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

 Aquest passat estiu he 
assistit en dos actes en 
què la música, encara que 
no era el motiu conductor 
(leitmotiv) hi va tenir una 
presència força destacada. 
Tant és així, que en amb-
dós, una melodia va servir 

com a cloenda. Si durant 
el desenvolupament de ca-
dascun d’ells, el silenci va 
ser  absolut, tant si hi havia 
un parlament com si fluïen 
notes dels instruments, un 
cop es van dir els mots fi-
nals i es va donar a pas a 
la darrera cançó, els as-
sistents començaren a 
modificar aquell capteni-
ment tan pulcre. I en pocs 
segons, d’aquell emmudi-

ment es va passar no a un  
lleu murmuri, sinó a una 
xerrameca de bar que va 
fer impossible seguir aque-
lla última tonada. Fins i tot, 
la gent es va anar aixecant 
dels seients i va començar 
a abandonar el lloc malgrat 
que els músics, en estoica 
actitud, continuaven in-
terpretant aquella darrera 
partitura...
------------------------------------------

 Balaguer ha destacat en els darrers anys per 
l’organització de diferents esdeveniments esportius que 
s’han anat consolidant en el calendari esportiu de les 
Terres de Lleida. 
 Entre aquests esdeveniments aquest cap de setmana 
en viurem un que ha arribat a la 19 ena edició. La 
Ermitanyos va començar l’any 1998 quan un grup d’amics 
encapçalats pel Sisco Ricart va decidir fer una sortideta 
de diumenge tot visitant tres de les ermites noguerenques 
que ja venien fent habitualment una o altra. Van decidir fer-
les totes en un mateix dia i anomenar la ruta Ermitanyos. 
Començava una aventura que ja porta 19 anys, amb més 
de 50 voluntaris que fan possible que sigui una de les 
millors rutes organitzades d’arreu de Catalunya i que 
ha de limitar la participació als 500 ciclistes per poder 
conservar l’èxit organitzatiu.
 D’altra banda, està demostrat que en l’àmbit esportiu, 
la tenacitat té el seu premi. L’equip femení del Tennis 
Taula Villart Logístic Balaguer ho està demostrant 
continuament. Líder de la lliga després de tres jornades 
invictes, està a punt de tornar a l’aventura europea per 
tercer anys consecutiu. Aquest cop serà a Bèlgica. 
 A nivell individual també volem destacar al Antoni 
Carreño que fa quinze dies quedava sotscampió de 
Catalunya de tennis de majors de 75 anys.
 La població veïna de Gerb tampoc es queda enrera 
amb la primera edició del Gerbtrail, amb gran èxit de 
participació i d’organització.
 Tot sense oblidar el gran inici de l’equip sènior femení 
de Bàsquet que encara no ha perdut cap partit i és líder 
de la seva categoria, i del primer equip del Club Futbol 
Balaguer que després de set jornades és colíder de la 
Primera Catalana. L’esport balaguerí, està d’enhorabona.

Balaguer i l’esport
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 El  passat cap de 
setmana es va celebrar la 
25a edició de Firauto, la 
fira del vehicle d’ocasió 
de Balaguer, que aquest 
any, amb 23 expositors, 
oferia un total de 220 
vehicles.
 L’encarregat d’inau-
gurar el certamen va ser 
el director dels Serveis 
Territorials d’Empresa 
i Coneixement, Octavi 
Miarnau, acompanyat 
de l’alcalde, Jordi Ignasi 
Vidal, la presidenta del 
Consell Comarcal de 
la Noguera,  Concep 
Cañadel l ,  i  la  resta 
d’autoritats locals.
 Miarnau va destacar 
la qualitat dels vehicles 
exposats. «Fa tres anys 
vaig visitar aquesta fira i 
avui la veig amb vehicles 
de millor qualitat i d’una 
gamma més alta malgrat 
que siguin de segona 
mà. Noto una diferència 
molt important», va dir. 

220 vehicles d’ocasió i Km 
0 van participar a la 25 ena 
edició de Firauto a Balaguer

Octavi Miarnau va ser 
l’encarregat
d’inaugurar el
certamen pioner de 
vehicles d’ocasió

Així mateix, Miarnau va 
assenyalar que una fira 
com aquesta serveix 
també per confirmar 
si ,  tal  com apunten 
l e s  e s t a d í s t i q u e s , 
està augmentant  la 
capacitat de compra dels 
ciutadans». 
 L’alcalde de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal, indicà 
que «després de 25 anys 
continua funcionant molt 
bé malgrat el període de 
crisi dels darrers anys». 
Vidal també va dir que 
Firauto «és un certamen 
d’aquells que ens agrada 
fer perquè el propi sector 
el demana».

Firauto 2016

Arriba la novena edició de la Fira
d’Alimentació i Salut de Slow Food

 Els propers 22 i 23 d’oc-
tubre se celebra a Balaguer 
la 9a Fira d’Alimentació i 
Salut, organitzada per Slow 
Food i la Dolça Revolució. 
La fira d’Alimentació i Salut 
pretén ser una fira diferent, 
ja que integra la promoció 
de la producció ecològica i 
de proximitat, la divulgació 
del coneixement i la críti-
ca constructiva al sistema 
sanitari, proporcionant i 
creant alternatives naturals 
«low cost» als tractaments 
convencionals.
 Enguany la fira compta 
amb algunes novetats, 
com un espai dedicat als 
infants, amb conferències 
sobre salut infantil i nadons, 
donant importància al part 
natural o al porteig de 
nadons. A més, hi haurà 

tallers per a nens i espais de 
joc i activitats a la mateixa 
fira.
 Destaca enguany les 
conferències de personatges 
reconeguts com Pau Donés, 
cantant de Jarabe de Palo, 
que es va veure obligat a 
cancel·lar la seva gira per 
un càncer, i ens explicarà 
com ha afectat això a la 
seva vida, o la presentació 
del llibre «Menjar, riure 
i viure» de l’actor Xavier 
Bertran. Montse Armengou, 
p e r i o d i s t a ,  v i n d r à  a 

Pau Donés uns dels ponents de la Fira

explicar-nos el rerefons del 
reportatge «Pastilla busca 
malaltia» emès al «Sense 
Ficció» de TV3 la passada 
temporada.
 La fira consta de diverses 
seccions i activitats: mercat 
de la terra, conferències, 
tallers, degustacions i un 
bar-restaurant Slow Food. 
L’esdeveniment pretén 
apropar els petits productors 
i els consumidors, recuperar 
els hàbits alimentaris de la 
cuina de temporada i de 
proximitat i fer difusió de 
les teràpies naturals que es 
troben en la saviesa popular 
i ancestral.
 També es podrà gaudir 
d’un bon nombre de tallers 
i degustacions pensats 
per posar a la pràctica els 
sentits i habilitats. En la línia 
de compartir coneixement, 
són els mateixos expositors 
del Mercat de la Terra que 
realitzen bona part dels 
tallers i degustacions i 
expliquen les tècniques i 
secrets de l’elaboració dels 
seus productes. 

Fira d’alimentació i Salut

El cap de setmana del 22 
i 23 d’octubre
organitzada per Slow 
Food i Dolça Revolució 
als pavellons firals
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Empreses del CEI de Balaguer van
participar a la Fira de Sant Miquel

Empreses del CEI a Sant Miquel

Totes elles valoren positivament el haver pogut
assistir a la Fira a través de l’espai del CEI, ja que 
va ser molt senzill i econòmic el fer-ho

La confraria de Balaguer recupera la 
Creu processional Arma Christi

 La confraria balaguerina 
Nostre Pare Jesús i Maria 
Santíssima dels Dolors i 
la Parròquia de Balaguer, 
han recuperat després de 
cinquanta anys en desús, 
l’antiga creu processional. 
Aquesta creu de fusta, for-
mava part del seguici de 
la processó de Divendres 
Sant, i era portada per di-
ferents penitents en un 
cinturó de cuir on es clavava 
la base.  
 Aquest tipus de creu, 
s’anomena Arma Christi i 

representa els instruments 
de la Passió de Crist a tra-
vés del simbolisme catòlic 
medieval.
 La creu balaguerina 
disposa d’elements inte-
grats com poden ser la mà 
de Caifàs, el gall, el pilar, la 
corona d’espines, la llança 

Creu Processional

o les escales ,entre d’altres. 
 En aquests moments la 
confraria ha valorat l’estat 
de conservació de la peça, 
i en breu es començarà la 
restauració de la mateixa, 
per així poder-la lluir l’any 
vinent en la propera proces-
só de setmana santa. 

