostres conciu-
tadans. Gràcies a la Guàrdia 
Urbana, als Mossos d’Es-
quadra i als membres de 
Protecció Civil per la seva 
labor d’ajuda directa a les 
persones que estaven cir-
culant pels carrers de la 
ciutat, als Bombers que van 
acudir d’altres indrets i que 
molt amablement ajudaven 
els veïns a treure l’aigua de 
casa, baixos, ascensors, ce-
llers i mirant que ningú pa-
tís cap mal. I finalment vull 
agrair molt afectuosament a 
tots els treballadors i treba-
lladores de la brigada muni-
cipal la seva professionalitat 
i la seva implicació ja que, 

I mare, segon cognom
F. Xavier Pons i Huguet
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Certamen vivim, en-
cara, en una societat 
masclista? Em sembla 
que sí i molt... Massa a la 
lleugera ens oblidem de 
les Mares, en una qüestió 
tan bàsica i elemental, 
com quan escrivim, sim-
plement, el nom i cog-
noms. M’explicaré.
 En bon català és cor-
rectíssim posar la “i” 
cada vegada que escrivim 
tot el nom complet. És a 
dir, nom i els cognoms, 
fent ús de la “i” entre els 
cognoms.
 Per què? La utilització 
de l’esmentada “i” es re-
fereix al Pare i a la Mare. 
Ja que tots dos tenen (o 
haurien de tenir) la matei-
xa importància... I si molt 

m’apureu, té quelcom més 
rellevància la Mare. Ironit-
zant una mica, d’Ella sí que 
sabem certament que som 
fills seus. En quan al pare...
socialment, suposem que 
també. És clar que sí...
 Jo aquest humil re-
dactor, sempre que escric 
el nom, hi poso els dos 
cognoms. Car la mare es 
mereix el reconeixement 
màxim, sense oblidar-la, ni 
molt menys.
 En moltes parts del 
món, fins i tot, les dones 
al casar-se, perden els dos 
cognoms. Per què? Quines 
societats més i més mas-
clistes!
 A Catalunya som, en 
aquest aspecte, també més 
normals, justos, diferents i 

millors. Tenint a les Mares 
en particular i a les Dones 
en general, en el grau més 
distingit. Com cal. Estem 
doncs també en aquest as-
pecte, a la avantguarda.
 Fixeu-vos-hi que la gent 
famosa o simplement de 
carrer, gairebé el 100%, 
obvien la Mare. Torno. Per 
què?
 Estem esperançats en 
una propera i nova constitu-
ció catalana que contempli 
aquest afer, lògic i normal. 
Sempre que tinc ocasió, en 
faig esment, amb gent del 
carrer, professors, lingü-
ístics, polítics... A veure si 
“d’una per totes”, enaltim 
a les Mares, repeteixo, i les 
posem al lloc que es merei-
xen. Jo ja ho faig. Tu lectora 
o lector, si no ho fas, espero 
que t’hi afegeixis a partir 
d’avui.
 Visca les Mares!
-------------------------------------------

organitzats molt ràpidament 
i amb torns, van estar treba-
llant tota la nit del divendres 
i tot el dissabte per deixar 
nets els carrers, les places i 
els espais públics per tal que 
la ciutat tornés al més aviat 
possible a la normalitat.
 Ha estat malauradament 
un cap de setmana diferent, 
amb inundacions i sense 
mercat, per sort sense des-
gràcies personals. I diumen-
ge, amb algun entrebanc 
ocasionat pels efectes de la 
tempesta del divendres a la 
nit, ja es va poder organit-
zar la Fira d’Entitats que va 
ser un tornar a la normalitat 
amb alegria i germanor.

