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 Per trobar l’origen de la festa major del Sant Crist 
de Balaguer, cal remuntar-se enllà del temps. Lligada 
des del seu origen a la celebració del patró de la ciutat, 
tenia un marcat caràcter religiós. La Solemne Funció 
en honor del sant, instituïda a final del segle XVII, es 
complementava amb algun acte més lúdic, com un ball 
o un àpat popular. A partir del 1885, l’ajuntament es va 
començar a implicar directament en l’organització dels 
actes festius i va anar perfilant un model diferent. És a 
partir d’aquest moment que pot començar a parlar-se 
de la Festa Major, pròpiament dita. La fusió del caràcter 
religiós amb el profà va anar dibuixant un model de 
festa on hi tenien cabuda, a més dels oficis religiosos 
solemnes, tota mena d’iniciatives que congregaven 
l’entusiasme popular: balls, àpats de germanor, sardanes, 
focs artificials... Després, s’hi afegirien altres propostes 
com els concursos, les exposicions, els esports o les 
cercaviles, entre d’altres. A les cases es feia festa grossa: 
eren dies de convits, d’agrupar els familiars, de matar el 
pollastre, d’anar mudats... i d’abandonar per uns dies les 
llargues jornades laborals.
 A Balaguer, el dia abans de l’inici dels dies pròpiament 
festius, és costum com a la majoria dels pobles, de fer el 
Pregó de Festa Major. En els darrers anys s’ha encomanat 
aquesta tasca a fills de la nostra ciutat, que per una 
cosa o altra estan triomfant en la seva vida professional. 
Enguany serà l’encarregat de fer el Pregó, en Miquel 
Canals i Artigas, oceanògraf i catedràtic de la Universitat 
de Barcelona, director del Departament de Dinàmica 
de la Terra i de l’Oceà de la UB,  Premi Rei Jaume I a la 
Protecció del Medi Ambient i Distinció de la Generalitat 
a la Promoció de la Recerca Universitària. Una iniciativa 
que reconeix els mèrits professionals dels nascuts a la 
ciutat.
 El nostre equip us desitja una bona Festa Major.

La Festa Major

 Quan arriben aquestes 
dates properes a la Fes-
tes del Sant Crist, des de 
fa un temps es parla de si 
els membres del consisto-
ri han de ser presents a la 
missa solemne del dia 9 i 
presidir-la. Fins i tot s’ha 
arribat a debatre en el ple 
municipal. Aquesta polè-

mica és un bon símptoma 
de salut democràtica. En 
una sessió plenària sigui 
d’un Ajuntament o del Par-
lament crec que s’ha de 
tractar qualsevol tema que 
afecta els ciutadans. Sor-
tosament en el nostre país 
s’ha acabat això d’“avui 
no toca”. En altres indrets, 
en contraposició,  perdu-
ra “esto ni se dice ni se 
toca...“. Tornant a la qües-
tió inicial, considero ade-
quat  que, sense descuidar 

la tradició o devoció, que 
hi vagi qui vulgui, talment 
com feien els regidors, lla-
vors a l’oposició, d’ERC, 
que no pujaven al balcó de 
l’Ajuntament durant la ba-
llada de gegants d’aquest 
mateix dia perquè la ban-
dera espanyola hi oneja-
va. Per cert, ara que són al 
govern, què faran? Aquest, 
però, és un altre tema, tam-
bé, a debatre, o no?

------------------------------------------
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>> DIUMENGE dia 6

09.00 h. Concurs de pesca als marges 
del riu Segre. En finalitzar, lliurament de 
trofeus, fi de temporada.
10.30 h. XXXVI Cursa del Sant Crist. 
Circuit de 5 i 10 km, amb sortida i arribada 
al pavelló Molí de l’Esquerrà.
12.00 h. 55è Concurs de Colles Sardanistes, 
Trofeu Ciutat de Balaguer, amb la Bellpuig 
Cobla, a la plaça Mercadal.
19.00 h. Inauguració de l’exposició de 
fotografia i ceràmica “Amb ulls de dona” 
de Montse Vilimelis (fotògrafa) i Elena 
Roset (ceramista) a la Sala d’Art de 
l’Associació Cultural d’Art 4. 

>> DIMARTS dia 8

09.45 h. Tradicional Ofrena Floral, amb 
trobada a la plaça Mercadal i recorregut 
fins al Santuari, acompanyats pels 
Gegants de la Ciutat i cercavila.
11.00 h. Ballada de gegants al Sant Crist 
i actuació del grup animació infantil la 
Cremallera amb l’espectacle Explosive.
11.00 h. Campionat local mixt de bitlles, a 
les pistes del Molí de l’Esquerrà.
11.30 h. Ofrena Floral del CF Balaguer.
11.30 h. Final del Campionat de Billar a 
tres bandes al Casal d’Avis de Balaguer.
12.00 h. Repic general de campanes, 
anunciant l’inici de les festes.
17.00 h. Ofrena Floral de la Gent Gran.
18.30 h. Ball de la Gent Gran amb 
l’orquestra Atalaia.
20.00 h. Inauguració de l’Exposició 
“Balaguer. Un segle de vida, cent anys de 
futbol”, a la sala d’exposicions temporals 
al Museu de la Noguera.
21.00 h. Pregó de festes a càrrec del 
balaguerí Miquel Canals i Artigas, 
oceanògraf i catedràtic de la Universitat 
de Barcelona.
23.00 h. Ball de nit amb l’Orquestra 
Atalaia.
23.30 h. Nit de música tecno amb Dj. 
Àlex Ricart, Ramon Bernat i Dj. Irem a la 
carpa jove.

Del 6 al 13 de novembre, Balaguer
celebra les Festes del Sant Crist 2016

 Del 6  al 13 de novembre, 
Balaguer reviurà una nova 
edició de la Festa Major de-
dicada al patró de la ciutat, 
el Sant Crist, dies en que hi 
haurà moltes activitats per 
a públics de totes les edats.. 
 Les activitats comença-
ran el diumenge 6, amb la 
Cursa Atlètica i el Concurs 
Nacional de Colles Sarda-
nistes, fins el diumenge 
13 amb el concert i ball de 
tarda-nit amb l’Orquestra 
Selvatana i el gran espec-
tacle pirotècnic a càrrec 
de la Pirotècnia Igual, els 
balaguerins celebraran la 
seva festa. 
 El dimarts 8 arribarà 
l’Ofrena Floral dels cente-
nars d’escolars, una acti-
vitat molt esperada pels 

més menuts i al vespre, el 
Pregó de Festa a càrrec del 
balaguerí Miquel Canals i 
Artigas, oceanògraf i cate-
dràtic de la Universitat de 
Barcelona.
 Des del dimecres 9 i fins 
el diumenge 13, les ballades 
de gegants i capgrossos 
a la plaça Mercadal, les 
firetes, les sardanes, balls 
i concerts i gran quantitat 
d’actes i esdeveniments, 
culturals, lúdics, esportius, 
gastronòmics, socials i re-
ligiosos copsaran la vida 
social de la ciutat de Bala-
guer, sense oblidar la Festa 
Jove amb una programació 
especial.
 Molts dies de festa ma-
jor, en que es podrà gaudir 
d’espectacles per als més 

menuts, al pavelló Molí de 
l’Esquerrà i al Teatre. Els 
concerts i els balls de tarda 
i nit a l’envelat del pavelló 
Inpacsa, on a l’exterior esta-
ran situades les esperades 
firetes.
 Els joves també tindran 
el seu espai a la Carpa Jove 
situada davant del pavelló 
d’Inpacasa, amb la segona 
edició dels Espenyats, amb 
un espai per a que cada 
colla d’amics tingui el seu 
espai per posar la seva 
música i passar una bona 
estona. Altres activitats 
durant la festa major, com el 
paintball i la llonganissada, 
seran entre els concerts 
i actuacions de DJ’s els 
actes pensats pels joves de 
Balaguer i voltants.

Ballada de gegants a la Plaça Mercadal



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



6 >> F E S T A  M A J O R

>> DIMECRES dia 9

10.15 h. Sortida des de l’ajuntament de 
la Corporació Municipal cap al Santuari 
del Sant Crist, per assistir a la Missa 
Solemne, acompanyats pels Macers, 
Gegants i Capgrossos i la Banda de 
l’Orquestra Maravella.
11.00 h. 3r Concurs de Dibuix de Pintura 
ràpida “Ciutat de Balaguer”, per edats 
entre 5 i 16 anys, a l’Ajuntament.
11.00 h. Missa solemne d’Acció de Gràcies 
per la concessió del títol de Basílica 
Menor, presidida per l’arquebisbe Mons. 
Joan Enric Vives al Santuari del Sant Crist.
12.00 h. Trobada amb les autoritats i 
gegants, a la plaça de Sant Salvador i 
recorregut fins a la plaça del Mercadal.
12.45 h. Ball de l’Harpia i posterior ba-
llada de gegants i capgrossos a la pla-
ça del Mercadal, acompanyats per la 
Banda de l’Orquestra Maravella.
13.00 h. Inauguració de la mostra-ex-
posició de Bonsais, a la sala d’exposi-
cions de l’Ajuntament de Balaguer.
13.00 h. Ballada de tres sardanes (de 7 
tirades) i Balls Vuitcentistes per acom-
panyar el vermut popular, amb la Co-
bla de l’Orquestra Maravella.
16.00 h. Activitat de Paintball per als 
joves, al lateral de la carpa jove.
17.00 h. Espectacle infantil a càrrec 
del grup Els Fullaires Teatre al Molí de 
l’Esquerrà.
17.30 h. Concert de Festa Major seguit 
del ball de tarda amb l’Orquestra Ma-
ravella.
22.00 h. Cicle de Monòlegs d’Hivern 
amb Jose Corbacho al Teatre.
23.00 h. Ball de nit amb l’Orquestra 
Maravella.
23.45 h. Nit de versions amb els grups 
13July, The Referents i Entrerates, a la 
carpa jove.

