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Amb el suport de

Vallfogona i Térmens
comencen amb bons resultats
--------------------------------------------->>OCI
Aquest cap de setmana es
celebra una nova edició de la
Fira del Pernil
Els propers 15, 16 i 17 torna
l’Harpia a Balaguer

Com cada mes de setembre comença un nou curs. Un
nou curs escolar on milers de nens i nenes retornen a les
aules amb més o menys ganes per iniciar altre cop la rutina
de les classes, el retrobament amb companys i professors
i el retorn a la disciplina dels horaris que sempre es trenca
durant els mesos d’estiu.
Nou Curs polític amb l’inici de les sessions
parlamentàries que enguany es preveuen força mogudes
amb el referèndum del proper 1 d’octubre a l’horitzó. Un
curs polític marcat per les amenaces i contraamenaces,
piulades, declaracions cada cop més pujades de to entre
defensors i detractors d’aquesta crida a les urnes per part
del govern de la Generalitat. Una crida a un referèndum
que ha creat molts dubtes sobre el que pot passar el
dia següent. Avisos i amenaces de inhabilitacions, de
declaracions unilaterals d’independència que durant els
darrers 7 anys han estat creixent a un i altre costat, sense
que hagin estat capaços d’assentar-se a parlar i negociar
una solució pactada. Com moltes vegades ha passat,
els polítics prefereixen deixar podrir els temes abans de
buscar-hi solucions, i en el cas que ens ocupa, en trobem
un bon exemple de deixadesa i d’inoperància.
Per últim també comença una nova temporada
esportiva. Durant el mes d’agost, la major part dels equips
esportius de la nostra ciutat han realitzat la seva preparació
de pretemporada per iniciar, durant el mes de setembre,
el millor possible les competicions i lligues oficials.
En l’àmbit futbolístic, el Balaguer juga una temporada
més a Primera Catalana, aquest any sota les ordres de Edu
March i amb un equip que manté la columna vertebral de
l’any passat, amb algunes incorporacions en diferents
demarcacions de l’equip. Tot i que la pretemporada no ha
estat positiva, els balaguerins van començar amb un empat
fora de casa a Almacelles.
També el Vallfogona i el Térmens han iniciat la seva lliga
a Segona Catalana. Els dos equips estrenen categoria i no
podien tenir un millor debut. El Térmens aconseguia una
victòria al camp de l’Albi, per 1-2, mentre que el Vallfogona
empatava a un gol a casa amb el Tàrrega, màxim aspirant
de la categoria a aconseguir l’ascens a Primera Catalana.
També s’està reforçant el sènior femení de bàsquet amb
la fitxa de la jugadora australiana Kirsty Lucido, provinent
de la lliga americana i que segurament aportarà qualitat a
l’equip que enguany disputarà la primera divisió catalana.
Esperem que el mes de setembre serveixi per posar
les coses al seu lloc i que es comencin a esclarir algunes
actuacions que sempre queden parades per les vacances
d’estiu.

www.revistagroc.com
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Ampliació del cementiri nou de
Balaguer amb 46 nous nínxols
Les obres d’ampliació s’han realitzat durant l’any
2017 i donen sortida a la demanda existent per
l’adquisició de nous nínxols

Obres al nou cementiri

Aquest mes d’agost han
finalitzat les obres d’ampliació del cementiri nou de
Balaguer a la part central
que permetran disposar
de 46 nínxols nous amb
capacitat de 69 llocs, en tres
alçades, dues visibles i una
soterrània.
Els treballs d’ampliació
del cementiri nou que van
començar el passat mes de
febrer i han permès disposar de 46 nínxols nous, una
actuació necessària per
donar sortida a la demanda actual pel que fa a la
distribució i ubicació dels
nínxols.
L’obra ha estat adjudicada a l’empresa Cases de
Ponent per un pressupost
de 96.300 euros.

Remodelació del carrer dels Erals entre
el barri del Firal i el barri del Secà
L’ A j u n t a m e n t d e
Balaguer preveu remodelar
abans d’acabar l’any el camí
dels Erals que uneix els barris
del Firal i el Secà com a camí
escolar, ja que són molts els
usuaris del barri del Firal que
van a l’Escola la Noguera, i la
manca de voreres i l’elevat
trànsit d’aquest carrer, fa que
sigui realment perillós per als
vianants i necessari que es
posi solució a un problema
diagnosticat des de fa molts
anys.