 El proper dissabte dia 
29 d’octubre a dos quarts 
de deu, al pavelló del 
Molí de l’Esquerrà, tindrà 
lloc el sopar de tardor per 
la lluita contra el càncer 
amb un  doble objectiu, 
un de conscienciació i 
l’altre de recaptació de 
diners per a la recerca i 
la investigació d’aquesta 
malaltia.
 Cada any al món 
moren de  càncer  a 
prop de vuit milions de 
persones dels dos sexes  
i contrauen la malaltia 
més de 20 milions de 
persones. Però no tot 
són notícies dolentes. Els 
últims anys, en gran part 
a causa de l’avanç en 

tecnologies dedicades a 
la investigació genètica, 
s ’ha  aconsegui t  un 
sa l t  qua l i ta t iu  més 
q u e  e s p e r a n ç a d o r.  
Aquestes millores s’han 
donat en quatre de les 
àrees essencials de la 
lluita contra el càncer: 
en la detecció precoç 
i el diagnòstic de les 
d iverses  pato log ies 
oncològiques, en les 
opcions quirúrgiques, 
en la radioteràpia i en la 
quimioteràpia. 
 Des de Balaguer i la 
Noguera es vol aportar 
també el granet de sorra 
organitzant  aquesta 
activitat de tardor, que 
preveu una assistència 
de més de 300 persones 
i  una recaptació de  
5.000 euros provinents 
del sopar, donacions de 
particulars i l’organització 
d’un bingo amb molts 
regals lliurats per cases 
comercials de la nostra 
ciutat.

Sopar per la lluita contra el 
càncer, el proper 29 d’octubre 
al pavelló Molí de l’Esquerrà

El sopar preveu unes 
300 persones i una 
recaptació d’uns cinc 
mil euros entre el 
sopar i donacions

Després de la seva 
restauració, la creu es 
traurà en la processó del 
proper Divendres Sant 
de l’any vinent

Sopar del càncer

 Tres joves emprenedors 
instal·lats al CEI de Bala-
guer van ser presents  en 
l’última edició de la Fira de 
Sant Miquel de Lleida. 
 Es tracta de l’Àfrica 
Peitx, de l’empresa d’Agro-
solucions 2.0, el Pau Cam-
bray, de l’empresa Star-
tascent, i el Robert Bernat, 
de Sitcons. Tot ells han 
valorat de forma molt po-
sitiva la seva presència al 
certamen, que els ha servit 
per donar-se a conèixer a 
un ampli públic. A més, 
Agrosolucions 2.0 i Star-
tascent van organitzar una 
jornada tècnica dirigida 
a titulars d’explotacions 
agràries interessats en les 
oportunitats que la digita-
lització i concretament el 
màrqueting digital ofereix 
a la seva explotació. 
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El Concurs de Colles Sardanistes arriba el 
proper diumenge 6 de novembre

 El tradicional Concurs 
de colles sardanistes de 
la ciutat  de Balaguer, 
es celebrarà el proper 
diumenge 6 de novembre 
a la Plaça del Mercadal, 
amb la participació d’una 
quarantena  de  co l les 
sardanistes d’arreu de 
Catalunya, a partir de les 12 
del migdia i sota les notes 
de la Bellpuig Cobla.
 Enguany, el concurs no 
coincidirà amb el diumenge 
de Festa major sinó que 
serà el diumenge abans, 
donant el tret de sortida 
als actes festius d’unes 
Festes del Sant Crist que 
s’acabaran el diumenge 13.Concurs de Sardanes

Inaugurada l’Escola Ermengol de
Balaguer, dedicada a l’art i el dibuix

El concurs s’avança una setmana i es realitzarà el 
proper diumenge 6 de novembre a partir de les 12h

Inauguració de l’Escola

 L’ a j u n t a m e n t  d e 
Balaguer ha quantificat 
en 275.000 euros els danys 
causats per la intensa pluja 
de fa uns dies. Aquesta és 
una xifra aproximada dels 
desperfectes que hi ha 
hagut en espais públics, 
en equipaments, centres 
docents i instal·lacions 
susceptibles de ser 
subvencionats.
 L’Alcalde de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal destacà 
que les destrosses més 
greus son al barranc del 
Torrent, el netejador de la 

L’Ajuntament quantifica en 
275.000 euros els danys dels 
aiguats del 23 de setembre

Plaça Mercadal

L’ajuntament confia 
en poder tenir
enllestides totes les 
reparacions abans de 
finals d’any

 El passat 26 de setembre 
va inaugurar-se l’escola 
Ermengol per oferir on lloc 
on petits i grans podran 
compartir la seva passió per 
l’art i el dibuix.
 Seguint la metodolo-
gia de treball de l’Escola 
Ermengol  mitjançant els 
cursos que es duent a ter-
me l’alumnat descobreix 
diferents eines amb les que 
expressar-se plàsticament, 
amb una oferta de cursos 
ben variada.

piscina, el grup electrògen 
i camerins del Teatre, la 
caiguda de part del sostre 
de l’edifici del Molí de 
l’Esquerrà, la pujada de 
la plaça, el davant de 
l’Ajuntament, etc.
 Per  f inançar  una 
part d’aquestes obres 
l’ajuntament té previst 
acollir-se a la línia d’ajudes 
que la conselleria de 
Governació té habilitada 
per casos com aquest, 
ja que actualment no 
existeix la declaració de 
zona catastròfica.
 L’alcalde confia en 
poder tenir enllestides 
totes les reparacions 
abans de finals d’any per 
la qual cosa s’hauran de 
fer modificacions de crèdit 
i potser deixar per més 
endavant alguna actuació 
prevista.
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Celebració del 25 aniversari del
CREADA Lleida a la capital de la Noguera

25 anys del CREDA

 El dimecres 5 d’octubre 
a la Sala d’actes de l’Ajun-
tament de Balaguer  va tenir 
lloc la celebració del 25è 
aniversari del CREDA Lleida  
a la Subseu de la Noguera. 
 El CREDA és un Servei 
Educatiu Específic, el seu 
àmbit d’actuació és quasi 
tota la província de Lleida. 
Els  professionals que 
l’integren, itineren i treballen 
conjuntament amb els altres 
Serveis Educatius ( EAP, CRP) 
de la zona. Atenen alumnes 
amb greus di f icultats 
d’audició, comunicació i/o 
llenguatge i parla als centres 
docents i ofereixen suport a 
mestres/professors. També 
orienten a les famílies.
 L’acte es va iniciar amb 
la inauguració de l’exposició 
itinerant «25è aniversari 
del CREDA Lleida»  que 

Licitació de les obres pendents de la 
xarxa de reg del canal Algerri-Balaguer

Canal Algerri Balaguer

Montgai va tancar la 
Fira de la Màgia de Carrer 
amb més èxit, amb rècord 
tant de visitants com de 
mags participants. L’al-
calde, Jaume Gilabert, va 
explicar que cada cop són 
més els mags que vénen 
fins a Montgai a presen-
tar les seves novetats i 
a provar els nous trucs 
amb el nombrós públic 
de manera que Montgai 
Màgic s’ha convertit en 
un laboratori d’experi-
mentació de la màgia.
 Durant tot el cap 
de setmana, milers de 
persones van envair 
els carrers i les places 
d’aquesta petita localitat 
de la Noguera. Els 12 
espais habil i tats es 
van omplir de gom a 
gom d’af icionats al 
món de la màgia i a 
l’il·lusionisme que van 
quedar admirats amb la 
vuitantena d’actuacions 
que van oferir els més de 
mig centenar de mags 

participants. 
 Gilabert també va 
recordar que 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 les quals se’ls 
va dedicar la jornada de 
divendres, que es troba 
totalment consolidada i 
que enguany va rebre 180 
persones discapacitades 
amb els seus monitors 
d’una desena de centres 
de la Federació ALLEM.
 El  d iumenge van 
tenir lloc una quarantena 
d ’ e s p e c t a c l e .  S ’ h a 
de destacar l’actuació 
de clausura ‘Il·lusions 
impossibles’ a càrrec de 
Daniel Collado, actual 
campió del  món en 
mentalisme, sector al 
qual el certamen s’ha 
obert en aquesta edició 
amb molt èxit i que pretén 
explotar en els propers 
anys.  

Més de mig centenar de mags 
van participar al Montgai
Màgic 2016

Fira de màgia a Montgai

mostra el treball d’aquests 
professionals conjuntament 
a m b  u n  r e c u l l  m o l t 
interessant de materials 
educatius.  L’exposició 

romandrà oberta al públic 
fins al dia 13 d’octubre amb 
un horari de matí de 10 a 1h i 
per la tarda de 3 a 8h, inclosos 
els caps de setmana.