---------------------------------------------
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 El proper dissabte 
15 d’octubre, el Centre 
d’Esplai Santa Maria 
inaugurarà les activitats 
del nou curs marcades 
per la ressaca del seu 25è 
aniversari.
 Després de 25 anys 
d’existència d’aquesta 
e n t i t a t ,  l ’ e q u i p  d e 
monitors prepara un nou 
curs per educar en el 
temps de lleure als infants 
de la ciutat de Balaguer i 
rodalies.
 L’Esplai Santa Maria es 

caracteritza per la relació 
educativa dels monitors 
amb els infants i per la 
capacitat de promoure 
el creixement dels valors 
d’una manera lúdica. 
 Durant el curs escolar, 
aquesta entitat proposa 
unes activitats setmanals 
dutes a terme als espais 
públics de Balaguer i al 
local de l’entitat que es 
troba situat al costat de 
l’església del Sagrat Cor. 
Jocs, danses, esports, 
g i n c a m e s ,  t a l l e r s , 
excurs ions, . . .  seran 
algunes de les activitats 
realitzades els dissabtes a 
la tarda de 16:30 h. a 18:30 
h. i per infants que cursen 
des de 1r de Primària 
fins a 1r d’ESO, tota la 
informació es pot trobar 
al seu web.

El Centre d’Esplai Santa Maria 
encara un nou curs a partir 
del proper 15 d’octubre

Centre d’Esplai Santa Maria

Després de celebrar 
el seu 25è aniversari 
l’entitat continua amb 
l’educació infantil en 
el temps d’oci

Joan Pera amb l’Avar de Molière obre 
la programació de tardor del Teatre
 El Teatre Municipal de 
Balaguer iniciarà la nova pro-
gramació a partir d’aquest 
diumenge 9 d’octubre amb 
l’obra de teatre “L’Avar“ de 
Molière, protagonitzada per 
Joan Pera.
 Completaran el calendari 
les obres com “El Florido 
pensil...nenes”, que es 
representarà a les portes de la 
Festa Major, el 5 de novembre. 
Durant les Festes del Sant 
Crist es representaran tres 
espectacles ben diferents: un 
monòleg de José Corbacho el 
dia 9, un espectacle de llum 
negra amb titelles gegants 
per a públic infantil el dia 
10 a càrrec de la companyia 
El cau de l’unicorn i un 

Xerrada en motiu del Dia Mundial de la 
Salut Mental a Os de Balaguer

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

espectacle familiar amb 
el segell del Mag Lari i la 
seva proposta Laripopins. 
La darrera proposta teatral 
del cicle de tardor de caire 

professional arribarà dels 
actors Emma Vilarasau i 
Jordi Bosch i la seva comèdia 
d’èxit “Caiguts del cel” el dia 
4 de desembre.

“L’Avar” amb Joan Pera

 El dimarts 18 a les 19.30 h a 
la sala d’actes de l’ajuntament 
d’Os de Balaguer, l’Associació 
Salut Mental La Noguera, ha 
organitzat una xerrada, sota 
el títol: “Noguera Sensible 
amb la Salut Mental”, amb  
la participació d’Estefania 
Rufach, alcaldessa d’Os, 
Jordi Cortada, Gerent de la 
Regió Sanitària de Lleida, Alt 
Pirineu i Aran i Núria Grañó, 
psicòloga i psicoterapeuta 
i el testimoni familiar d’un 
afectat.
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25ena edició de Firauto de vehicles 
d’ocasió els propers 15 i 16 d’octubre

 Menàrguens serà el 
municipi amfitrió de l’onze-
na edició  de la Comarkala-
da, la Trobada de Joves de 
la Noguera, aquest dissab-
te 8 d’octubre. La trobada 
començarà a les 10.00 h 
amb un esmorzar popu-
lar a la plaça, i entre les 

La Comarkalada 2016 es
celebra a Menàrguens

Comarkalada a Menàrguens

Presentació de Firauto

 La ciutat de Balaguer  
acollirà la 25a edició de 
Firauto, la Fira del vehicle 
d’ocasió i complements, els 
dies 15 i 16 d’octubre. El cer-
tamen manté els mateixos 
expositors de l’any passat, 
uns 23, que presentaran no 
només les millors ofertes 
en vehicles d’ocasió i quilò-
metre 0 sinó també en pro-
ductes d’altres sectors com 
els remolcs i la maquinària 
industrial així com també 
els complements per als 
automòbils, com el tintatge 
de vidres per als vehicles, 
novetat d’enguany.
 Tampoc hi  fa l taran 
expositors d’àudio per tal 
d’aconseguir equipar els 
vehicles amb els millors 
equips de so. Enguany se 
celebren 25 anys de Firauto