Carrer dels Erals

Arriba una nova edició de la
Festa medieval Harpia i de la
mostra d’antics oficis

Campament medieval

Els propers dies 15,
16 i 17 de setembre la
ciutat de Balaguer tornarà a reviure els seus anys
passats amb la celebració d’una multitudinària
festa medieval.
Un any més podrem
gaudir d’un mercat medieval distribuït pel Centre
Històric amb 120 parades, així com d’un campament medieval ubicat
al Parc de la Transsegre,
que comptarà amb 170
recreacionistes.
Una festa amb un
ampli ventall d’activitats
per a totes les edats,
amb un mercat medieval, un espai per als
infants, espectacles de
carrer... i amb la participació d’uns 40 grups de
recreació procedents de
diferents territoris, tant
de l’estat espanyol com
de fora, que reflectiran
els diferents segles que
va abastar aquesta edat
mitjana.

El dissabte 16 de
setembre, durant tot
el dia, el carrer del
Pont acollirà la Mostra
d’Antics Oficis
Aquests grups, liderats pel grup Fets
Històrics, organitzadors
del campament, faran
activitats per a tot el públic assistent alhora que
representaran la vida i
costums d’aquella època
històrica.
El dissabte, dia 16
com de costum, tindrà
lloc la tradicional Mostra
d’antics oficis al carrer
del Pont, organitzada
per l’Associació de veïns del Centre Històric
de Balaguer que un any
més aproparan a tots els
visitants els diferents
oficis, molts d’ells desapareguts, que han estat
present al llarg de la
història.

B A L A G U E R <<

Durant el setembre iniciaran les obres
de reparació dels contenidors soterrats
L’Ajuntament de Balaguer calcula que a principis
del mes de setembre podria començar la reparació
d’alguns dels contenidors
soterrats de la ciutat, actualment malmesos per la
manca de manteniment
que han patit des de la seva
instal·lació.
El consistori ha encarregat a una empresa la millora
d’aquests equipaments.
Els motius d’aquesta
degradació van des del pas
del temps fins a la falta de
manteniment, especialment arran de la fallida de
la firma que els va instal·lar.
En total s’actuarà en
unes 13 illes de contenidors.
i el treball durarà un parell
de mesos.

Les tasques de reparació i manteniment de les 13
illes de contenidors soterrats en que s’actuarà,
duraran un parell de mesos

Contenidors soterrats

Obres de manteniment i millora de la
piscina municipal del Poliesportiu

Obres a la piscina

Aquest dies s’estan realitzant les obres a la piscina
del Poliesportiu de Balaguer
on s’hi està fent el manteniment preventiu de piscina
i neteja i aquest any de forma excepcional i després
de moltes temporades de
piscina coberta, es torna a
rejuntar el vas gran de la
piscina. Aquesta actuació es
fa per seguretat i prevenció
perquè ningú prengui mal,
i per netejar les algues que
amb la pèrdua de junta són
més propenses a sortir.

168 joves han participat al
Jova 2017 en un total de 15
municipis de la Noguera
Els 168 joves dels 15
municipis de la Noguera
que han participat durant
els mesos de juliol i agost
en el projecte JoVa van
fer la sortida a PortAventura de cloenda de
l’edició 2017 del projecte.
Van compartir amb ells
aquesta jornada de lleure
alguns alcaldes i regidors,
els tècnics de l’Oficina
Jove de la Noguera, la
presidenta del Consell
Comarcal de la Noguera,
Concep Cañadell, i la
consellera de Joventut del
Consell, Sònia Valero.
Un any més des
d’algunes Regidories
de Joventut i l’Oficina
Jove de la Noguera s’ha
desenvolupat durant
aquest estiu el projecte
JoVa (Joves i Valors), que
ofereix als joves de la
Noguera la possibilitat de
fer activitats de voluntariat
que repercuteixin en el
seu municipi, a partir

de les necessitats dels
respectius ajuntaments.
Enguany els joves
han dedicat part del seu
temps d’oci a aportar
amb el seu treball i esforç
alguna millora en el seu
poble, com participar en
camps de treball, pintar
mobiliari urbà, netejar
espais públics, col·laborar
en la festa major, etc. Tots
ells hi han participat de
manera voluntària i s’han
compromès a portar a
terme la feina que els
seus ajuntaments han
decidit realitzar.
Els municipis
participants aquest
2017 han estat Albesa,
Algerri, Artesa de Segre,
Bellmunt d’Urgell,
Bellcaire, l’Hostal Nou,
les Avellanes i Santa
Linya Tartareu, Penelles,
Castelló de Farfanya,
B a l a g u e r, T é r m e n s ,
Torrelameu, Vallfogona
de Balaguer i la Ràpita.