 La Generalitat ha licitat 
la major part de les obres 
pendents a la xarxa de reg de 
l’Algerri-Balaguer a la capital 
de la Noguera per un import de 
5.076.953 €, que corresponen 
a concentració parcel·lària, 
xarxa de desaigües i de 
camins que van quedar 
pendents en els últims anys 
pel procés de delimitació de 
la zona d’especial protecció 
d’aus estepàries (zepa). 
S’habilitarà més de 9 km de 
vials i desaigües en 5 km més.



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



10 >> C O M A R C A

 Un any més el Consell 
Comarcal de la Noguera 
ha participat a la Fira 
Sant Miquel de Lleida 
del 29 de setembre al 2 
d’octubre amb un estand 
propi dins l’espai que 
la Diputació de Lleida 
dedica a «Aliments del 
territori i tu», on es van 
exposar els productes 
agroal imentar is  del 
territori, com són: vins de 
la DO Costers del Segre, 
cervesa artesana, olis de 
l’Associació Molins d’Oli 
de la Noguera, ratafies, 
formatges artesans, mel, 
torrons, xocolata, tòfona 
de la Baronia de Rialb, 
fruits secs, melmelades 

El Consell Comarcal
promociona la gastronomia 
de la Noguera a Sant Miquel

i conserves, embotit de 
conill, etc. 
 Al  mostrador del 
Consell Comarcal de la 
Noguera, a més, hi va 
haver informació dels 
productors i informació 
turística de la comarca 
de la Noguera.
 Durant el transcurs 
de la Fira de Sant Miquel 
de Lleida dins l’estand 
de la Noguera es va 
donar l’oportunitat als 
productors noguerencs 
d’oferir diferents tastos.
 El Consell Comarcal 
de la Noguera participa 
assíduament a diferents 
certamens firals per 
presentar la comarca.

La Noguera a la Fira de Sant Miquel

Les Avellanes presenta la seva primera 
Fira de la Sal “Entre la Sal i el Cel”

 El darrer cap de setma-
na d’octubre, els dies 29 i 
30, la població noguerenca 
de Les Avellanes serà l’es-
cenari d’una de les fires 
més salades de la comarca, 
la primera Fira de la Sal, 
titulada “Entre la Sal i el 
Cel”.
 Les activitats s’inicien el 
dissabte dia 29, a les 22 h, 
amb un guiatge astronòmic: 
de la Terra al Cel, a càrrec 
del Centre d’Observació 
de l’Univers, des del Salí 
de Privà a Vilanova de la 
Sal,a càrrec del Sr. Xavi 
Moli, monitor del Centre 
d’Observació de l’univers. 
A continuació sopar.
 La inauguració de la Fira 
serà el diumenge dia 30, a les 
10.30 hores a la sala d’actes 
de l’Ajuntament a càrrec de 

Ferran de Noguera, Director 
del Serveis Territorials del 
DARP de Lleida.
 A partir de les 10.30 
t a m b é  h i  h a u r à  u n a 
cercavila pels carrers del 
poble, a càrrec dels Grallers 
d’Os de Balaguer.
 Durant el mati, es durà 
a terme activitats culturals 
i lúdiques, comptant amb 
parades de comerços de 
productes d’elaboració 
artesanal i productes de 
proximitat; que ompliran 
els carrers del poble.
 Hi  haurà act iv i tats 
durant tot el matí per la 
mainada, com els Toc de 
Fusta i passeig amb ponis, 
entre altres.
 A les 11 h es farà una 
demost rac ió  de  ba l ls 
country per l’Associació 

de Vilanova de la Sal. 
Cal destacar un tast de 
xocolata, a càrrec del mestre 
xocolater Joan Baldomà de 
CacauXocolata, amb prèvia 
inscripció, a les 12 h del 
matí. 
 Al mateix temps, es 
podrà participar en un 
concurs de fotograf ia 
#lesavellanesaralleida: 
pujant la teva foto a les 
xarxes socials: Instagram 
o Twitter amb els hashtags 
#lesavellanesaralleida, 
#aralleida, #lesavellanes, 
#montsec i #igerslleida. El 
premi serà una estada per a 
dues persones al Monestir 
de les Avellanes en règim 
d’allotjament i esmorzar i 
dues entrades per a visitar 
el Parc Astronòmic del 
Montsec. 

Les Avellanes
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Eloi Bergós, alcalde de Penelles, és el nou 
cap comarcal del Partit Demòcrata Català

 El tàndem format per Eloi 
Bergós, alcalde de Penelles i 
diputat provincial, i Concep 
Cañadell, alcaldessa de 
Térmens i presidenta del 
Consell Comarcal, va gua-
nyar les eleccions al comitè 
comarcal del Partit Demò-
crata Català a la Noguera. 
A peu d’urna el resultat va 
ser de 118 vots a favor men-
tre que l’altre candidatura 
que es presentava, la que 
encapçalava Josep Maria 
Roigé, en va obtenir 60. Tot 
i això, si és té en compte el 
vot a distància o electrònic 
el resultat és d’un 54 % per 
a la llista guanyadora i d’un 
46 % per a l’alternativa.Candidatura guanyadora

El president de la Diputació Joan Reñé 
inaugura la plaça l’Església de La Règola

Va guanyar les eleccions al comitè comarcal del
partit davant la candidatura de Josep Maria Roigé

Joan Reñe a La Règola

 Els ajuntaments que 
formen part del Consorci 
Segre Rialb i promotors 
privats projecten per 
dinamitzar el pantà la 
construcció de com a 
mínim tres càmpings i 
una casa de colònies, 
distribuïts entre els nuclis 
de Tiurana i la Baronia de 
Rialb. Un empresari ha 
mostrat interès també 
a obrir un pitch & putt 
a l  terme munic ipal 
de Bassella, i  hi ha 
projectada la construcció 
de diversos embarcadors, 
un dels quals a Bassella, 
així com un hotel rural.
 Aquestes propostes 
se sumen a l’anunciada 
fa ara unes setmanes 

p e r  c o n s t r u i r  u n 
centre especialitzat de 
tecnificació esportiva de 
rem i vela a l’entorn de 
l’embassament. Aquesta 
última iniciativa seria 
públ ica i  haur ia  de 
preveure la participació 
de tots els municipis que 
formen part del consorci. 
  Aquestes són algunes 
de les propostes que 
sorgeixen del treball dels 
membres implicats en el 
mateix consorci així com 
del procés participatiu 
ciutadà que s’ha portat a 
terme els darrers mesos 
per definir el projecte 
turístic de la zona. La 
presidenta del consorci, 
Cristina Barbens, explicà 
que ara cal veure si amb 
la nova comissió que es 
crearà amb la Generalitat 
per tirar endavant el nou 
Pla Director Urbanístic 
de l’embassament dóna 
el vistiplau a tots aquests 
projectes.

El Consorci Segre Rialb vol 
construir tres càmpings i una 
casa de colònies a Tiurana

Pantà de Rialb

També es plantegen la 
possibilitat de
construir un 
pitch&putt al terme 
municipal de Bassella

 E l  p res ident  de  la 
Diputació de Lleida, Joan 
Reñé,  va inaugurar el 
passat dissabte les obres 
d’urbanització de la plaça 
l’Església del poble de 
La Règola, que pertany 
al municipi d’Àger, a la 
comarca de la Noguera.
 Els treballs han tingut 
un cost de 82.693 euros i 
la Diputació de Lleida n’ha 
aportat 61.871 euros a través 
del PUOS 2012.
 D u r a n t  l a  v i s i t a , 
el president Joan Reñé 
també es va desplaçar a 
la Col·legiata de Sant Pere 
d’Àger on va visitar els 
treballs de recuperació 

finançats per la Diputació 
de Lleida. 
 El  van acompanyar 
l’alcalde Lluís Ardiaca i 

el doctor Francesc Fité, 
professor titular d’història 
de l’art antic i medieval de 
la UdL.
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El Museu de la Noguera presenta una 
exposició sobre el centenari del futbol 

 El Museu de la Noguera 
presentarà el proper 8 
de novembre l’exposició 
«Balaguer. Un segle de 
vida, cent anys de futbol», 
que fa tot un recorregut per 
les diferents èpoques des 
de que el futbol va arribar a 
Balaguer, l’any 1916.
 Fo t o g r a f i e s  d e  l e s 
plantilles d’aquests anys, 
documents, llibres d’actes, 
reculls de premsa i alguns 
objectes i trofeus  que el 
club ha anat arreplegant 
durant la seva dilatada 
història. L’exposició podrà 
visitar-se fins el diumenge 
26 de febrer de 2017 a la Sala 
d’Exposicions Temporals.Campions de la Copa Catalunya

Performance de l’exposició “Cinisme, 
indignació, crit, misèria, mort”
 El passat diumenge 25 
de setembre es va fer una 
performance al Museu de la 
Noguera, dins de l’exposició 
“Cinisme, indignació, crit, 
misèria, mort” de fotografies 
d’Antoni Vidal i pintures de 
Josep M. Llobet.
 Es va realitzar una 
p e r f o r m a n c e  d ’ u n a 
experiència artística durant 
la qual actors, músics i 
cantants van fer una proposta 
que complementa l’expressió 
plàstica presentada.