Les millors orquestres del moment
actuaran els dies de la Festa Major

Orquestra Selvatana

 Com ja és habitual du-
rant les Festes del Sant 
Crist, les millors orques-
tres del moment seran les 
encarregades d’amenitzar 
els concerts i les sessions 
de ball de l’envelat ubicat 
al pavelló Inpacsa.
 Les orquestres Atalaia, 
Maravella, Costa Brava, 
Metropol, Venus i Selvata-
na seran les encarregades 
de les actuacions des del 
dimarts 8 fins al diumenge 
13 de novembre.
 El dissabte al vespre, es 
farà la gran festa dels 80’s 
amb el grup de versions La 
Freaky Sound Factory, i tot 
seguit seguiran amb una 
sessió Disco i Love 80’s. 
Una sessió especial durant 
4 hores per recordar la mú-
sica d’aquella dècada.

Començaran el dimarts 8 amb l’Orquestra Atalaia al 
Ball de la Gent Gran, i acabaran el diumenge 13 amb 
concert i ball de la gran Orquestra Selvatana 

El dissabte es repartiran més de cent 
quilos de coca de samfaina i de sucre

Esmorzar de Festa Major

 E l  d i s s a b t e  1 2  d e 
novembre, a partir de dos 
quarts de deu del matí, es 
començarà a repartir els 
més de cent quilos de coca 
de samfaina i de sucre, en 
l’esmorzar de germanor de 
les Festes del Sant Crist, 
que se celebra des de fa 
molts anys sota l’eslògan, 
«Si vols esmorzar bé, vine 
a Balaguer».
 L’esmorzar es repartirà 
als porxos de la plaça del 
Mercadal.
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>> DIJOUS dia 10

11.00 h. Representació de la rebuda del 
Sant Crist amb la Dansa de la Creu, per 
part de les Germanes Clarisses de la 
ciutat, al Reial Santuari del Sant Crist, 
seguit d’una missa.
11.45 h. Taller educatiu “Gaudim dels 
gegants” i posterior ballada a càrrec 
de la Cobla Gegantera i Grallera de Ba-
laguer, a la plaça del Mercadal.
12.00 h. Presentació del llibre “Bala-
guer. Un segle de vida, cent anys de 
futbol”, editat pel Museu de la Nogue-
ra, a càrrec del cap d’Esports del diari 
Segre, José Carlos Monge, al Museu 
de la Noguera.
13.00 h. Ballada de 6 sardanes (de 7 
tirades) amb la Cobla de l’Orquestra 
Costa Brava, a la plaça del Mercadal.
17.30 h. Concert de Festa Major amb 
l’Orquestra Costa Brava. 
18.00 h. Teatre infantil Akäshia, El vi-
atge de la llum, espectacle de titelles. 
Edat recomanada: a partir de 3 anys. Al 
Teatre Municipal.
19.30 h. Ball llarg de tarda amb l’Or-
questra Costa Brava.   
                >>

El diumenge al migdia arriba una nova 
edició del concurs de colles sardanistes

Concurs de colles sardanistes

 Un dels actes més popu-
lars i tradicionals de la Festa 
Major del Sant Crist de Ba-
laguer, que enguany arriba 
a la seva 55ena edició, és 
el Concurs Nacional de Co-
lles Sardanistes organitzat 
pels grups sardanistes de 
Balaguer i que acull co-
lles sardanistes d’arreu de 
Catalunya, que acudiran, 
un any més a la Plaça del 
Mercadal, per participar 
en el darrer concurs de la 
temporada, sota les notes 
musicals de la Bellpuig 
Cobla.
 El Concurs nacional de 
Colles Sardanistes es cele-
brarà aquest diumenge 6  a 
partir de les 12 del migdia 
a la Plaça del Mercadal. El 
dimecres 9, el dijous 10 i 
el diumenge 13, també hi 
haurà ballades de sardanes.

Sota les notes de la Bellpuig Cobla, les colles
sardanistes presents es disputaran el gran Concurs  
de Balaguer el aquest diumenge dia 6
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>> DIJOUS dia 10

19.00 h. Concentració de penyes i colles 
a la carpa jove, en motiu de la 2a edició 
dels Espenyats. Obertura de la carpa, 
amb barra i música d’ambient. Espai 
on les colles que vulguin tindran la seva 
carpa.
22.15 h. Pregó Jove a càrrec de Lo Martí 
de Térmens.
22.30 h. Llonganissada popular i concert 
amb el grup Ksonronda.
00.00 h. Sessió amb Dj. Lokito.
02.00 h. Sessió amb Oriol Garcia.

>> DIVENDRES dia 11

10.30 h. Matinal infantil amb tallers 
educatius, jocs i sorpreses, amb la 
col·laboració de la Colla Gegantera 
i Grallera de Balaguer, al casal 
Lapallavacara. Taller de bastons a càrrec 
dels Bastoners del Casal Pere III de 
Balaguer. Edat, entre 3 i 12 anys.
17.00 h. Espectacle infantil “Viatge a 
Magicolàndia”, convertim els nens en 
mags i als adults en nens, amb el Mag 
Xema, al casal Lapallavacara.
17.30 h. Concert de festa major amb 
l’Orquestra Metropol.
19.30 h. Ball de tarda amb l’Orquestra 
Metropol. 
19.30 h. Presentació del llibre “Paissat-
ge, país, pàtria. Josep Vallverdú i el Po-
nent Imprescindible”, a la sala d’actes 
de l’Ajuntament de Balaguer. 
23.00 h. Ball de nit amb l’Orquestra 
Metropol. 
23.30 h. Concert Jove a càrrec del grup 
Oques Grasses, 7D Rock  i DJ’s Mad-
ness Gangsters.

>> DISSABTE dia 12

09.00 h. Campionat mixt de petanca, 
a la pista del Molí de l’Esquerrà, amb 
esmorzar de germanor pels participants.
09.30 h. “Si vols esmorzar bé... vine a 
Balaguer!”. Tradicional esmorzar de 
germanor amb coca de samfaina, de 
sucre, cervesa i sucs de fruita a la Plaça 
Mercadal. 
    >>

El dijous 10 de novembre es celebrarà 
la segona edició dels Espenyats

Presentació Espenyats

 El proper dijous 10 de 
novembre arriba a Balaguer 
la 2ª edició dels Espenyats.
Una jornada lúdica i festiva 
per la gent jove i no tan jove 
de la ciutat, on les colles 
prenen importància i pas-
sen a ser les protagonistes 
de la festa.
 A partir de les 7 de la 
tarda, s’obrirà l’accés de la 
carpa al públic, a les 22.15 
h, el cantautor “Lo Martí de 
Térmens” realitzarà el pregó 
jove, i la festa continuarà 
amb una llonganissada po-
pular i un concert del grup 
balaguerí “Ksonronda”, se-
guit de les actuacions dels 
dj “Lokito” i “Oriol Garcia”.
 Les colles interessades 
que s’adrecin a l’àrea de 
joventut al Casal Lapallava-
cara.

Una jornada lúdica i festiva per a les colles de joves 
de la capital de la Noguera, que gaudiran d’una
carpa, amb llonganissada i música en directe

Oques Grasses, Los Rehenes, 7DRock i 
la Fuga entre els concerts d’enguany

Oques Grasses

 E l s  j o v e s  t i n d r a n 
una festa paral·lela amb 
concerts a la carpa Jove. 
El dimecres 9 es celebrarà 
la Nit de versions amb els 
grups 13July, The Referents 
i Entrerates, a la carpa jove. 
 El divendres al vespre, 
Concert Jove a càrrec 
del grup Oques Grasses, 
7DRock  i Dj’s Madness 
Gangsters, i el dissabte 
nit jove amb Los Rehenes, 
La Fuga i  e l  grup Els 
Rocktambuls.
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>> DISSABTE dia 12

9.30 h. Torneig escolar d’escacs “Me-
morial Pijuan”, al casal Lapallavacara. 
13.00 h. Lliurament dels premis de pe-
tanca de petanca, billar i bitlles catala-
nes, a les mateixes pistes de petanca 
del Molí de l’Esquerrà.   
13.30 h. Lliurament del Premi Encarna-
ció Vila i Escoda i dels premis escolars 
d’escacs “Memorial Pijuan”, a la sala 
d’actes de l’Ajuntament. 
16.30 h. Simultànies d’Escacs amb un 
gran mestre internacional, al vestíbul 
de l’Ajuntament. 
17.30 h. Concert amb l’Orquestra Venus.
19.00 h. Lliurament dels premis Ziryab 
amb música dels alumnes de l’Escola 
Municipal de Balaguer, a la sala de 
Benestar Social, del carrer del Miracle. 
19.30 h. Ball llarg de tarda amb l’Or-
questra Venus. 
20.00 h. Espectacle de màgia “Laripo-
pins” amb Mag Lari, al Teatre (+8).
23.30 h.  Gran festa “El retorn dels 
80’s”, al pavelló Inpacsa. Amb el grup 
de versions La Freaky Sound Factory 
(membres components de La Loca 
Histeria) seguint amb sessió Disco I 
Love 80’s.
23.30 h. Nit Jove a càrrec dels grups  
Los Rehenes, La Fuga  i el grup de ver-
sions Els Rocktambuls, a la carpa jove.