Foto de grup del Joves voluntaris a PortAventura
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400 persones a l’Aplec Sènior de les
Terres de Lleida a Balaguer
És la primera vegada que l’Aplec visita les Terres de
Lleida donant a conèixer alguns dels recursos que
tenen a la seva disposició la gent gran

Inauguració de l’Aplec

El passat diumenge, la
ciutat de Balaguer va acollir
el primer Aplec Sènior de les
terres de Lleida, una trobada
per a la gent gran i les seves
famílies, que es va celebrar
al pavelló Molí de l’Esquerrà
i on van participar unes 400
persones.
L’aplec Sènior és un acte
que estava centralitzat a Barcelona a la Fira Gran i que
enguany s’ha descentralitzat
per primera vegada en aplecs
territorials que ja s’havien
celebrat a Girona i Tarragona,
i aquest diumenge va ser
el torn de Balaguer amb la
trobada de les comarques de
Lleida.
Durant la jornada es va,
donar a conèixer alguns dels
recursos que tenen a la seva
disposició les persones grans.

El projecte Arrenca en un seminari
internacional de polítiques rurals
El GAL Noguera –
Segrià Nord va participar
en el seminari d’Estudis de
política Rural Comparada
Internacional (ICRPS) a la
Universitat Autònoma de
Barcelona que va reunir
un grup multidisciplinar
internacional de professors
d’onze universitats
d ’Eur o p a , e l C a na d à i
e l s E UA , e s t u d i a n t s i
professionals per estudiar,
comparar i millorar el
paper de la política rural
en diferents contextos
culturals, polítics i
administratius.
Un dels projectes que
es van estudiar al seminari
dins de les polítiques de
retorn dels joves al món
rural va ser l’Arrenca,
desenvolupat pel GAL
Noguera - Segrià Nord i
l’Oficina Jove del Consell

Arrenca

Comarcal de la Noguera, i
finançat pel Departament
d’Agricultura Ramaderia
Pesca i Alimentació.
L’ A r r e n c a é s u n
projecte de descoberta
d’oportunitats en un territori
rural a través de la relació
entre joves i empreses.

Per fer-ho estableix una
metodologia per tal que joves
preuniversitaris coneguin
la realitat econòmica del
seu territori, interactuant
amb empresaris locals a
través de tallers en gestió
empresarial i fent visites a
empreses.

Com presentar els productes
agroalimentaris als
equipaments turístics

Jornada

La jornada «Com
presentar productes
agroalimentaris als
equipaments turístics
visitables de la comarca»
crea oportunitats entre
empresaris de la Noguera, i estava dirigida als
productors agroalimentaris i als equipaments visitables per crear vincles
entre empresaris i donar
a conèixer els diferents
atractius del nostre territori i de la població local.
Una
vintena
d’assistents van
participar en la jornada
organitzada pel
Consorci GAL Noguera
Segrià Nord i el Consell
Comarcal a l’espai
Orígens de Camarasa.
La jornada va comptar
amb diferents parts ben
diferenciades. En la part
teòrica, l’empresa Raiels
va exposar la manera
de crear un producte
turístic i, entre d’altres

Jornada dirigida als
productors
agroalimentaris i als
equipaments
visitables
conceptes, també va
explicar com comunicarlo al públic objectiu. En
relació a la part més
pràctica de la jornada,
els espais visitables
es van presentar i,
posteriorment, els
assistents es van reunir
per tal d’iniciar vincles
entre ells i millorar
l’afluència de visitants.
Alguns
dels
assistents van qualificar
la jornada com «un punt
d’inici» o «l’inici de mil
coses més». També es va
remarcar que el territori
té moltes oportunitats
però falta que «ens ho
creguem».