El 1916, es va crear el primer club de futbol a la 
capital de la noguera, el Futbol Club Bargusios

Performance

 El proper dissabte 5 
de novembre, continua el 
cicle de tardor del Teatre 
amb la representació de 
l’obra  ‘El Florido Pensil... 
N e n e s ! ’  d ’ A n d r é s 
Sopeña, a partir de les 
10 del vespre.
 L’obra interpretada 
per Roser Batalla, Lloll 
Beltran, Victòria Pagés, 
Mireia Portas, Isabel 
Rocatti i està produïda 
per Tanttaka Teatroa.
 L’any  1998  ja  va 
representar-se al nostre 

teatre aquesta obra, però 
aquella versió se cenyia 
al punt de vista masculí. 
Ara es representarà l’altra 
part del currículum, la 
mirada des de la porta 
del costat, del món de les 
nenes.
 E l l e s  v a n  s o f r i r 
doblement aquesta (des)
educació, primer com a 
alumnes i després com 
a dones, ja que el que 
l’escola pretenia amb 
elles va ser industrialitzar 
l a  p r o d u c c i ó  d e 
mestresses de casa a 
base de matèries com 
“Labors” o “Llar”.
 El dia 9 de novembre, 
per les festes del Sant 
Cr is t  cont inuen e ls 
e s p e c t a c l e s ,  a m b 
el  monòleg de José 
Corbacho.

El cicle de Teatre continua el 
dissabte 5 de novembre amb 
“El florido pensil... nenes”

L’obra “El Florido Pensil...Nenes”

Jose Corbacho serà 
el protagonista del 
monòleg del dia 9 de 
novembre al Teatre 
Municipal
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Els Torralba són una 
família barcelonina que 
als anys trenta es fan una 
casa amb jardí al poble de 
la Carena. L’Aniol, el seu 
masover, ens explica ja de 
gran i envellit, la història 
d’aquesta família i de la 
seva, des d’aquells anys 
fins avui. Les relacions 
entre una família amb 
diners i una altra d’hu-
mils masovers no sempre 
serà fàcil. I encara menys 
si hi ha hagut entre les 
dues famílies una història 
d’amor secreta i truncada 
abruptament. L’adaptació 
als nous temps i la volun-
tat de tirar endavant no 
aconseguiran guarir cer-
tes ferides, ni dissimular 
uns indicis inquietants, 
ni tampoc frenar la imagi-
nació del lector. La possi-
bilitat d’uns fets terribles 
contrastarà amb l’estam-
pa idíl·lica de la Carena.
 El tema del llibre és 
el de l’amor que sobre-
viu al pas del temps. Un 
amor que fou adolescent 
i que, amb alts i baixos, 
és capaç de travessar les 
dècades i les generacions 
i arribar amb esgarrinxa-
des, però viu encara, a les 
acaballes de la vida del 
protagonista.

Aquella porta giratòria
Autor: Lluís Foix
Gènere: Novel·la de 
memòries i vivències

 Aquest llibre és un 
recorregut pels records 
i les vivències de Lluís 
Foix a La Vanguardia. Les 
anècdotes, els redactors 
i els corresponsals, les 
redaccions i els seus per-
sonatges conformen un 
univers d’uns anys ino-
blidables de l’autor en un 
diari que ha representat 
una institució social, que 
s’ha mantingut 135 anys 
en contacte amb els seus 
lectors i que ha estat una 
referència a Catalunya 
durant moltes genera-
cions. Un mirall de les 
virtuts i els defectes d’un 
país i, alhora, un home-
natge a l’autèntic perio-
disme de raça. Aquella 
porta giratòria ha rebut el 
Premi Josep Pla 2016. 
 No és un llibre d’his-
tòria, sinó un relat sobre 
com veia aquella casa 
en que l’autor ha treba-
llat en diferents càrrecs 
(des de traductor fins a 
director). Unes impressi-
ons que comencen i es 
desenvolupen al voltant 
d’un porta giratòria, un 
periodisme que s’havia 
de renovar perquè el fran-
quisme s’extingia i la lli-
bertat s’obria pas en tots 
els àmbits de la societat.
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Jardí a l’obaga
Autor: Blanca Busquets
Gènere: Novel·la

 En Nil cada dia entra 
al despatx del seu pare 
per estar segur que el re-
gal encara és allà, embo-
licat amb un bonic paper 
de color blau i un llaç dau-
rat.
 En aquesta nova 
aventura d’en Nil, ens en-
dinsem en el terreny de 
l’emoció afectiva i sentim 
en pròpia pell, l’anhel del 
protagonista, les ganes 
irrefrenables de descobrir 
el regal, un regal que és 
alhora una sorpresa que 
ja us dic ara, dibuixarà un 
somriure de tendresa als 
vostres llavis.
 L’estètica d’aquest 
àlbum és d’una bellesa 
senzilla que enamora. 
Mostra un treball exquisit 
a llapis i fugaços tocs de 
color que donen èmfasi 
als moments i emocions 
clau de cada pàgina. Sor-
prèn la gran expressivitat 
que transmet el petit tot 
i l’aparent simplicitat de 
les il·lustracions.
 Un llibre que ens 
acompanya amb unes 
grans il·lustracions, fetes 
per Stéphanie Augusseau 
i que l’autora lliga parlant 
com a temes principals 
l’espera, l’anhel i de la sa-
tisfacció.

El regal
Autor: Agnès Laroche
Gènere: Infantil (+5)

L E C T U R A

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

Indesinenter
Potser

Diguem que el mot potser és de mala mena.
Potser, no vol dir res gairebé mai.
No nega mai un fet ni l’assevera, 
potser, és com si diguéssim tant  se val.

Potser, és un mot que fuig, gairebé inútil, 
com si tot compromís li fos igual,
davant d’un atzucac gira la cara, 
s’allunya sense fer-se’n mai caval.

Potser és un tul picant, fina mentida,
manera de fugir de maldecaps,
és com si s’elogiés la grolleria
d’aquell que poc o res és de fiar.

Potser, té un component del tot irònic,
forat per on es filtra el titubeig,
tallant de doble tall, d’aspecte dòcil,
per dir molt finament ves a passeig.

Potser, és la solució davant els dubtes,
l’argúcia d’un destorb per eludir,
a cops l’abocador de les conductes,
recurs per a no prendre mai partit.

Potser, també però, pot ser esperança.
Oint un potser sí, hom ja se’n riu,
potser també pot fer dansar la dansa,
d’anar creient que tot és positiu.
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Classificació
Primera Catalana

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

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Asier E. ............... 6
2. Adrià F. ............... 3
3. Genís S. .............. 3
3. Alberto B.  .......... 1
3. S. Galcerán ........ 1
3. Isaac S.  .............. 1

El Balaguer va gua-
nyar amb claredat al 
Morell en un bon par-
tit dels de la Noguera, 
en que van avançar-se 
a la primera part amb 
dos gols consecutius 
d’Asier Eizaguirre en 
els darrers minuts de 
la primera part, i que 
després de moltes 
ocasions, Genís sen-
tenciava en els darrers 
minuts del partit amb 
dos gols als minuts 
85 i 88.
 Asier Eizaguirre 
és el màxim golejador 
de l’equip amb 6 gols, 
dos d’ells aconseguits 
des de la línia dels 11 
metres.