>> DIUMENGE dia 13

11.30 h. Ballada de gegants i capgrossos 
amb sortida i arribada a  la plaça Mercadal, 
amb la Colla Gegantera i Grallera de 
Balaguer.
13.00 h. Ballada de sardanes a la plaça 
Mercadal amb la Cobla de l’Orquestra 
Selvatana.
17.00 h. Espectacle infantil “Som els 
cuiners” de la Companyia Sacs Espec-
tacles al Molí de l’Esquerrà.
17.30 h. Concert de Festa Major amb 
La Selvatana. 
19.30 h. Ball llarg Fi de Festa amb la 
Orquestra Selvatana. 
21.00 h. Piromusical a càrrec de la pi-
rotècnia Igual, des dels marges del riu 
Segre.

Les firetes ompliran de llum i color les 
tardes i vespres de la Festa Major

Les firetes

 El recinte de les firetes, 
ubicat al davant del pavelló 
polivalent de l’envelat a 
la zona d’Inpacsa, omple 
de llum i color la ciutat de 
Balaguer durant la tarda-nit 
de qualsevol dels dies de 
la Festa, i els cavallets, els 
cotxes de xoc, les munta-
nyes russes i el popular tren 
de la bruixa, les tómboles i 
barraques de tir i tot tipus 
d’atraccions, intenten atreu-
re tota aquella gent que es 
passeja, observant els més 
petits que són els que espe-
ren aquesta ocasió.
 Les firetes estan instal-
lades des de principis de 
mes i fins el proper dilluns 
14 de novembre, en que es 
farà el Dia del Nen amb les 
atraccions rebaixades de 
preu.

Segurament les atraccions són les més esperades 
pels més petits que esperen tot l’any per poder
gaudir dels cavallets i de les diferents firetes

El balaguerí Miquel Canals Artigas,
pregoner de les Festes del Sant Crist 

Miquel Canals

 El dimarts 8 a les 9 
del vespre començarà el 
Pregó de Festes a càrrec 
del balaguerí Miquel Canals 
i Artigas, oceanògraf i 
catedràtic de la Universitat 
de Barcelona, director del 
Departament de Dinàmica 
de la Terra i de l’Oceà de la 
UB,  Premi Rei Jaume I a la 
Protecció del Medi Ambient 
i Distinció de la Generalitat 
a la Promoció de la Recerca 
Universitària, a la sala d’actes 
de l’Ajuntament de Balaguer.
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 El passat diumen-
ge dia 23 va tancar les 
portes la 9ª Fira d’Ali-
mentació i Salut de Bala-
guer que un any més ha 
comptat amb un públic 
que ha rondat les 6.000 
persones arribades d’ar-
reu de l’Estat espanyol i 
fins i tot de Sud-Amèrica 
i el sud de França. 
 Des de l’organització 
en fan una valoració molt 
positiva i parlen de con-
solidació del certamen. 
 La Fira d’Alimentació 
i Salut integra la pro-
moció de la producció 
ecològica i de proximi-
tat, la divulgació del co-
neixement i la crítica 
constructiva al sistema 
sanitari, proporcionant i 
creant alternatives natu-
rals “low cost” als trac-

Més de sis mil persones
d’arreu de l’Estat van visitar 
la Fira d’Alimentació i Salut

Fira d’Alimentació i Salut

L’organització valora 
positivament la gran 
afluència de gent i 
afirma que  la fira 
està consolida

El vicepresident Oriol Junqueras visità 
Balaguer i es reuní amb l’alcalde Vidal

El Conseller Josep Rull visita Balaguer 
oferint una conferència a l’Ajuntament

Josep Rull signa al Llibre d’Honor

 El president d’ERC, Oriol 
Junqueras, va presentar el 
passat dimecres  a Balaguer 
el procés participatiu «La 
República que farem» 
que ha endegat aquesta 
formació per tal que la 
ciutadania faci arribar 
les seves propostes per a 
construir una república 
catalana en què hi hagi 
una societat més pròspera, 
lliure i justa.
 Prèviament a l ’acte 
polític celebrat al Teatre, 
Junqueras va mantenir una 
trobada institucional amb 
l’alcalde de Balaguer i altres 
membres de l’equip de 
govern.

taments convencionals. 
Els objectius són 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.
 La Fira, un any més, 
ha constat de diverses 
seccions i activitats: el 
mercat de la terra, confe-
rències amb ponents de 
renom, tallers, degusta-
cions i un bar-restaurant 
Slow Food. 

 El Conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generali-
tat de Catalunya, Josep Rull 
va participar en la darrera 
conferència del Cicle que 
ha organitzat el Cercle de 
Promoció Econòmica de 
Balaguer i Comarca per 
aquest any, i posteriorment 
va presidir el sopar-col·loqui 
al restaurant Cal Xirricló. 
Prèviament, el conseller Rull 
va signar al llibre d’Honor de 
l’Ajuntament i es va reunir 
amb Jordi Ignasi Vidal.

Junqueras a Balaguer

Vidal i Junqueras van repassar els temes pendents 
de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament
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L’Ajuntament de Balaguer signa l’acord 
amb l’aplicació smartvila
 L’ A j u n t a m e n t  d e 
Balaguer ha anunciat la 
implantació al seu municipi 
d’smartvila, una innovadora 
aplicació per a dispositius 
mòbils i web.
 B a l a g u e r  e s d e v é 
d ’ a q u e s t a  m a n e r a  l a 
primera capital de comarca 
i el setè municipi català 
en oferir smartvila als 
seus ciutadans de manera 
totalment gratuïta.
 La resta de consistoris 
que ja confien en smartvila 
són: Castellserà, Bellpuig, 
Vilanova de Meià, Nalec, 
Sant Joan les Fonts i 
Riudaura i properament 
s’hi sumaran poblacions de 
les Garrigues i el Segrià. 
 En paraules de Jordi 
Ignasi Vidal, Alcalde de 
Balaguer: «smartvila és 
una eina que ens permet 
dotar de modernitat la 
nostra agenda i apropar 
als ciutadans la informació 
cultural de la ciutat de 
manera ràpida i intuïtiva».  
 Vidal també va remarcar 
que «amb aquesta aplicació 
els balaguerins podran fer-
se l’agenda a mida, ja que 

l’eina incorpora un sistema 
de filtrat per categories».
 Arnau Torrente, cap de 
l’equip de Comunicació 
d’smartvila, va destacar 
que «la potència d’smartvila 

Presentació d’smartvila a Balaguer

 Balaguer va ser la 
segona ciutat catalana 
d’acollir el taller “Cons-
truim Un nou país amb 
valors”, un projecte d’anà-
lisi i reflexió del civisme a 
Catalunya amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de 

vida de la ciutadania de 
Catalunya.
 Construïm és un 
procés promogut per la 
Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària de 
Generalitat de Catalunya 
que pretén construir el futur 
a través de la introducció 
d’iniciatives i canvis en 
les polítiques del Govern 
que fomentin el civisme, 
generant oportunitats i 
confiança mútua en les 
relacions, tant públiques 
com privades,  entre 
ciutadans i ciutadanes. 

Les entitats de Balaguer van 
acollir el taller “Construïm un 
nou país amb valors” 

El projecte Construïm 
pretén recollir de la 
ciutadania aquelles 
iniciatives que
fomentin el civisme

És una aplicació que permetrà apropar la informació 
cultural i l’agenda als ciutadans

Presentació del taller

recau en el fet que s’hi 
vagin sumant municipis. 
D’aquesta manera, l’usuari 
final tindrà la màxima 
informació concentrada en 
un sol punt».
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 L’Associació Resi-
dència Geriàtrica Sant 
Domènec ha celebrat, 
un any més, l’aniversari 
de la seva fundació 
(1982-2016). Enguany 
s’ha commemorat el 34è 
aniversari.
 Els  actes que es 
van dur a terme per 
celebrar-lo van ser una 
Missa  so lemne per 
als  residents,  socis 
i simpatitzants de la 
residència a l’església de 
Sant Domènec, oficiada 
pel Pare Jordi.
 Seguidament es va 
fer un dinar de germanor 
a la mateixa residència. 

Després de dinar, va 
haver-hi l’actuació del 
grup d’havaneres Vent de 
Ponent, i l’homenatge als 
residents de 80 anys i als 
nouvinguts de 80 o més 
edat.
 Finalment, es convidà 
a coca i moscatell a tots 
els assistents a la Festa 
d’Aniversari.

La Residència Sant Domènec 
celebra el seu 34è aniversari 
des de la seva fundació

Residència Geriàtrica

Per commemorar el 
seu aniversari, la
Residència va
organitzar diferents 
actes festius

El Centre d’Esplai Gaspar de Portolà 
obre les inscripcions de les colònies

 Un any més el centre 
d’esplai Gaspar de Portolà 
obra les portes de l’escola 
per rebre les inscripcions de 
tots aquells infants i joves 
que es vulguin apuntar 
a les colònies d’est iu 
organitzades pel seu equip 
de monitors i monitores del 
29 de juliol al 6 d’agost del 
2017. 
 E n g u a n y  l a  c a s a 
escollida és Can Solà, 

situada a Vilobí d’Onyà. 
 La dinàmica a seguir 
per tal de formalitzar la 
inscripció serà a partir de 
les 17h del 5 de novembre 
es rebran les inscripcions 

Sortida del Centre d’Esplai Gaspar de Portolà

El proper dissabte 5 de 
novembre a la pròpia
escola es faran les
inscripcions dels
interessats a les 17 h

Voluntaris de La Caixa participen de la 
neteja de la via verda de les Franqueses

 Més de 60 Voluntaris 
de «La Caixa» a Lleida - 
VOLCALL - acompanyats 
de les seves famílies van 
plantar 85 arbres, van netejar 
arbustos, troncs,  males 
herbes, i van col·laborar en la 
creació d’una «via verda» de 
4,5 quilòmetres que unirà el 
Monestir de les Franqueses 
amb la Ciutat de Balaguer, al 
marge dret del riu Segre.
 Més de 20 nens, fills 
dels Voluntaris Caixa van 
gaudir amb la col·laboració 
dels Voluntaris de les 
Franqueses,  del  tal ler 
«Fabricació i Instal·lació de 
caixes nius» en arbres de la 
via verda.