BALAGUER
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Santa Maria acollirà els actes de celebració
de la Diada Nacional el 10 de setembre
Els actes commemoratius de la Diada Nacional a
Balaguer posaran de relleu l’any Puig i Cadafalch i
l’aniversari del Congrés de Cultura Catalana

Església de Santa Maria

Dijous passat es
van presentar els actes
institucionals de la diada
nacional de Catalunya a
Balaguer. Tindran lloc el
dia 10 com cada any, per no
coincidir amb els actes de
l’11 de setembre a Barcelona.
La celebració tindrà lloc a
l’església de Santa Maria a
dos quarts de 10 del vespre.
Els organitzadors
d’enguany, l’Ajuntament
de Balaguer i el Consell
Comarcal de la Noguera volen
posar de relleu la celebració
de l’any Puig i Cadafalch, així
com també el 40è aniversari
de la celebració del Congres
de Cultura Catalana.
En l’acte institucional
d’aquest any, es combinaran
els parlaments de la presidenta
del Consell Concep Cañadell,
de la directora del Congrés

Presentació dels actes

de Cultura Catalana, Marta
Rovira i de l’alcalde Jordi
Ignasi Vidal amb les diferents
actuacions. Les actuacions
aniran a càrrec de l’Orquestra
de Cambra de la Noguera, el
Cor Jove de l’Orfeó Balaguerí
i la lectura d’un manifest on
s’hi afirma la unitat lingüística
i cultural dels països catalans,
la necessitat inajornable
d’iniciar un redreçament i una

transformació de la societat
dels països catalans que
s’encamini a la superació
de les formes d’opressió
nacional i social i que aquests
objectius inajornables que
exigeix el progrés de la
nostra societat només seran
associats per la lluita única
de tot el poble a càrrec d’un
dels membres del col·lectiu
Bada-Pas.
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Térmens celebra la seva Festa Major
d’estiu del 8 al 12 de setembre

Programa d’Actes Térmens
DIVENDRES dia 8
00.30 Discomòbil amb Dj Moncho al pavelló.

DISSABTE dia 9

16.00 Súper Tobogan urbà a la baixada de Sant
Joan al riu.
17.00 2a Trobada del Quad a la Copa.
21.30 Sopar popular als voltants del pavelló.
00.30 Nit Jove amb el grup Animal, La Cosa Nostra
i Dj Minitaks al pavelló.

DIUMENGE dia 10

16.00 1a Fase del Campionat de Botifarra.
18.00 Partit de futbol de 2a Catalana entre l’AE
Térmens i l’UE Guissona.
20.00 Concurs de pastissos a la mediateca.
20.00 Concert i ball a càrrec de l’Orquestra Slalom.

Orquestra Europa el dimarts a la nit

Actes esportius, culturals i lúdics conformen el
programa d’actes de la Festa Major de Térmens
Del 8 al 12 de setembre
Térmens celebrarà la seva
Festa major d’estiu, que
començarà amb una discomòbil amb DJ Moncho el
divendres a la nit.
El dissabte s’instal·larà
un Super Tobogan Urbà de
75 metres a la baixada de
Sant Joan al riu, i a partir
de les 5 de la tarda la segona Trobada del Quad. Al
vespre, i després del sopar
popular hi haurà la nit jove
al pavelló poliesportiu amb
el grup Animal, La Cosa
Nostra i tancarà la nit DJ

Minitaks.
El diumenge a la tarda
continuarà la festa amb la
primera fase del Campionat
de Botifarra, i partir de les 6
de la tarda, i un emocionant
partit de futbol entre el Térmens i el Guissona. A partir
de les 8 es farà el concurs de
pastissos i el concert i sessió de ball amb l’orquestra
Slalom.
El Dia de la Diada, l’11
de setembre començarà
amb la Batuda de la garsa
pels més matiners. Després
de la Cursa de la Diada,

el campionat de Policies i
Bombers de la Caminada
Nòrdic Walking i la fase
final del Campionat de Botifarra. Al vespre tindrà lloc la
Festa Holy Party i animació
a càrrec de Dj. Nacho Martos.
La festa s’acabarà el
dimarts 12 de setembre,
amb el repic de campanes
. A partir de les 10 del mati
hi haurà un parc infantil
refrescant amb Aquasplash,
que durarà tot el dia. A
les 12, Missa solemne i
la ballada de sardanes a
càrrec de la Cobla Ciutat de
Cervera. A les 7 del vespre,
concert i ball de festa major
amb l’orquestra Europa i el
tradicional ball del fanalet.

DILLUNS dia 11

06.00 Batuda de la garsa, trobada a la pl. Catalunya
(apuntars-e prèviament).
09.00 31 Cursa de la Diada, 13è Campionat de
Policies i Bombers i 15a Caminada Nòrdic
Walking.
10.00 2a Fase i Final del Campionat de Botifarra,
amb vermut i trofeus.
21.00 Festa Holy Party i animació amb Dj Nacho
Martos a la plaça del Molí.