Mikel Del Águila

Propers encontres

23/10/2016 --  17 h
Camp  Municipal 

de Balaguer
Balaguer| Vista Alegre

-------------------------------------
30/10/2016  --  12 h

Camp Municipal 
de Sant Ildefons

Sant Ildefons| Balaguer

El Club Futbol Balaguer empata davant 
l’Alpicat i guanya amb golejada al Morell
El homes que entrena 
Jordi Cortés recuperen 
el liderat del grup segon 
de la Primera Catalana, 
sense tastar la derrota

09/10/2016

BALAGUER 1
ALPICAT 1

 El Balaguer després de 
l’empat en el darrer minut 
en el derbi lleidatà contra 
l’Alpicat, deixant escapar 
els dos primers punts de 
la temporada a casa, va 
refer-se aquest dissabte 
guanyant per 0-4 al Morell, 

que defensava Crisos. Es 
va arribar al descans amb 
l’empat a zero, i a mitjans 
de la segona part, l’àrbitre 
assenyalà un rigorós penal 
que Asier va transformar per 
als balaguerins. 
 Un minut abans d’aca-
bar el partit, i amb un Ba-
laguer conformista amb el 
1-0, va arribar l’empat de 
l’Alpicat a la sortida d’un 
corner.
 La visita al camp del 
Morell ja es presumia com a 
balsàmica, ja que el Morell 
és el cuer amb un sol punt, 
i encara no ha aconseguit 
marcar cap gol en les set 
primeres jornades del cam-
pionat.
 Asier en els darrers mi-
nuts de la primera part acon-
seguia marcar dos gols que 

mantenint el liderat del 
grup segon de la primera 
Catalana.
 Davant l’Alpicat, el ba-
laguerins no van fer un bon 
partit, i tot i jugar amb un 
onze ofensiu, els locals no 
van crear perill a la porteria 

Asier és el màxim golejador de l’equip

Mikel s’en va d’un defensor

15/10/2016

MORELL 0
BALAGUER 4

donaven tranquil·litat als 
balaguerins i Genís al final 
del partit augmentava la 
diferència amb 2 gols més.
 Aquest diumenge rebran 
al Vista Alegre i la propera 
setmana visitaran el camp 
del Sant Ildefons.
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El sènior masculí del C.B. Balaguer
aconsegueix dues victòries consecutives

 El Can Miquel 24h CB 
Balaguer  va aconseguir 
encadenar la segona victòria 
contra un CB Morell B que va 
demostrar ser un gran equip, 
un partit amb alts i baixos 
per part dels locals, marcat 
per l’encert des de la línia de 
6,25 dels de Tarragona (13 
triples). Tot i arribar a perdre 
per 10 punts en el tercer 
quart, l’equip es va refer i va 
aconseguir la victòria final 
per 76-73 que els deixa en 6a 
posició. Una setmana abans 
els balaguerins van aconse-
guir la primera victòria de 
la lliga per 52-64 a la pista 
del Reus C, que era un dels 
invictes fins a la jornada.Can Miquel CB Balaguer

L’equip sènior femení del CB Balaguer, 
lidera la classificació sense perdre

Surten de la zona baixa i es col·loquen en la sisena 
posició de la taula classificatòria

Soteras va aportar 12 puts davant el Lleida B

 El proper dissabte 
22 d’octubre a partir de 
les 10,00 hores del matí, 
es celebrarà el Duatló 
infantil, organitzat pel 
Club Esportiu Pedala.
cat i amb la gestió de la 
Federació Catalana de 
Triatló.
 Aquesta és una prova 
de promoció esportiva 
d’aquest esport a l’alça 

Balaguer acull la segona
Duatló infantil de muntanya 
aquest dissabte 22 d’octubre

Duatló de l’any passat

La Duatló de
muntanya està
limitada a un total de 
200 joves atletes
participants

 L’equip sènior femení Q2 
Consultors CB Balaguer van 
aconseguir una meritòria 
victòria a una de les pistes 
més complicades de la lliga. 
La sortida de les visitants va 
ser espectaculars, deixant 
el Sant Ignasi, un dels 
favorits de la lliga a 14 punts 
de diferència. 
 El Sant Ignasi però faria 
gala de la seva qualitat 
i s’arribaria a posar per 
davant abans del descans.  
 El partit es mantindria 
igualat fins al final, amb 
un 47-48 el Sant Ignasi va 
disposar de l’últim tir, que 
el CB Balaguer va evitar 
que es materialitzés amb 

una gran defensa. Les 
balaguerines són líders 
amb quatre victòries i sense 
conèixer encara la derrota.

 La setmana anterior, les 
havien guanyat al Lleida B 
per 54-48, en partit disputat 
al poliesportiu de Balaguer.

i  a m b  l a  p r i n c i p a l 
motivació d’un gran 
nombre de participants 
locals. La modalitat de 
duatló de muntanya amb 
un circuit de bicicleta 
i un de córrer, que es 
farà  per  segon any 
consecutiu al parc de la 
Transsegre, a l’alçada de 
l’Estació d’Autobusos, a 
l’Avinguda dels Països 
Catalans.
 Hi haurà diferents 
distàncies depenent de 
l’edat dels participants.
 E l  l ímit  tota l  de 
participants és de 200 
at letes ,  i  es  poden 
inscriure fins el dijous 
20 d’octubre.
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Festa de la Bicicleta

Aquest diumenge 23 d’octubre se celebra 
la dinovena edició de la Ermitanyos

 El Club Ciclista Radical 
Sport ultima aquests dies 
els preparatius per celebrar 
la 19a edició de l’Ermita-
nyos, una prova ciclista 
de caràcter no competitiu 
que recorre tres ermites 
de la comarca,  Cérvoles, 
Montalegre i Sant Jordi 
amb recorreguts de 45, 70 i 
90 quilòmetres, respectiva-
ment.
 La principal novetat 
d ’ e n g u a n y  é s  q u e 
l ’ o r g a n i t z a c i ó  n o 
senyalitzarà el circuit sinó 
que els participants podran 
accedir als tracks dels tres 
recorreguts a través dels 
seus dispositius mòbils o 
GPS. Segons el president 
del Club Radical Sport, 
Sisco Ricart,  «amb aquesta 
mesura es respecta més el 
medi ambient, ja que no 

cal posar cintes ni guixar 
enlloc. A més, actualment 
totes les persones que van 
en BTT estan preparades 
per assolir aquesta nova 
tecnologia». 
 La prova, que compta 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Balaguer 
i que és tot un clàssic en 
el calendari esportiu de 
la capital de la Noguera, 
tindrà lloc el diumenge 23 
d’octubre.
 Com sempre, els tres 
recorreguts a fer, són el 
de 45 km, amb el pas per 
la primera ermita, la de 
Cérvoles, on hi haurà parada 
d’avituallament i esmorzar 
pels participants. La ruta 
de 75 km, afegint el pas per 
l’ermita de Montalegre i la 
de 90 km que també s’arriba 
a l’ermita de Sant Jordi.

 La sortida de la cursa, 
serà entre les 8 i les 9 del 
mati, l’esmorzar entre les 
10 i les 11 i l’arribada com a 
màxim es podrà fer fins a les 
16.30 h, amb el tancament 
del control al Pavelló Molí 
de l’Esquerrà.
 S ’ h i  e s p e r a  l a 
p a r t i c i p a c i ó  d e  5 0 0 
corredors, el límit establert, 
procedents d’arreu de 
Catalunya però també 
andorrans,  f rancesos, 
gent de l’Aragó, València i 
Madrid.
 L a  p r o v a  a c a b a 
com sempre amb dinar 
p e l s  p a r t i c i p a n t s  i 
a c o m p a n y a n t s .  L e s 
inscripcions es poden fer 
a través de la pàgina web 
ermitanyos.com, on es pot 
trobar tota la informació 
necessària.

Ermitanyos (foto de anterior edició)

 Prop de 400 persones 
van participar el passat 
dissabte a la tarda a la 
Festa de la bicicleta de 
Balaguer, una jornada 
marcada pel bon temps 
i que va reunir grans 
i petits al Parc de la 
Transsegre.  
 Aquest  va  estar, 
precisament, el punt 
de partida dels tres 
recorreguts que es van 
efectuar pels diferents 
carrers i barris de la 
capital de la Noguera, 
un de més llarg per a 
tots els públics, que va 
arribar fins a la zona 
del  Monestir  de les 
Franqueses, i dos de 
més curts, adreçats a 
nens i nenes a partir de 4 
i 6 anys, que van recórrer 
diferents carrers de la 
ciutat.
 A q u e s t  é s  u n 
esdeveniment, que des 
de la seva creació, l’any 
1988, no té cap ànim de 
competició i que té com a 

Es van fer fins a tres 
rutes de diferents 
distàncies i va acabar 
amb un berenar
popular

principal objectiu  passar 
una tarda divert ida 
i entretinguda amb la 
família d’una forma ben 
diferent.
 Un dels objectius de 
la Regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament que és 
qui organitza la festa, 
és demostrar que es 
pot passar tota una 
jornada en família sense 
necessitat d’agafar el 
cotxe.
 L a  j o r n a d a ,  q u e 
també va comptar amb 
activitats familiars i 
inflables, va finalitzar 
amb un berenar popular.
 D e s t a c a r  l a 
col·laboració de la policia 
local i protecció civil.