Voluntaris de la Caixa

Els fills dels voluntaris van participar d’un taller de 
fabricació i instal·lació de caixes niu als arbres

dels part icipants dels 
nouvinguts durant una 
hora i a les 18h passen a 
inscriure’s aquells qui ja 
han vingut de colònies l’any 
anterior.
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Comença la 3a temporada del 
programa turístic Fent Ruta a 
Ràdio Balaguer

Menàrguens acull una Aula d’Extensió 
Universitària de la comarca de la Noguera

Continua el cicle de concerts “Música 
sota les estrelles” al PAM del Montsec

PAM del Montsec

 Aquest curs 2016-2017 
Menàrguens acull una Aula 
d’Extensió Universitària de 
la Noguera.
 El passat 25 d’octubre 
van començar les classes 
al Casal dels Avis i es faran 
una vegada al mes, amb 
una durada  des de l’octubre 
fins al proper mes de juny. 
 El  programa inclou 
vuit sessions sobre salut, 
ciència i cultura popular, 
i també la possibilitat de 
participar a les excursions 
organitzades amb l’Aula de 
Balaguer.
 Les inscripcions s’han 
de fer al mateix Casal dels 
avis de Menàrguens. Inici de les classes

En total es faran vuit sessions, una cada mes entre 
octubre i juny, i van començar el passat dia 25

 El proper 12 de novembre 
continua el cicle de con-
certs «Música sota les es-
trelles» al parc Astronòmic 
del Montsec, amb l’actuació 
del col·lectiu Free’t amb el 
concert «Un altre planeta-
Improvisacions esfèriques» 
a partir de les 10 del vespre. 
El cicle acabarà el dissabte 10 
de desembre amb l’actuació 
del grup Rehenes, un concert 
de rock acústic sota el títol de 
«La Lluna a Mart, els Vents del 
Desert i la Pols dels Estels».

 El passat 27 d’octu-
bre es va donar el tret de 
sortida a la 3a temporada 
del programa Fent Ruta, 
a Ràdio Balaguer, que 
s’emet l’últim dijous de 
cada mes a les 9.00 h, en 
el qual s’explica totes les 
propostes, experiències, 
actualitat i productes tu-
rístics tant de la Noguera 
com de les comarques 
de la demarcació Lleida. 
 Aquesta nova tempo-
rada el Fent Ruta arriba 
amb una nova secció: 
“Actualitat Ara Lleida”, 
en la qual el director del 
Patronat de Turisme de 
les Terres de Lleida de 
la Diputació, Juli Ale-
gre, donarà a conèixer 
l’actualitat turística de la 
província de Lleida, des 
de propostes d’activitats 
que ofereix el territori 

Instantània del primer programa de la 3a temporada

fins a les col·laboracions 
i les actuacions d’entitats 
públiques i privades per 
promoure els Pirineus i 
les Terres de Lleida als 
mercats exteriors, entre 
d’altres. 
 Es mantenen en la 
graella les mateixes sec-
cions de la temporada 
passada, com l’”Entre-
vista” convidant a un/a 
tècnic/a de turisme de les 
comarques de Lleida, la 
de “Fem un Tomb” amb 
idees d’activitats turísti-
ques per fer a la Noguera 
durant el temps d’oci i a 
la secció “Traiem el Nas 
per la Finestra” on s’infor-
ma de l’agenda d’esdeve-
niments turístics del terri-
tori lleidatà.  I per acabar, 
a cada programa al con-
curs se sortegen regals 
de la comarca convidada.
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Castelló de Farfanya celebra la Festa de 
l’arribada de l’oli nou d’enguany
 El Moli d’oli de Gabriel 
Alsina i Fills, celebra per 
cinquena vegada consecu-
tiva l’arribada de l’oli nou. 
Festa que es celebra tots 
els anys, i que es fa durant 
la primera quinzena del mes 
d’octubre.
 Amb la presència de 
l’alcaldessa de la població, 
Cristina Lafay, el Dr. Agustí 
Serés i el propietari del 
molí, unes 200 persones 
acudiren a la festa, en la que 
l’alcaldessa, va destacar 
l’importància que té per 
la població, el conreu de 
l’olivera, i l’extraordinària 
qualitat dels seus fruits, 
olives i oli.
 Per la seua part el Dr. 
Agusti Serés, destacava 
els beneficis, tant culturals 
com per la salut que ens 
aporta l’oli. Per cloure el 
torn de paraules Gabriel 
A l s i n a ,  d e s t a c a v a  l a 
importància que té, un 
cop a l’any, el treure l’oli al 
carrer i celebrar la festa del 
verge extra de principis de 
campanya, i transmetre al 
consumidor el sentiment 
amb una copa d’oli a la 

mà, que els nens olorin els 
afruitats intensos que no 
oblidaran, i que els més 
grans sentin que l’oli fa 
olor a camp, a herba fresca, 
a tomata verda, etc. Fent 
cultura d’oli al carrer.
 Amb la benedicció de 

Festa de l’Oli a Castelló

 Vallfogona va celebrar 
el passat 16 d’octubre, 
la Festa d’homenatge al 
soci de l’Esplai, que va 
començar amb una  mis-
sa acompanyada amb la 
música de Marta Mesalles, 
al piano i Conxa Boyero al 
violí. Després de missa, 
una batucada fins arribar 
al pavelló on es feia un 
dinar de germanor.
 El President Francesc 
Balasch va donar la ben-
vinguda i havent dinat va 
haver-hi parlaments de 

l’alcaldessa de Vallfogona  
Maria Sarret, la Vicepresi-
denta de la Diputació, Rosa 
Pujol, la Presidenta del 
Consell Comarcal Concep 
Cañadell i la Consellera 
d’Agricultura Meritxell Ser-
ret.
 Hi va haver una en-
trega d’un present a tots 
els socis/es i una placa de 
reconeixement pel soci i 
la sòcia de més edat de 
l’Esplai. A continuació van 
gaudir d’una sessió de ball, 
amb l’orquestra Excelsior.

Vallfogona de Balaguer va 
celebrar la festa d’homenatge 
als socis de l’Esplai

l’oli nou per part del mossèn 
de la població i amb una 
degustació de l’oli obtingut 
de les primeres olives 
verdes, el qual va regar un 
vintena de plats diferents, 
va finalitzar la festa que van 
degustar els assistents.

Organitzada pel Molí d’oli de Gabriel Alsina i Fills, la 
festa va reunir prop de dues-centes persones

Festa d’homenatge al soci
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 El passat dissabte 8 
d’octubre, Menàrguens 
va acollir l’11a Comarka-
lada. El Consell Comar-
cal de la Noguera, l’Ajun-
tament de Menàrguens 
i l’Associació de joves 
«El brot jove de Menàr-
guens», entitats organit-
zadores d’aquesta edició 
de la Comarkalada, va-
loren molt posivitament 
la gran participació en 
totes les activitats i la 
implicació de les asso-

ciacions de joves dels 
diferents municipis de 
la Noguera que no es 
van voler perdre aquesta 
trobada dels joves de la 
comarca.
 Al migdia, hi va haver 
un vermut popular i, 
posteriorment, un dinar 
al qual van assistir més 
de 350 persones. Després 
es va fer el relleu de la 
Comarkalada 2017 que 
va tocar a Vallfogona de 
Balaguer.

Vallfogona de Balaguer
acollirà la Comarkalada 2017

La Comarkalada d’aquest any a Menàrguens

Empresaris  del Montsec intercanvien 
experiències d’Astroturisme a la Palma 

 El La presidenta del 
Consell Comarcal de la No-
guera, Concep Cañadell, i la 
vicepresidenta del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, 
M. Pilar Cases; s’han reunit 
amb el president del Cabil-
do de la Palma, Anselmo 
Pestana, i amb la consellera 
de Turisme, Alicia Vanoos-
tende, per seguir impulsant 
la Xarxa Internacional de 
Destinacions d’Astroturis-
me. Jaume León, president 
de l’associació empresarial 
Montsec Turístic, assenyala 
que “aquesta visita tècnica, 
que va començar ahir dijous 
20 i finalitza demà dissabte, 
pretén conèixer les millors 
pràctiques empresarials 
sobre Astroturisme de la 
Palma, un referent mundial 

en aquest segment turístic”.
 La delegació mixta pú-
blic-privada està composta 
per dotze persones que van 
visitar empreses del sector 
de la hostaleria, restauració, 
oci, cultura; així com espais 
singulars (com el mirador 
astronòmic de Sant Bartolo) 
i instal·lacions científiques 
com l’Observatori Astrofísic 
del Roque de los Mucha-
chos.
 Jaume León assenyala 
que els objectius que s’han 
proposat són: “conèixer 
experiències de bones pràc-
tiques d’astroturisme de-
senvolupades en La Palma, 
intercanviar coneixements 
amb els responsables d’ins-
titucions insulars i locals 
sobre el desenvolupament 

Fotografia de la reunió

de propostes de promoció 
i comercialització, indagar 
en necessitats comunes 
per al desenvolupament 
de projectes conjunts en 
els àmbits de les entitats 
públiques i privades rela-
cionades amb astroturis-
me i analitzar necessitats 
de formació, suport a la 
difusió i comercialització 
dels diferents productes i 
serveis turístics d’aquestes 
Destinacions Turístiques 
Starlight”.
 Aquesta reunió s’ha re-
alitzat en el mateix dia que 
se celebrava per primera 
vegada la Taula d’Astro-
turisme del Cabildo de la 
Palma, que ha reunit en 
el Saló de Plens d’aques-
ta institució insular tant 
als representants polítics i 
tècnics de l’administració 
com als empresaris lligats 
a l’activitat astroturística de 
la Palma des de fa anys.