El certamen firal dedicat als vehicles d’ocasió i 
complements arriba enguany a la seva 25 ena
edició, havent-se consolidat plenament

diferents activitats que es 
duran a terme destaquen 
el Fòrum d’alcaldes/esses 
i regidors/es de joventut i 
la Fira Jove, sota el lema 
«L’estil de música al meu 
poble». A la nit concert 
de Séptimo A, Catrock i 
discomòbil. 
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Anuncis breus classificats
TREBALL
--------------------------------------
ES DONEN classes par-
ticulars de música (llen-
guatge musical i piano). 
Raó: 669117026.
--------------------------------------
BAR FLEMING precisa 
cuiner/a amb experièn-
cia. Raó: 629476013.
--------------------------------------
SE OFRECE chica para 
cuidar gente mayor, po-
sibilidad de ser interna. 
Razón: 658403839.
--------------------------------------
TALLER BALMOTOR 
de Balgauer, necessita 
electricista d’automoció 
amb experiència. Enviar 
Curriculum Vitae a: bal-
motor@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 dife-
renciats per nivells. Raó: 
698383277.
---------------------------------------
ES NECESSITA oficial de 
perruqueria a Balaguer 
per mitja jornada en cap 
de setmana (divendres 
tot el dia i dissabte de 
8 a 15 h). Raó telèfon: 
638879274.
---------------------------------------

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.
--------------------------------------
SE OFRECE señora para 
trabajar por horas o in-
terna de lunes a viernes, 
para atender a personas 
mayores o tareas do-
mésticas. Con vehiculo 
propio. Telf: 639744881-
973390067.
--------------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per enregistrar vídeos de 
bodes, bateigs, comu-
nions o qualsevol altre 
esdeveniment. Àmplia 
experiència en el sec-
tor audiovisual. Demana 
pressupost, sense com-
promís. Contacte Dani 
Arregui: 686774086 o bé 
mail: daniaso@gmail.
com
---------------------------------------
ES NECESSITA cambrer 
/a per treballar durant 
al Bar 1900 de Balaguer. 
Busquem gent dinàmica, 
amb ganes de treballar i 
amb experiència. Portar 
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 habi-
tacions. Raó: 973446011-
629725009.
---------------------------------------
ES TRASPASSA comerç, 
molt ben situat, en ple 
funcionament, al c/ Ur-
gell, per no poder aten-
dre. Raó: 669487954.
---------------------------------------
ES VEN pis a l’Avda. 
Països Catalans, 3 habi-
tacions. Raó: 973446011-
629725009.
---------------------------------------
SE VENDE piso (106 m2), 
calle Urgell, 3 habitaci-
ones dobles y 1 habita-
ción individual, quinto 
sin ascensor, amueblado, 
calefacción, totalmente 
reformado. Interesados 
llamar al: 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
------------------------------------------
VENC màquina serra-cin-
ta i premsa per a taller de 
fusteria. Preu: 550€ cadas-
cuna. Hi ha més material. 
Raó: 678445795.
------------------------------------------

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.
---------------------------------------
BUSCO mujer para re-
lación seria y estable, 
entre 35 y 55 años, que le 
guste el deporte, el yoga 
y bailar. Telf: 632556651 
(Omar José).
--------------------------------------
--------------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció de breus 
classificats, us podeu 
adreçar a les nostres ofi-
cines ubicades al carrer 
Sant Lluís, 36-38 entresol 
de Balaguer, al nostre te-
lèfon 973448273 o bé des 
de la nostra pàgina web: 
www.revistagroc.com
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
--------------------------------------- 
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 6 d’octubre a les 8 de la tarda del 13 d’octubre ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 13 d’octubre a les 8 de la tarda del 20 d’octubre CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 20 d’octubre a les 8 de la tarda del 27 d’octubre 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.
06.30      LLEIDA de dill. a div.
07.40 “ de dill. a dissb.
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.
09.53 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  de dill. a div.
12.00 “  de dill. a div.
13.10 “  de dill. a div.
15.18 “ de dill. a div.
15.23 “ de dill. a div.
15.25 “ de dill. a div.
17.30 “ de dill. a div. + diumenge
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.10 “ de dill. a div.
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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