La Festa de la Bicicleta de 
Balaguer reuneix més de 400 
ciclistes de totes les edats
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El Club Tennis Taula Balaguer guanya al 
Linares abans de la 1a ronda europea
 El segon cap de setmana 
d’octubre, el Balaguer va 
guanyar el segon encontre 
de la temporada a Valladolid 
contra el Vasa Arroyo-CDO, 
per un contundent 1 a 4.
 Les balaguerines es van 
avançar en el marcador 
amb el primer encontre en 
que Tingting Wang es va 
imposar clarament a Maria 
Ramírez per 0 a 3 (4-11, 
3-11, 4-11). Més difícil ho va 
tenir Yan Lan Li en el segon 
per imposar-se a la lituana 
Ausra Stirbyte per 1 a 3 (6-
11, 11-1, 3-11, 4-11). Anna 
Biscarri va cedir el seu punt 
davant Marta I. González per 
3 a 1 (10-12, 11-5, 14-12, 11-
5).
 En el dobles, Tingting i 
Yan Lan deixaven clara la 
seva superioritat davant 
R a m í r e z  i  G o n z á l e z 
guanyant per 0 a 3 (7-11, 
7-11, 5-11), mentre que en 
el darrer encontre Tingting 
tornava  a  imposar-se 
clarament a Stirbyte per 0 
a 3 (4-11, 8-11, 3-11), i feia 
pujar al marcador general 
el definitiu 1 a 4 per a les 
balaguerines.

 D’altra banda, dissabte 
passat, dia 15 van rebre 
a  Ba laguer  a  l ’ equ ip 
e l  Te c n i g e n  L i n a r e s , 
aconseguint la tercera 
victòria consecutiva per 4-1.
 En el  pr imer part i t 
Tingting Wang s’imposava 
fàcilment a Glòria Panadero 
per 3 a 0 (11-2, 11-4, 11-1). 
En el segon Anna Biscarri 
cedia el seu punt, tot i fer 
un bon partit contra el nou 
fitxatge de les andaluses, 
la Xinesa Shibo Xu, per 0 
a 3 (4-11, 5-11, 3-11). En el 
tercer Yan Lan li tornava 

Tingting Wang

a donar avantatge a les 
balaguerines al imposar-se 
a la romanesa Zita Melinda 
Circui, una jugadora que 
l’any passat l’havia derrotat, 
per 3 a 0 (11-5, 11-5, 11-6). 
En el dobles Tingting i Yan 
Lan imposaven novament la 
seva superioritat guanyant a 
Panadero i Circui per 3 a 0 
(11-7, 11-5, 11-1). I finalment 
Tingting Wang tornava a 
imposar-se clarament a 
la seva xinesa Shibo Xu 
per 3 a 0 (11-7, 11-1, 11-2), 
posant el marcador final en 
aquest 4 a 1 (12 jocs a 3) que 
manté a l’equip balaguerí al 
capdavant de la classificació 
després d’aquesta tercera 
jornada de lliga.
 E l  p r o p e r  c a p  d e 
s e t m a n a ,  d i a  2 3 ,  l e s 
balaguerines viatjaran 
a Irún per enfrontar-se a 
un dels equips forts de la 
Superdivisió, el Irún Leka 
Enea, abans de viatjar el 
cap de setmana següent, 29 
i 30, a Bèlgica per disputar 
la primera ronda de la Copa 
d’Europa (ETTU Cup).

CTT Balaguer-Villart logístic

Clínic de la olímpica Jessica 
Vall i l’entrenador Jordi Jou 
als tècnics del CEN Balaguer

Un entrenament que 
els nedadors
balaguerins han
gaudit per la seva 
professionalitat

Jessica Vall i Jordi Jou a Balaguer

 La nedadora olímpica 
del Club Natació Sant 
Andreu, Jessica Vall i 
el seu entrenador Jordi 
Jou van impart i r  e l 
passat dimecres 19, a 
la piscina municipal de 
la capital de la Noguera 
un entrenament per 
als nedadors del Club 
E s p o r t i u  N a t a c i ó 
Balaguer que els han 
rebut amb una gran 
expectació. 
 El clínic es va dividir 
en dos grups, el primer 
amb els nedadors de 
base del club durant 
el matí i el segon amb  
l’equip de competició 
per la tarda, i va constar 
de dues parts. Primer 
u n a  f a s e  t e ò r i c a  i 
posteriorment la part de 
tècnica a l’aigua. 
 Cal destacar que la 
Jessica Vall és la actual 
m e d a l l a  d e  b r o n z e 
mundial en la prova 
de 200 braça i medalla 
d’Argent europea i que 

per altra banda en Jordi 
Jou ha estat designat 
millor tècnic estatal de 
la temporada 2015/16.
 L ’ e n t r e n a m e n t 
impartit per la nedadora 
i  e l  tècnic va estar 
una gran experiència i 
oportunitat  per a que  els 
nedadors aprenguin d’un 
dels millors exemples 
esportius com la Jessica 
Vall, amb els valors de 
superació que dia a 
dia es treballen al club 
(esforç, lluita, respecte, 
etc).
 U n a  e x p e r i è n c i a 
esportiva molt positiva 
p e l s  i n t e g r a t s  d e l 
Club Esportiu Natació 
Balaguer.



18 >> E S P O R T S

Uns 360 atletes van participar en la 
primera edició de la Gerbtrail

 El passat diumenge 
9 d’octubre, es va cele-
brar la primera edició de la 
Gerbtrail, organitzada per 
un grup de veïns de Gerb 
aficionats a les curses de 
muntanya.
 L’objectiu no era altre 
que donar a conèixer aquest 
entorn noguerenc, de les 
serres de Gerb.
 La prova va consistir 
en dues proves, una de 23 
quilòmetres i 850 metres de 
desnivell positiu, totalment 
competitiva, i una altra de 
10 quilòmetres i 450 metres 
de desnivell positiu, pensa-
da, no només per competir, 
sió per tots aquells espor-
tistes que volen iniciar-se 
en les curses de muntanya, 
o senzillament anar a cami-
nar.
 La Gerbtrail puntua per 

Organització de la Gerbtrail

la Lliga la Noguera de cur-
ses de muntanya. Van ser 
un total de 360 participants, 
donat que es va haver d’am-
pliar el número de parti-
cipants, degut a la forta 
demanda d’inscripcions.
 El guanyador de la cursa 
de 23 quilometres va ser 
Josep Maria Segura amb 
un temps de 1h i 49 minuts, 
seguit de Carles Bartrina i 
Santi Millán.
 En categoria femenina, 
la guanyadora va ser Lola 
Brusau, seguida de Joanna 
Okarma i Maite de Pedro.
 En la cursa de 10 quilò-
metres, el guanyador va ser 
Aleix Sierra (51’ 28’’), seguit 
de Guillem Casals (53’ 48’’) 
i Enric Franch (53’ 56’’), 
mentre que en categoria 
femenina la guanyadora 
va ser Mireia Villalta (1h 3 

 E l  C l u b  F u t b o l 
Vallfogona inaugura 
la nova gespa natural 
del seu camp de futbol, 
aquest dissabte a partir 
de les 19 hores, en el 
partit que enfrontarà 
als vallfogonins amb 
e l  B u t s è n i t ,  e n  u n 
i n t e r e s s a n t  d e r b i 
comarcal.
 El Vallfogona que ja 
ha jugat set jornades 
de lliga, ho ha hagut de 
fer com a equip visitant 
en totes elles, ja que el 
camp no estava llest, i 
ara, a partir d’aquesta 
jornada, ja podrà gaudir 
d’una autèntica estora 
de gespa,  que pocs 
equips tenen en aquesta 
c a t e g o r i a ,  i  i n c l ú s 
superiors.
 E l  V a l l f o g o n a , 
entrenat per Dani Valls, 
es troba a la zona alta de 
la classificació de Tercera 
Catalana, amb 14 punts, 
i espera millorar la seva 
classificació a partir d’ara 

El Vallfogona estrenarà la 
nova gespa aquest dissabte a 
les 19 h davant el Butsènit

El camp ha quedat 
com una autèntica 
estora de gespa que 
permetrà tenir un dels 
millors camps

en que ja podrà jugar els 
partits corresponents 
com a locals.
 Durant  aquestes 
setmanes, el Vallfogona 
ha pogut entrenar al 
camp de futbol de Gerb, 
i també ha realitzat algun 
entrenament a la piscina 
climatitzada de Balaguer.
 En el partit d’aquest 
dissabte entre els dos 
equips de la Noguera, 
s’espera que hi hagi 
una bona assistència de 
públic per tal de viure 
un dels molts derbis 
comarcals d’aquesta 
categoria, i en els que 
a c o s t u m a  a  r e i n a r 
l’esportivitat per damunt 
de tot.