La reunió s’ha realitzat en el dia que se celebrava la 
Taula d’Astroturisme del Cabildo de la Palma
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 L’Associació Cultural 
Grup d’Art 4 presenta per 
aquesta Festa Major, una 
exposició d’escultura 
i fotografia que sota el 
títol: “Amb ulls de dona” 
mostrarà peces ceràmi-
ques d’Elena Roset i au-
toretrats de Montserrat 
Vilimelis.
 Aquesta exposició 
s’inaugurarà el diumen-
ge 6 de novembre, sent 
un dels primers actes 
que obren les festes del 
Sant Crist d’enguany,  

L’Associació Cultural Grup 
d’Art 4 presenta una exposició 
d’escultura i fotografia

Exposició a la Sala d’Art 4

“Laripopins” arriba a l’escenari del
Teatre Municipal el 12 de novembre
 El Teatre Municipal de 
Balaguer també es vestirà 
de festa durant les Festes 
del Sant Crist, i el dissabte 5 
de novembre a partir de les 
10 del vespre es representa-
rà l’obra “El Florido pensil... 
nenes”, la versió femenina 
d’aquesta obra dirigida per 
Fernado Bernúes i Mireia 
Gabilondo i interpretada per 
actrius reconegudes com  
Roser Batalla, Lloll Beltran, 
Victòria Pagés, Mireia Por-
tas i Isabel Rocatti.
 Les representacions 
continuaran el dissabte 
dia 12, a partir de les 8 de 
la tarda, amb l’especta-
cle “LariPoppins!!”, una 
creació i interpretació de 
l’inigualable  mag Lari. Si 
mireu al cel veureu que hi 
ha alguna cosa que vola 
amb un paraigües... És un 
ocell? Un avió? Nooo! És 
Lari-Poppins! Un espectacle 

que no té res a veure amb la 
pel·lícula però que tampoc 
no s’hi assembla!
 El passat diumenge 30 
d’octubre es va poder gau-
dir al Teatre Municipal,  la 
representació d’Els contes 
de Ramudabi, un projecte 
que neix de la voluntat 
de crear sinergies entre 

Els contes de Ramudabi

diferents equipaments mu-
nicipals com la ràdio, la bi-
blioteca, l’escola de música 
i l’aula de dansa.
 En motiu de la cele-
bració dels aniversaris 
d’aquets equipaments, van 
representar una funció on 
participaven conjuntament 
explicant un conte, amb la 
participació de l’Escola de 
Música (35 anys), l’Escola 
Municipal de Dansa (10 
anys), Ràdio Balaguer (30 
anys) i la Biblioteca Mar-
garida de Montferrato (80 
anys de servei a la ciutat). 
Una celebració d’aquets 
155 anys que sumen entre 
ells i on es va poder sentir 
una història d’una nena de 
Balaguer enllaçada amb 
personatges populars dels 
contes tradicionals. Una 
creació pròpia que va dis-
treure a petits i grans.

Mag Lari

serà a partir de les 19 
hores a la sala d’Art 4 
de situat a la Plaça del 
Mercadal, número 46 i 
es podrà veure fins el 
proper 26 de novembre. 
 Aquesta associació 
cultural  organitza varies 
activitats durant l’any 
a la ciutat de Balaguer, 
per tal de promocionar 
la cultura. Una de les 
més conegudes és el 
Concurs-Concert Inter-
nacional de Cant Líric 
Germans Pla.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Un dia de tardor el 
poble es desperta trasbal-
sat per la trencadissa de 
l’aparador de l’adroguer. 
Ha estat un orat, un gali-
fardeu passat de voltes, 
una venjança política? 
Qui li pot voler mal? Tot el 
poble en va ple. Però la nit 
següent, i encara l’altra, 
tenen lloc nous incidents.
 El desassossec s’apo-
dera dels vilatans. Les en-
veges i els recels covats 
d’anys reneixen mentre 
el relat avança, trepidant, 
cap a un tràgic desenllaç, 
enmig d’una estranya at-
mosfera. El poble ha de 
recuperar l’ordre amena-
çat, encara que paguin 
justos per pecadors. Ra-
mon Xuriguera va néixer 
a Menàrguens l’any 1901 i 
fins ara, just quan aquest 
any fa cinquanta anys 
després de la mort del seu 
autor, aquesta novel·la ha 
romàs inèdita.

Els pescadors
Autor: Chigozie Obioma
Gènere: Contes

 Els germans Agwu 
-Ikenna, Boja, Obembe i 
Benjamin- se senten alli-
berats des que un trasllat 
laboral allunya de la llar 
familiar el seu pare i la 
ferma disciplina que els 
imposava. D’amagat de 
la seva mare, van sovint 
a pescar al riu Omi-Ala, 
lloc prohibit i carregat de 
mals auguris on un dia 
l’Abulu, l’excèntric ora-
cle de la ciutat, els llança 
una terrible profecia que 
pesarà sobre les seves 
vides com una sentència 
inexorable i amenaçarà 
de trencar el fort lligam 
que els uneix.
 El jove autor nige-
rià, teixeix un relat líric 
i colpidor sobre la lluita 
contra el destí establint 
paral·lelismes amb la 
història recent del seu 
país, Nigèria. Una bellís-
sima elegia als somnis 
perduts.

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

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

Tres nits
Autor: Ramon Xuriguera
Gènere: Novel·la

 Aquesta és la histò-
ria d’un cérvol amoïnat, 
un gat esportista amb un 
somni, un petit soldat per-
dut, un conillet que es vol 
fer gran, un llibre que ho 
vol saber tot i una ombra 
silenciosa. Junts compar-
teixen les seves perspec-
tives sobre la separació, 
l’absència, el canvi, la por, 
la recerca de l’harmonia i 
el camí a la maduresa, en 
definitiva, créixer supe-
rant l’enveja i la por. A tra-
vés d’aquest relat coral, 
la Melanie evoca temes 
potents com la separa-
ció, la mort, el coratge o 
l’amistat. Una obra mes-
tra amb un gran missatge 
atemporal.
 Un llibre enlluernador, 
poètic, emotiu, delicat i 
sensible, ple de paisat-
ges lluminosos, brillants, 
amb belles escenes de 
tendresa i imatges recon-
fortants.

Aprendre a viure junts
Autor: Mélanie Rutten
Gènere: Infantil (+7)

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

Indesinenter
Pessic de cel

A l’hora de la tarda compareixen 
registres únics, temps per emmarcar.
Les busques del rellotge s’alliberen.
Aturen enfarfecs, s’immobilitzen
al tou espès del moll de les paraules. 
Tics-tacs assossegats d’un llarg monòleg
s’aboquen lentament a la conversa.

A dalt d’un núvol, somnis asseguts
creuen l’espai surant entre els enigmes.
No resta res igual. És un somieig
estrany d’intimitats, tendríssim lapse.
Primers freds de tardor, recolliment,
silenci natural que tot ho encalma.

Potser són girs discrets que junts exposen
maneres per descriure l’excel·lència.
Potser és un punt alhora lluny i a prop,
tal volta siguin filtres d’errors nostres,
o bé només un somni del que som.
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El Museu  presenta el llibre “Balaguer. 
Un segle de vida, cent anys de futbol”

 El proper dijous 10 de 
novembre el Museu de la 
Noguera acull la presenta-
ció del llibre «Balaguer. Un 
segle de vida, cent anys de 
futbol» editat pel Museu de 
la Noguera, que a la vegada, 
presenta una exposició amb 
el mateix títol.
 «Balaguer. Un segle 
de vida, cent anys de 
futbol» vol ser un repàs 
a la història del futbol de 
la capital de la Noguera, 

des de la seva arribada 
el 1916 amb la fundació 
del Bargusios Societat de 
Football fins als nostres 
dies. Una història que no es 
pot deslligar de la història 

Un equip que va fer història (temporada 1956-57)

de la ciutat, ja que els èxits 
i els fracassos esportius, 
els projectes del club i els 
seus protagonistes, van molt 
lligats als esdeveniments 
socials, culturals i fins i tot 
polítics que viu Balaguer.
 Una història on els 
verdaders protagonistes 
són els futbolistes, els 
entrenadors i els presidents 
i directius de diferents 
èpoques del  club;  els 
diferents camps de futbol de 
la ciutat i sobretot les moltes 
anècdotes que han succeït 
durant els darrers cent anys.
 El llibre es presenta el 
dijous 10 de novembre a les 
12 del migdia, al Museu a 
càrrec del periodista espor-
tiu José Carlos Monge.

Jugadors del Balaguer de totes les èpoques

La presentació serà 
el proper dijous 10 de 
novembre a partir de les 
12 del migdia, al mateix 
Museu de la Noguera

 Enguany es complei-
xen 50 anys de l’obertura 
de Manhattan a la Plaça 
Mercadal de Balaguer 
per part del Josep Rey i la 
Mª Dolors Mercè.
 Els inicis no van ser 
fàcils, però amb esforç, 
constància, amplitud 
d’horaris i dedicació han 
aguantat fins avui. Al 
principi es van dedicar a 
la venda de roba infantil i 
merceria, i poc a poc van 
incorporar perfumeria, jo-
guines, premsa i revistes, 
loteries, fotocòpies i foto-
grafia.
 Des de ja fa uns anys, 
va agafar el relleu el Jo-
sep Mª que ha combinat 
la continuació del negoci 
familiar amb la seva ac-

50 anys de l’establiment
Manhattan a la Plaça Mercadal

Propietaris de Manhattan

tualització i l’ampliació 
dels serveis de copisteria 
i fotografia. Cal destacar 
que el Josep no va faltar 
ni un sol dia a la feina 
durant 30 anys i que va 
donar el maig del 2006 
el premi de loteria més 
gran que ha sortit a Bala-
guer: 1.248.000 euros de 
l’Euromillones.
 Avui, les dues gene-
racions tenen la doble 
satisfacció d’haver servit 
a milers de balaguerins i 
noguerencs durant tant 
temps,  amb l’esperança 
i ganes de poder fer-ho 
durant molts més anys i 
d’haver fet prosperar un 
negoci propi superant  
les no poques dificultats 
del dia a dia.

P U B L I R E P O R T A T G E
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Classificació
Primera Catalana

1. Balaguer ................. 21
2. San Cristobal ..........20
3. Almacelles ...............19
4. Santboià ...................18
5. Vilanova ...................16
6. Rapitenca .................15
7. Sant Ildefons ...........14
8. Vista Alegre .............13
9. Viladecans ...............13
10. Vilaseca ..................12
11. Reus B ....................11
12. Suburense .............11
13. Rubí ........................10
14. Lleida B ..................10
15. Alpicat ....................10
16. Jesus y Maria ..........5
17. Igualada ...................4
18. Morell  ......................1

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Asier E. ............... 7
2. Adrià F. ............... 7
3. Genís S. .............. 3
3. A. Bañuelos ....... 1
3. S. Galcerán ........ 1
3. I. Solanes ........... 1

 El Balaguer con-
tinua ferm a la taula, 
sent líder en solitari 
com a equip més go-
lejador amb 20 gols i 
el menys golejat amb 
7 gols, després de nou 
jornades disputades.
Per tant, tenim a Asier 
i Adrià Fernández com 
els màxims anotadors 
de la categoria amb 7 
gols cadascun i Alfred 
com a millor porter 
de la categoria, fins a 
la data.
 Després de dos 
partits sense marcar, 
Adrià s’ha retrobat 
amb el gol aquesta 
quinzena, marcant 
dos gols al Vista Ale-
gre, i marcant els dos 
gols del partit contra 
el Sant Ildefons.

Adrià Fernández

Propers encontres

06/11/2016 --  17 h
Camp  Municipal 

de Balaguer

Balaguer| Viladecans
-------------------------------------

13/11/2016  --  17 h
Camp Municipal 

de Balaguer
Balaguer| San Cristóbal

El Balaguer continua ferm al capdavant 
de la classificació de Primera Catalana
Aquesta quinzena ha 
aconseguit guanyar els 
dos partits davant el 
Vista Alegre a casa i al 
camp del Sant Ildefons

23/10/2016

BALAGUER 3
VISTA ALEGRE 1

 El Balaguer és l’únic 
equip de la Primera Cata-
lana que encara no coneix 
la derrota, després de la 
novena jornada del cam-
pionat de lliga, en el que 
els balaguerins van líders 
amb 21 punts, sent l’equip 

al minut 3, després d’una 
errada al mig del camp 
local, que van aprofitar 
els de Castelldefels. Però 
pocs minuts després Adrià 
transformava un penal que 
li havien fet a ell mateix, i 
abans del descans, Asier 
capgirava el marcador amb 
un bonic gol de xut creuat.
 Només iniciar-se la se-
gona part, Adrià altre cop 
rematava de cap una pas-
sada de Genís, marcant el 
3-1 que semblava definitiu, 
però al 73, Alberto Bañuelos 
va tocar la pilota amb les 
mans dins l’àrea, i va veure 
la segona targeta groga 
deixant als locals amb un 
home menys. El Vista Ale-
gre va transforma la pena 
màxima i els visitants es 
van posar amb el 3-2 i amb 

que més gols ha marcat, i 
l’equip menys golejat.
 En el partit que va dis-
putar el passat 23 d’octubre 
davant el Vista Alegre, els 
homes de Jordi Cortés van 
remuntar un gol en contra 
que els visitants van marcar 

Gol de cap d’Adrià al Vista Alegre

Isaac se’n va dels defensors

30/10/2016

S. ILDEFONS 0
BALAGUER 2

un home més durant vint 
minuts.
 El passat diumenge el 
Balaguer va dominar el par-
tit de Sant Ildefons i Adrià al 
65 i al 79 de falta directa va 
aconseguir donar els tres 
punts per al Balaguer.
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El Club Esportiu Natació Balaguer treu 
bons resultats a la Lliga Catalana

 Molt bons resultats 
aconseguits el 22 d’octubre  
a la l l iga Catalana de 
natació organitzada pel 
CEN Balaguer,  amb la 
participació d’uns 150 
nedadors en categoria 
benjamí de 6 clubs de la 
província .  Destaquem 
en categoria benjamina 
masculí 2007 la primera 
posició d’en Jordi Suñé 
en els 100 lliures i quart 

els 50 braça, en masculí 
2006  la primera posició de 
l’Arnau Pifarré en els 100 
lliures i tercer en 100 braça, 
i molt bones marques per a 
l’Alexandru Heghies.

Lliga catalana 

Es va celebrar el passat 
dissabte 22 d’octubre a 
les instal·lacions
municipals de Balaguer 
amb 6 equips de Lleida

Victòria del sènior femení del CB
Balaguer a la pista del SESE per 34-64
 Espectacular inici de 
les balaguerines dissabte 
passat 29 d’octubre a 

Club Bàsquet Balaguer sènior femení

 En Benjamí  femení del 
2007, tenim el tercer lloc de 
la Cristina Palacín en els 
100 lliures, i del 2006 tenim 
el 5è lloc de la Jasmina Peró 
en els 100 lliures.

 Sisena jornada de 
lliga pel sènior A del Bas-
quet Balaguer, amb sabor 
amarg, caient derrotat en 
un final molt ajustat, en 
la seva visita a la pista del 
Tremp, per tant sols dos 

punts. Els Balaguerins, 
van oferir un bon bàsquet 
ordenat, dominant en 
moments del encontre, 
tot i que amb diferències 
no gaire grans.  Al final, la 
sort va caure del bàndol 
local, i el Balaguer no va 
poder sumar la tercera 
victòria consecutiva.
 D’altra banda el pas-
sat dissabte van caure a 
casa amb el Viladecans, 
un dels millors equips del 
grup i candidat a guanyar 
el campionat.

El sènior masculí del Club
Basquet Balaguer perd els 
dos partits de la quinzena

Va caure per dos 
punts a la pista del 
Tremp i va perdre a 
casa davant un dels 
millors, el Viladecans

Can Miquel 24 hores CB Balaguer

Barcelona, amb 4 triples i 
un joc alegre, ràpid i vistós 
i van posar-se a manar ja 

des del primer minut al 
marcador. Al final del primer 
període ja guanyaven 5-24.
 En el segon període 
la  relaxació es va fer 
notar i el SESE, a base 
de treball aconseguiria 
emportar-se el període i 
avançant el marcador a les 
balaguerines. 
 A la  represa el  Q2 
Consultors sortiria a matar 
el partit ,  i  ja a meitat 
del tercer quart estarien 
manant per 30 punts de 
diferència, el partit va seguir 
el seu curs i acabaria 34-64. 
Un resultat que les manté 
en la 2a posició de la taula.
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El CTT Balaguer Villart Logístic passa 
ronda com a primer en la fase europea

 El passat cap de set-
mana el Balaguer Villart 
Logístic es va desplaçar a 
Namur (Bèlgica) per dis-
putar la fase de grups de 
la European Table Tennis 
Cup Woman, on s’havia 
d’enfrontar a un equip de 
Suïssa, un de Bèlgica i un 
de Portugal.
 El primer enfrontament 
va ser el dissabte contra 
les suïsses del TTC Rapid 
Luzen, a qui es van imposar 
amb claredat per 3 a 1. 
Tingting Wang guanyava a 
Weronika Walna , Yan Lan Li 
feia el mateix davant Nijola 
Gallerachova, la romanesa 
balaguer ina Loredana 
Dorca cedia el seu punt  
contra Salome Simonet, i 
finalment Tingting tornava 
a imposar-se per 3 a 0 a 
Gallerachova, deixant el 

Tingting Wang

Les balaguerines van imposar-se en els tres partits 
disputats a Bèlgica davant l’amfitrió, i els
representants de Suïssa i de Portugal

marcador final en 3 a 1.
 Després s’enfrontava a 
l’equip amfitrió, les belgues 
del TT Vedrinamur. En el 
primer partit Yan Lan Li 
s’acabaria imposant a 
Natacha Koszulap. Tot 
seguit  Tingt ing Wang 
guanyava amb claredat a 
Stephanie Preudhomme. 
Anna Biscarri queia davant 
Alicia Dubois i Tingting 
W a n g  s ’ i m p o s a v a  a 

Dubois. 
 L’endemà diumenge 
tocava enfrontar-se a les 
portugueses del ADC Ponta 
do Pargo.  Començava 
Tingting Wang guanyant a 
Sara Rocha. Anna Biscarri 
cedia el seu punt davant 
Edem Offiong, Yan Lan 
Li s’imposava a Raquel 
Teixeira i Tingting Wang 
acabava guanyant el seu 
punt sobre Edem Offiong. 

Anna Biscarri
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Ajuntament i Consell organitzen una 
nova edició de la Cursa de la Dona

 El proper diumenge 6 
de novembre a partir de 
les 9,30 hores començarà 
una nova edició de la 
Cursa del Sant Crist, or-
ganitzada per Runner’s 
Balaguer.
 L’alcalde de Bala-
guer, Jordi Ignasi Vidal, 

acompanyat de la regi-
dora d’esports, Gemma 
Vilarasau i el president 
de Runner’s Balaguer, 
Josep Maria Marquès, 
van presentar  l’edició 
d’enguany de la Cursa 
que sortirà del Molí de 
l’Esquerrà.