Camp de futbol del Vallfogona

minuts), seguida de Gloria 
Sorigué (1 hora 7 minuts) 
i Núria Llovera (1 hora i 8 
minuts).
 La prova oferia els dos 
recorreguts, passant per 
pistes, senders de terra i 
pedres, boscos amb alzines 
i pins, camps i barrancs, per 
gaudir dels voltants de la 
població de Gerb.
 L’organització es va sor-
prendre de l’èxit de partici-
pació i ja està pensant en 
coses qued e cara a l’any 
vinent canviaran per tal de 
poder oferir el màxim con-
fort als participants.
 Cal fer esmenta també 
de l’èxit de voluntariat, de 
gent que es va volcar per 
poder fer d’aquesta primera 
edició, un èxit, i ajudar a 
que tot sortís bé i que els 
participants gaudissin.
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Un món millor
Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Després del canvi de la 
dictadura per la democrà-
cia, hauria d’anar tot millor. 
Els pobles tindrien veu prò-
pia i podent escollir als més 
qualificats i adequats per 
governar el país.
 El poble ha de tenir ca-
pacitat, intel·ligència i for-
mació i sabent valorar el 
bé i el mal, el ciutadà hau-
ria d’haver valorat després 
dels anys de submissió, no 

estant preparats pels conei-
xements. La nostra modesta 
opinió pot influir en el món 
per que no dominin uns 
quants. Ens hauríem de va-
lorar per que no fos el fons 
de la corrupció, i ser àrbitres 
del nostre destí. No volem 
arriscar per protegir-nos, i el 
silenci és per norma la pru-
dència i s’aprofiten d’aques-
ta situació. Els polítics ja els 
va bé, aprofitant-se de la si-

 El passat mes de juliol naixia el Partit Demòcrata, 
una nova formació que, des de la centralitat política, vol 
treballar per la independència de Catalunya i per la jus-
tícia social. Hereus de tantes aportacions positives de 
Convergència al llarg de més de quaranta anys. Però sa-
bedors que els nous reptes impliquen noves eines, nous 
lideratges i noves maneres de fer.
 A la Noguera, un grup de diverses edats i procedèn-
cies hem estat elegits pels associats per formar l’execu-
tiva comarcal del nou partit. M’hi acompanyen la Con-
cep Cañadell de Térmens, la Sònia Valero de Bellmunt 
d’Urgell, el Marc Solanes de Balaguer, el Joan Eroles 
de Preixens, el Lluís Sabaté de Bellcaire d’Urgell, la 
Maricel Segú de Foradada, l’Arnau Galitó de Vallfogona 
de Balaguer, l’Eladi Piqué de Ponts, la Marta Salse de 
Montgai, la Núria Trullols de Torrelameu, el Josep Re-
gué de Cubells i l’Antoni Reig de la Baronia de Rialp.
 El nou partit neix en un moment ple d’incerteses 
però alhora en el punt més apassionant de la història 
del nostre país. Som protagonistes del procés que ha 
de fer de Catalunya un nou Estat independent. Conven-
çuts de treballar per aquest repte des de cadascun dels 
nostres municipis, ho volem fer alhora que vetllem per 
l’atenció a les persones, la raó de ser de la nostra activi-
tat política.
 La política és per servir, mai per servir-se’n. Ens po-
sem des del primer moment, a través d’aquestes pàgi-
nes, al servei de tots els noguerencs.

Al vostre servei
Eloi Bergós i Farràs, president del PDECAT a la Noguera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

D’ahir i d’avui
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Fa molt de temps de la 
visita a la nostra ciutat de 
l’Honorable President de la 
Generalitat, Sr. Montilla. En 
un gest de deferència per 
agrair, el Sr. Miquel Aguilà, 
alcalde aleshores me’l va 
presentar. Recordo que li 
vaig dir el molt honorat que 
em sentia de saludar-lo i de 
que fos el primer president 
no sortit de la dreta de l’ei-
xample barceloní, i ell em va 
respondre que ningú li havia 
fet aquesta observació. Tot 
amb una mitja rialla. Veureu, 
jo sóc un home senzill amb 
certes manies molt comple-
xes, i el “senyoriu” de Bar-
celona sempre m’ha causat 
aprensió com a lleidatà, i per 
la seva voluntat de mossegar 
més del que poden maste-
gar. En fi no s’ho val la pena 
ni d’allargar-se en el tema, en 
resum es pot dir que no em 
cauen bé i punt.
 Aquella mitja rialla en 
un home seriós, aneu a sa-
ber si ja pensava en aquell 

conseller que volia el Se-
gre per Barcelona des de 
les fonts. Que va crear una 
despesa brutal, fins que el 
va parar Madrid i la Comu-
nitat Europea. Cal dir que 
era del partit del Saura, i de 
la seva companya. Aquella 
que volia il·luminar l’arbre de 
Nadal amb el pedaleig dels 
que volien veure’l amb llum. 
Per tan, era suposadament 
ecologista, verda i producte 
d’un barrejot (?). Al parar-se 
l’empresa de l’aigua sols es 
van recuperar una mísera 
part del malgastat, però es 
va córrer un espès vel i tots 
contents. Serà un petit capí-
tol d’aquesta plana gloriosa 
dels Tripartits. I per ensenyar 
valdrà més la realitat viscuda 
que la imatge imaginada. 
Aquests que en un estat de 
tossuderia recalcitrant dient 
no i no, han acabat havent 
de marxar i perjudicant al 
seu partit. Deia en un passat 
article que eren massa joves 
per saber que en política, un 

sí no és mai afirmatiu, i no 
cal dir que un no, mai ha 
d’ésser una negació total. 
Si no tenia un altre ignorat 
camí i hagués reeixit, pro-
bablement hagués acabat 
en un altre lloc no gaire re-
comanable pel bé de tot el 
poble espanyol. No deixava 
d’ésser un segon Zapatero 
en potencia.
 Cada dia que passa 
més m’agrada la CUP. Les 
seves idees tant evolutives. 
Les seves propostes tan ori-
ginals. La seva serietat en 
el tractat. Però el que més 
m’agrada és que recolzin 
als europeus, (restes en-
cara insepultes de CiU). Si 
tenia un encant naturista i 
tribal la idea de l’educació. 
Que cal dir de com per ells 
es solucionava la menstru-
ació sense donar una perra 
a les multinacionals. Però 
la darrera, la de Colón bar-
celoní que s’hauria d’en-
derrocar, és la senyal més 
patent de l’absurd en que 
viuen, i el canvi dels baixos 
relleus que hi ha a la part 
baixa del monument, la idi-
otesa més patètica que un 
es pugui imaginar.

tuació, cosa que al poble se 
li ha pres la condició d’una 
vida millor, i jugant amb el 
nostre futur i il·lusió.
 Estem amb un model 
descentralitzat amb les re-
tallades i drets socials, i el 
perill per les jubilacions, per 
afavorir als privilegiats i do-
nar impunitat als defrauda-
dors.
 Tots els avenços i siste-
mes van en contra dels més 
dèbils, la gent tenim motius 
per estar defraudats, posant 
en gran dubte que els polí-
tics lluitin a favor del poble.
 El perill d’aquesta socie-

tat no té futur si no s’aparten 
aquestes injustícies socials, 
s’ha de donar resposta a la 
classe mitjana i als treballa-
dors que sent els principals i 
més afectats.
 Els ciutadans  estem 
farts de tantes històries 
massa repetides, mentre 
uns van amb gran opulèn-
cia i aprofitant de lo que es 
diu crisi, altres passen veri-
tables dificultats, i d’això no 
se’n fan càrrec, no anirem 
bé fins que no hi hagi més 
humanitat.
 S’està amb la precisió 
que la humanitat sols la go-

verna una minoria fent nor-
mes i lleis, que fan més fàcil 
bloquejar la majoria, sense 
tenir en compte la raó i la 
llibertat, creient-se omnipo-
tents.
 El millor seria un con-
sens, amb persones molt 
preparades de partits dife-
rents per consolidar  aven-
ços per a tots i no sols un 
partit.
 Òbviament hi ha d’haver 
un gran canvi, principalment 
al món i en nosaltres matei-
xos ja que s’està vivint amb 
la ment molt preocupada 
per tot lo que està passant.

www.revistagroc.com
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 El proper 28 d’octubre 
es farà la cloenda del III 
Rally de la Biblioteca, 
amb l’espectacle “Tot és 
possible” d’Improvisto’s 
K r u s t y  S h o w ,  a 
Lapallavacara a partir 
de les 6 de la tarda.
 E l  Ra l l y  é s  u n a 
activitat de foment de 
la lectura adreçada a 
infants de 7 a 15 anys 
que consisteix en llegir 
11 llibres d’una selecció 
i superar una prova de 
coneixements sobre la 
biblioteca.