El diumenge 6 de novembre 
arriba la Cursa del Sant Crist

Sortida de Cursa del Sant Crist 2015

 La cinquena edició de 
la Cursa de la Dona de 
Balaguer preveu reunir unes 
1.200 participants el proper 
20 de novembre.
 La cursa serà el primer 
a c t e  q u e  o r g a n i t z e n 
conjuntament l’Ajuntament 
de Balaguer i el Consell 
Comarcal de la Noguera 
per commemorar el Dia 
Internacional contra la 
violència envers les dones.
 El  recorregut,  de 5 
quilòmetres i totalment 
urbà, tindrà la sortida a les 
11h des de la Plaça Mercadal 
i es podrà cobrir amb la 
modalitat que es vulgui, 
corrent, fent jogging, marxa 
o caminant i comptarà amb 
activitats paral·leles com 
una flashmob a càrrec de les 
noies de l’Escola Municipal 
de Gimnàstica Rítmica.

Els organitzadors esperen la participació de més de 
mil dos-centes dones a la cursa que es celebrarà el 
proper diumenge 20 de novembre a Balaguer

Presentació cursa de la Dona
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250 atletes participen en la primera 
edició de la Cursa del Dúgol d’Algerri

 Alexandre Tàssies i Toni 
Hermoso, vigents campions 
de la Lliga Ponent, van 
ser els primers atletes en 
inscriure el seu nom en 
el palmarès de la Cursa 
d’Atletisme del Dúgol, una 
prova que va aplegar 250 
participants en la que ha 
estat la seva primera edició.
 La jornada, que ja s’ha 
integrat dins el calendari 
de la Lliga Ponent, va oferir 
també una caminada i una 
cursa de 5 kilòmetres, en 
aquest darrer cas amb Sergi 
Nunes i Isabel Pascual com 
a vencedors. 
 Aquesta prova esportiva 
està organitzada pel Club 
Esportiu Gessers i l’Ajun-
tament d’Algerri, la cita 
atlètica es va desenvolupar 

sobre dos distàncies, els 10 
i els 5 kilòmetres, ambdues 
amb sortida conjunta a les 
10.00 hores des de la Plaça 
del Portal.
 Les curses van aplegar 
més d’un centenar d’atletes 
(30 a la de 5 kilòmetres i 72 
a la de 10). A primera hora 
van iniciar el seu recorregut 
els participants en la cami-
nada, que van ser 150.
 Les dos curses es van 
moure pel terme munici-
pal d’Algerri  de la Serra 

Podi de la cursa de 5 quilòmetres

Llarga vers el nord, en un 
recorregut que ha mirat de 
posar en valor els secans i 
el cromatisme del paisatge, 
arribant fins la Figuera, nu-
cli agregat d’Algerri.
 La cursa es titula del 
Dúgol en record de l’au que 
visqué a començaments 
del segle XX en un cau, el 
cau del Dúgol, molt a prop 
d’Algerri. Aquesta au, per 
la seva envergadura, ata-
cava els ramats d’ovelles, 
força abundants en aquest 
municipi. Els ramaders, 
farts d’aquesta situació, 
decidiren caçar-lo i per això, 
un pastor de casa Borràs el 
caçà i en penjà les potes a la 
porta de la casa, en record 
del temut animal i de la ges-
ta del pastor. Algerri, com 
tots els pobles té les seves 
històries, contes i llegen-
des i tradicions. Aquesta 
n’és una prou reconeguda 
i per això, davant l’activitat 
esportiva que organitzem, 
hem cregut oportú recordar 
el Dúgol com l’animal fort i 
feréstec que fou. 

1a edició de la Cursa del Dúgol

Alexandra Tàssies i Toni 
Hermoso primers
guanyadors de la cursa 
de 10 quilòmetres
d’Algerri

 L’Àrea de Serveis 
Socials  del  Consel l 
Comarcal, a través del 
Pla d’Inclusió Social, 
ha posat en marxa el 
projecte «Escacs per a 
la gent gran: Mai no és 
tard per moure peça», 
a càrrec de l’Acadèmia 
d’Escacs Josep Oms, 
a la Llar de Jubilats 
Sant Jordi de Bellcaire 
d’Urgell.
 L’«Escacs per a la 
gent gran» consisteix en 
un taller d’escacs amb 
un programa informàtic, 
durant sis sessions d’una 
hora, en què Josep Oms i 
un grup de monitors són 

els formadors, amb els 
objectius de lluitar contra 
l’Alzheimer, actuar contra 
la solitud i la depressió, 
millorar la concentració 
i el raonament lògic, 
potenciar la motivació 
per una activitat nova, 
ressaltar el coneixement 
informàtic i el joc en 
xarxa.

La Llar de Jubilats de
Bellcaire inicia un programa 
d’Escacs per a la gent gran

Escacs a la Llar de Jubilats de Bellcaire

El programa el
dirigeix l’Acadèmia 
d’Escacs Josep Oms, 
i un grup de monitors 
que formen usuaris
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O P I N I Ó

Aclariments i fets passats
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 L’Associació Dones Al-
matà, som una entitat soci-
al, cultural i recreativa que 
portem a terme diverses 
activitats durant l’any.
 Cooperem amb entitats 
socials, tenim botiga soli-
dària, participem amb la 
Marató de TV3, organitzem 
conferències, audicions 
musicals, exposicions, vi-
atges, caminades, tallers  
de manualitats, labors... i 
com activitat més desta-
cada la Fira d’Entitats de 
Balaguer i comarca de la 
Noguera, on totes les asso-
ciacions culturals, solidàri-
es de lleure de Dones, de 
gent gran, clubs esportius, 
casals... des de l’any 2001 
hi participen cada últim 
diumenge de setembre, 
d’una manera activa, mos-
trant cada una les seves  
activitats  que realitzen du-
rant l’any.

 La gestió actual en 
l'àmbit local ve a ser un 
embrió de què serà la del 
demà però li falta alguna 
cosa...
 En un dels meus pe-
culiars articles, felicitava 
a l'equip de govern per 
la gestió i la il·lusió que 
transmet, però avui voldria 
fer uns matisos per tal de 
mirar d'enriquir la ciutat de 
debat i d'optimisme és la 
principal mancança al nos-
tre país.
 L'equip de govern per 
distanciar-se de la imme-
diatesa que requereix la 
gestió municipal reconeix 
certes dificultats per gesti-
onar la ciutat. Una dificul-
tat que no s'han d'amagar 
els polítics que ha existit 
sempre i no han fet res per 
solucionar-la. Almenys ho 
reconeixen públicament.
 I avui dia a Balaguer li 

La “filosofia balaguerina”
Josep Maria Castells i Benabarre, impulsor de ElMercadal.cat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 No tinc gens de man-
dra per aclarir algun dubte 
de benvolents lectors que 
m’han dit que el passat ar-
ticle no l’havien entès del 
tot. Vull disculpar-me, però 
sempre he dit que molt del 
que intento dir en la breve-
tat que mana el paper, no 
està escrit, però es pot llegir 
entre línies.
 La primera part que di-
guéssim es intel·ligible del 
tot. La de l’arbre de Nadal 
de la Imma Mallol, s’ha 
d’entendre que moltes ve-
gades rojos i verds s’han 
barrejat amb resultats una 
mica exòtics, i no cal dir 
ben originals que han fet 
riure. I en lloc d’enaltir el 

verd al que tots hauríem 
de recolzar, el seus socis 
l’han enfonsa’t en el ridí-
cul. El conseller Baltasar es 
va cobrir de gloria, però va 
continuar en el càrrec. Tot el 
demés  es entenedor d’una 
manera esgarrifosa, de 
com es poden administrar 
i malgastar el diners. Tot 
això passava en un govern 
dit del Tripartit. Tres partits 
nacionalistes i d’esquerres, 
sols i faltava afegir de pro-
grés, que em sembla que 
ho deien. El Pujol ni en els 
pitjors temps, va perdre de 
vista el deute “nacional”, i 
es movia en uns nivells ben 
prudents, ells el van saber 
multiplicar per quatre. Total, 

el que volia dir en el passat 
escrit es que massa a men-
jar d’un mateix plat, al final 
ni plat en quedarà. Ni ERC 
ni Iniciativa van saber ser 
Govern, i el PSC se les va 
veure morades per tirar en-
davant qualsevol cosa po-
sitiva. Entre un Puigcercós 
que treia pit quan li rotava. 
Un imprudent Carod cri-
dant el que havia de callar, 
i un joc sectari d’Iniciativa 
en la seva petitesa. Van sa-
ber fer que tota la grisor del 
fracàs caigués damunt dels 
lloms dels indecisos socia-
listes. Sols ha faltat la con-
fusió posterior de Navarros, 
Icetas, nacionalistes i espa-
nyolistes per a fer que ahir  
el Sr. Iceta s’encomanés a 
Déu a crits i al Sr. Sánchez, 
per a que ens lliurés del Ra-
joy d’una vegada per sem-
pre. Jo penso, que per co-

mèdia els comediants, mai 
una primera figura del PSC.
 Avui es veu ben clar 
que el poble el que no vol 
és situacions dubtoses. De 
problemes prou n’hi ha. 
Ara es critica l’abstenció 
del PSOE, i en el meu judici 
personal, crec és el millor i 
més apropiat que poden fer. 
Iceta podrà continuar  dient 
que no, en un intent en va 
de reconquerir els votants 
perduts. Crec que no ho 
aconseguirà, i voldria anar 
errat.
 En un ambient tant agre 
com va saber crear el Sr. 
Sánchez. I amb una constel-
lació de partits i partidets 
en el Congrés, es pot pen-
sar que quan acabi aquest 
Govern ignorat encara, es 
contarà pel cobrat no pel 
fet. I torno a desitjar anar 
errat.