 A «Tot és possible»  
e l s  e n t r a n y a b l e s 
pallassos Makutu i Til, 
ens volen demostrar 
que en el món del circ 
no hi ha res impossible. 
De la mà del nostres 
amics comprovarem 
que la pista d’un circ 
és un lloc on tot pot 
passar: malabarismes 
increïbles ,  t rucs de 
màgia incomprensibles, 
equilibrismes on ets 
pots jugar la integritat 
física i, com no, un lloc 
on qualsevol nen en 
qualsevol moment pot 
ser una estrella.
 D u r a n t  l ’ a c t e 
s’entregaran diplomes 
c o m m e m o r a t i u s  a 
tots els participants 
i es farà el sorteig de 
diferents premis entre els 
finalistes.

Cloenda del III Rally de la 
Biblioteca el 28 d’octubre al 
casal de Lapallavacara

Rally de la Biblioteca amb Improvisto’s Krusty Show

L’acte gaudirà de
l’espectacle “Tot és 
possible” del grup 
Improvisto’s Krusty 
Show

Joan Font del grup Bonpreu i Esclat i 
cafeteria Slavia, reben el Jaume d’Urgell

Guanyadors del Premi Jaume d’Urgell

 El passat 12 d’octubre es 
va fer l’acte de lliurament del 
XXVII Premi Jaume d’Urgell. 

Nova conferència del Cercle de Promoció 
amb el conseller Josep Rull

Conseller Josep Rull

 El proper divendres 28 
d’octubre, l’honorable Sr. 
Josep Rull, conseller de 
Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat, donarà pas 
a l’última xarrada dins el 
cicle  “El marc institucional, 
econòmic i territorial en una 
Catalunya independent”, a 
les 20.30 a la sala d’actes de 
l’Ajuntament, amb un sopar 
col·loqui a continuació a Cal 
Xirricló.

Enguany el guardó ha estat 
per a Joan Font, director 
general dels supermercats 

Bonpreu i Esclat, premiat per 
la seva aposta per etiquetar 
tots els seus productes en 
català i la Cafeteria Slàvia de 
les Borges Blanques, per ser 
un punt de referència cultural 
a les terres de ponent, en la 
promoció de grups i artistes 
de parla catalana.
 Després del lliurament, 
que es va fer a l’església de 
Sant Domènec, va tenir lloc un 
concert de música clàssica a 
càrrec del grup Halír Trio de la 
República Txeca.
 Aquest premi reconeix la 
trajectòria d’una persona o 
entitat que amb la seva tasca 
hagi contribuït a l’enfortiment 
i projecció de les relacions 
culturals entre els pobles de 
parla catalana.
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Els contes de Ramudabi, el diumenge 
30 d’octubre al Teatre Municipal

 El proper 30 d’octubre 
es podrà veure al Teatre 
Municipal de Balaguer la re-
presentació d’Els contes de 
Ramudabi, un projecte que 
neix de la voluntat de crear 
sinèrgies entre diferents 
equipaments municipals 
com Ràdio Balaguer, l’Es-
cola Municipal de Música, 
l’Aula Municipal de Dansa 
i la Biblioteca Margarida de 
Montferrat.
 Aprofitant que és un 
any de celebracions per a 
tots aquests equipaments 
(30 anys de Ràdio Balaguer, 
35 anys de l’Escola de 
Música, 10 anys de l’Aula 
de Dansa i 80 anys de servei 
de Biblioteca a Balaguer) 
s’ha decidit crear aquest 
espectacle de producció 
pròpia amb la intervenció 
de tots els equipaments.

Teatre Municipal de Balaguer

Un espectacle conjunt de Ràdio Balaguer, l’Escola de 
Música, l’Aula de Dansa i la Biblioteca municipal, el 
proper 30 d’octubre a les 18 hores

 Els contes de Ramudabi 
és un espectacle que consta 
de la narració d’un conte 
basat en les històries que 
explicava Ramudabi, un 
adroguer de la plaça del 
Pou, a qui li agradava molt 
explicar-ne. El conte ha 
estat elaborat per Núria 
A r b ó s ,  A l b e r t  B o n e t 
i Lluís Anton Armingol. 
La posada en escena és 
a càrrec d’alumnes de 
l’Aula Municipal de Dansa, 
dirigides per Albert Bonet 
a m b  l ’ a s s e s s o r a m e n t 

escènic de Carme Brusau. 
La música és interpretada 
en directe per professors 
i  alumnes de l ’Escola 
Municipal de Música, a 
partir de partitures de Xavi 
Monge. Les il·lustracions 
que apareixen a l’espectacle 
estan dissenyades per 
Ramon Mayals.
 La representació d’Els 
contes  de  Ramudabi , 
recomanada a partir de 
3 anys, es farà al Teatre 
Municipal el dia 30 d’octubre 
a partir de les 18h.

Assaig de l’Escola de Música
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Anuncis breus classificats
TREBALL
--------------------------------------
FAIG CLASSES par-
ticulars d’anglès per 
estudiants d’Educació 
Primària, ESO o Batxi-
llerat. Possibilitats de 
classes en grups redu-
ïts i diferenciats per ni-
vells. Raó: 698383277.
------------------------------------
ES NECESSITA cam-
brer /a per treballar al 
Bar 1900 de Balaguer. 
Busquem gent dinà-
mica, amb ganes de 
treballar i amb experi-
ència. Portar currícu-
lum a Bar 1900.
-----------------------------------
A R A  É S  L’ H O R A 
d’aprendre anglès. 
Nativa dóna classes 
particulars. Classes 
de conversa, en grups 
organitzats o bé clas-
ses particulars. Aprèn 
anglès, escrit i parlat! 
Demana informació 
i aprèn anglès. Raó: 
650422582.

------------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per enregistrar vídeos 
de bodes, bateigs, co-
munions o qualsevol 
altre esdeveniment. 
Àmplia experiència en 
el sector audiovisual. 
Demana pressupost, 
sense compromís. 
Contacte Dani Arregui: 
686774086 o bé mail: 
daniaso@gmail.com
------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
PIS EN VENTA a 
l’Avda. Països Cata-
lans, 2 habitacions. 
R a ó :  9 7 3 4 4 6 0 1 1 -
629725009.
------------------------------------
ES TRASPASSA co-
merç, molt ben situat, 
en ple funcionament, 
al c/ Urgell, per no 
poder atendre. Raó: 
669487954.

-----------------------------------
ES VEN pis a l’Avda. 
Països  Catalans, 
3 habitacions. Raó: 
973446011-629725009.
------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, totalment 
equipat, a/a, foc a terra, 
amb vistes al riu. Raó: 
973447752-639920881.
--------------------------------------
ES VEN pis nou a 
l’Avda. Països Cata-
lans, primera plan-
ta amb gran terras-
sa, quatre habita-
cions. Raó telèfon: 
636124737.
-----------------------------------
LLOGUER de pàr-
kings tancats davant 
Col·legi Vedruna. Raó: 
973450555.
--------------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des, 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. 
Contacteu al telèfon: 
618287725.
--------------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos i 
places d’aparcament. 
Raó telèfon informa-
ció: 973443800.
--------------------------------------
LLOGUER de pàrkings 
de línia al c/ la Plana 
xamfrà amb c/ Barce-
lona, preu: 45€/mes, al 
c/ Molí del Comte (pl. 
Alguer), preu: 45€/mes 
i al c/ Cardenal Ben-lloc 
xamfrà amb Avda. Pere 
III, preu: 35€/mes (ideal 
per un cotxe petit). Raó 
telèfon: 699888360.
--------------------------------------
ES TRASPASSA bar 
restaurant molt ben 
situat, al centre de Ba-
laguer, per no poder 
atendre. Raó telèfon: 
667842280.
--------------------------------------

VARIS
------------------------------------------
COMPRO joguines 
antigues, scalextric, 
segells, plomes esti-
logràfiques, rellotges 
antics, còmics i lli-
bres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fo-
tos antigues. Raó: 
676803205.
-----------------------------------
-----------------------------------
----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines ubi-
cades al carrer Sant 
Lluís, 36-38 entresol 
de Balaguer, al nostre 
telèfon 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 20 d’octubre a les 8 de la tarda del 27 d’octubre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 27 d’octubre a les 8 de la tarda del 3 de novembre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 3 de novembre a les 8 de la tarda del 10 de novembre 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.
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.
09.15 ” lectius i feiners curs escolar 
09.53 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  de dill. a div.
12.00 “  de dill. a div.
13.10 “  de dill. a div.
14.45 “  de dill. a div.
15.18 “ de dill. a div.
15.23 “ de dill. a div.
15.30 “ lectius calendari escolar
17.30 “ de dill. a div. + diumenge
17.53 “ festius
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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