 Ara també vull creu-
re que més aviat que tard 
s’anirà agafant amb les se-
ves dosis de fel i vinagre la 
realitat com a pedra clau, i 
que certes bajanades es po-
saran a nivell de normalitat. 
I que els somnis de repúbli-
ques que hem de fer amb 
totes les mels promeses, 
els diners gastats en tan 
pa solidari i ventres agraïts 
s’hauran de desar esperant 
altres temps.
 Dut per la curiositat, jo 
tinc papers d’anys ja pas-
sats de llarg, fa molt de 
temps, que ens assegura-
ven la realització del somni 
molt propera. Res ha pas-
sat. I de punts i comes se’n 
fan a milers cada dia sense 
penjar al balcó. Els que són 
abundosos com sempre, 
i no cal ni parlant, són els 
suspensius.

falta un 'ganxo' per a què 
el comerç es reactivi, dei-
xin de tancar botigues i se 
n'obrin moltes de noves, 
les persones amb depen-
dència puguin viure amb 
qualitat i no conformar-se 
amb la dignitat, que no hi 
hagin de recórrer a serveis 
assistencials i pensions 
sinó que puguin treballar 
en la ciutat de forma activa 
i amb passió, i que tingui 
la seva recompensa. Però 
sense regalar res.
 Totes les persones 
necessiten una atenció 
personalitzada que actu-
alment no tenen per fal-
ta de finançament de la 
Generalitat de Catalunya. 
Però també atendre a uns 
compromisos socials que 
són universals. Cal una ofi-
cina del ciutadà cèntrica i 
avantguardista on hi hagi 
assessorament molt pro-

fessional i personalitzat 
fins al punt que siguin les 
institucions les que facin 
possible el correcte fun-
cionament de les ciutats: 
l'excel·lència.
 El diàleg entre Ajun-
tament i Generalitat de 
Catalunya permetria 
projectar i executar el 
pàrquing subterrani de la 
plaça del Mercadal i fer 
un nou pla de barris,un 
correcte i bon funciona-
ment i gestió dels nom-
brosos equipaments mu-
nicipals adaptats a les 
necessitats actuals de la 
ciutadania sense haver 
de renunciar a res.
 I si no tenim diners 
a Balaguer doncs hem 
de moure el fil i l'agulla 
per teixir una solució que 
consisteix en un nou fi-
nançament per Balaguer 
mitjançant el diàleg amb 
la Generalitat de Cata-
lunya i que la posin al 
rànquing de ciutats més 
atractives del territori.
---------------------------------------

Celebrem els primers 25 anys
Junta de l’Associació Dones d’Almatà
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Enguany estem de 
celebració, complim 25 
anys. El novembre del 1991 
s’iniciava l’Associació Do-
nes Almatà, impulsada 
per la primera presiden-
ta de l’Institut Català de 
les Dones, Na Joaquima 
Alemany i la Delegada de 
benestar social Na Teresa 
Ribes i actualment amb la 
coordinadora de l’Institut 
Català de la Dona a Lleida, 
Na Carme Castelló. 
 Aquest mes, farem un 
seguit d’activitats que vo-
lem compartir amb tots 
vosaltres, amb les dones 
que han passat per l’asso-
ciació, les que hi som i les 
que vindran i tothom que hi 
vulgui participar.

------------------------------------------
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 El passat divendres 
dia 21 d’octubre al ves-
pre i al casal cultural 
de Lapallavacara es van 
inaugurar les jornades 
de conferències organit-
zades pel Grup de Natura 
Terres de Ponent.
 L’acte d’inauguració 
de les conferències va 
ser presidit per l’alcalde 
de la ciutat, Jordi Ignasi 
Vidal, que va felicitar i 
animar els organitzadors 
per la seva activitat.
 El tema de la primera 
conferència del cicle va 
ser «El canvi climàtic és 
cert o no és cert» i ho va 
exposar el Dr. en ciències 
físiques Josep Roqué. 
 Cal destacar que en 
el transcurs de l’acte de 
la primera conferència 
del cicle, es va presentar 

El Grup de Natura Terres de 
Ponent presenta i inaugura 
un nou cicle de conferències

Primera xarrada al casal Lapallavacara

La primera de les 
conferències es va 
produir el passat 21 
d’octubre sobre el 
canvi climàtic

el calendari de conferen-
cies i sortides previstes 
pel l’any 2016-2017, del 
Grup de Natura Terres 
de Ponent.
 El grup de Natura 
Terres de Ponent s’ha ca-
racteritzat fins a la data, 
per ser un grup promotor 
i molt actiu d’activitats 
en defensa i promoció de 
la natura i els espais na-
turals del nostre entorn 
i també per difondre els 
seus coneixements amb 
tallers i conferències.

L’Associació Dones Almatà celebra el 
25è aniversari de la seva creació

Nova cita amb el Banc de Sang, els 
propers dies 18 i 19 de novembre

 Ja fa 25 anys d’aquell 
novembre del 1991, que va 
néixer l’Associació  Dones 
Almatà, impulsada per  la 
Primera Presidenta de 
l’Institut Català de les Dones, 
Joaquima Alemany, i la 
Delegada  de Benestar Social 
de la Generalitat a Lleida, 
Teresa Ribes i actualment 
amb la coordinadora  de 
l’Institut català de la Dona 
a Lleida Carme Castelló. 
Per celebrar aquesta data 
s’han preparat tot un seguit 
d’activitats per commemorar-
ho, el divendres dia 18 a 
les 20h a la sala d’actes de 
l’Ajuntament de Balaguer 
hi haurà la conferència col-
loqui “Finances en femení” Junta actual de l’Assoc. de Dones d’Almatà

 El proper divendres 18 
i dissabte 19 de novembre, 
tenim una cita per col·laborar 
amb el Bang de Sang i Teixits 
de l’Hospital Arnau de Vilano-
va, l’Associaicó de Donants 
de Sang de la Noguera a 
l’ajuntament de Balaguer. El 
divendres de les cincs a les 
nou del vespre i el dissabte 
de deu a dos del migdia, on 
s’espera que passi molta 
gent, majors de 18 anys per 
omplir el Banc de Sang.

impartida per l’economista 
Anna Olsina Costa.
 D ’ a l t r a  b a n d a ,  e l 
diumenge 20 es celebrarà una 
Missa al Santuari del Sant 

Crist, que ja serà Basílica 
Menor, a la que seguirà un 
dinar al restaurant del mateix 
Santuari per a totes les sòcies 
i socis de l’Associació.

Donació de sang a l’Ajuntament de Balaguer
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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 
cambrer/a amb experi-
ència, per caps de set-
mana. Raó: 629476013.
--------------------------------------
ES PRECISA depen-
denta, per comerç a 
Balaguer, mitja jornada 
(matins). Es valorarà 
experiència (com a cai-
xera i/o reponedora), 
responsable i amb bona 
presència. Possibilitat 
de fer hores extres. In-
teressades enviar Cur-
riculum Vitae amb foto 
recent a: superbala-
guer@gmail.com
--------------------------------------
S’OFEREIX dona del país 
per cuidar persones i re-
alitzar tasques domèsti-
ques. Raó: 642619229.
--------------------------------------
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.
------------------------------------

E S  N E C E S S I T A 
cambrer/a per treba-
llar al Bar 1900 de Ba-
laguer. Busquem gent 
dinàmica, amb ganes 
de treballar i amb ex-
periència. Portar currí-
culum 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 de la 
manera més fàcil i 
amena. Informació: 
650422582.
------------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per enregistrar vídeos 
de bodes, bateigs, co-
munions o qualsevol al-
tre esdeveniment amb 
el que vulguis tenir 
un record per sempre. 
Àmplia experiència en 
el sector audiovisual. 
Demana pressupost, 
sense compromís. Con-
tacte Dani Arregui al 
telèfon 686774086 o bé 
per e-mail: daniaso@
gmail.com
------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
ES LLOGA pis a Gerb, 
90 m2, 3 habitacions, 
2 banys, calefacció. 
Raó telèfon: 653791853 
(tardes).
------------------------------------
PIS EN VENTA a 
l’Avinguda Països 
Catalans, 2 habitaci-
ons. Raó: 973446011-
629725009.
------------------------------------
COMPRO torre per re-
formar en finca rústica 
a l’Horta de Balaguer. 
Contacteu al telèfon: 
618287725.
--------------------------------------
ES VEN pis a l’Avda. 
Països  Catalans, 
3 habitacions. Raó: 
973446011-629725009.
------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, totalment 
equipat,  aire con-
dicionat, 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 aï-
llades, la millor zona 
de Balaguer. Situació 
al costat del col·legi 
Mont-roig. Raó infor-
mació: 676996765.
--------------------------------------
V E N TA / L L O G U E R  
de pàrkings tancats 
al c/ Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó: 
629310479-629715431.
--------------------------------------
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. Al c/ Cardenal 
Ben-lloc xamfrà amb 
Avinguda Pere III, preu: 
35€/mes (ideal per un 
cotxe petit). Raó telèfon: 
699888360.
--------------------------------------

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.
-----------------------------------
SRA. MAITE PETIT 
videncia y tarot. Alta 
magia blanca. Con-
sultas en Balaguer y 
Lleida. Horas a conve-
nir. Razón: 656826568-
609135472.
-----------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció, us po-
deu adreçar a les nos-
tres oficines ubicades 
al carrer Sant Lluís, 
36-38 entresol de Bala-
guer, 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 3 de novembre a les 8 de la tarda del 10 de novembre ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 10 de novembre a les 8 de la tarda del 17 de novembre CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 17 de novembre a les 8 de la tarda del 24 de novembre 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.
09.15 ” 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



32 >>