DIMARTS dia 12

10.00 Repic de campanes.
10.00 Parc infantil refrescant amb Aquasplash (de
10-14 h i de 15 a 18 h).
12.00 Missa solemne de Festa Major.
13.00 Ballada de sardanes a càrrec de Cobla Ciutat
de Cervera.
19.00 Concert i ball de Festa Major amb l’orquestra
Europa amb ball del fanalet.

F E S T E S M A J O R S <<

Tot és a punt per a la XXXI edició de
la Cursa de la Diada de Térmens

Nou circuit de Pump Track
inaugurat a Térmens

Enguany la Cursa més
famosa de les Terres de
Lleida, arriba a la seva
XXXI edició, amb les
inscripcions ja tancades
ACUDIT (Amics de la
Cursa de la Diada de Térmens) i l’Ajuntament de
Térmens han organitzat, pel
dilluns 11 de setembre, la
XXXI edició de la Cursa de
la Diada Vila de Térmens,
prova puntuable per a la
Lliga Ponent Eurosomni que
es desenvoluparà sobre
una distància única de 10
kilòmetres. També hi haurà
la 15a caminada Nordic
Walking, el 13è Campionat
de Policies i Bombers i les
curses infantils.
La jornada, tradicionalment una de les més multitudinàries del calendari

Circuit de Pump Track
Imatge d’edició anterior

lleidatà, ja té tancades les
inscripcions.
Tots els participants
rebran com a obsequi un
esmorzar, i a més, aquells
que aconsegueixin acabar
la cursa, rebran un obsequi
de la cursa de la marca
Tu g a A c t i v e We a r p e r
recompensar el seu esforç

Samarretes de la XXXI cursa de la Diada de Térmens

com a finishers.
La cita tindrà també
el seu vessant solidari,
atès que un euro de cada
inscripció de la Cursa es
destinarà a la lluita contra
malalties infantils (Afanoc,
l’Associació Espanyola
contra el Càncer a Lleida i
l’Associació de Diabètics
de Catalunya a Lleida).
Una de les grans
novetats d’enguany és la
categoria Ekiden. Aquest
terme japonès que
combina els conceptes
d’estació i transmetre,
conserva la idea original
d’aquella cursa japonesa,
d’ara fa 100 anys, una
prova on participen dos
rellevistes. En aquest cas la
prova només admet els 10
km de la Cursa de la Diada.
Només podran participar-hi
25 parelles, d’edat superior
als 12 anys, fent 5km + 5km.

Térmens compta des
de finals del mes
d’agost amb un nou
circuit de pump track
Una exhibició de
riders va servir el passat
dissabte 26 d’agost per
inaugurar el nou circuit
de pump track de la
població noguerenca de

Térmens, impulsat per
l’ajuntament. Ubicat al
carrer Segrià, darrere
l’església, està construït
en uns terrenys cedits
per uns veïns.
El circuit és apte per
a bicicletes i skates i
es pot recórrer sense
pedalar, només amb la
inèrcia adquirida en els
salts i els peralts del
recorregut.
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Bellcaire d’Urgell celebra la seva festa
Major d’estiu del 7 al 12 de setembre

Programa d’Actes Bellcaire
DIJOUS dia 7

22.00 Cinema a la fresca al bar de les piscines.

DIVENDRES dia 8

22.00 3r Corretapes de Bellcaire, amenitzat per la
gran Batukada Samabala, amb recorregut
per tots els bars del poble. Sortida davant
del bar del poli.
00.30 Festa Jove amb Comandants de Tros, La
bruixa Express i Adrian Nox DJ.

Actes culturals, festius
i esportius centraran la
programació dels tots
els dies de festa a
Bellcaire d’Urgell
Bellcaire d’Urgell celebrarà la seva Festa Major
d’estiu del 7 al 12 de setembre. Començarà la festa
amb una sessió de cinema a
la fresca el dijous, i el divendres tindrà lloc el 3r Corretapes amenitzat per la gran
Batukada Sambala. A la nit
festa jove amb Comandants
de Tros, La Bruixa Express i
Adrian Nox Deejay.
La Festa continuarà el
dissabte 9 amb el Concurs
de Pintura ràpida per als
mes joves, mentre que a
partir de les 7 de la tarda,
s’inaugurarà l’exposició de
fotografies i llibretes del
mestre Antoni Bureu. Al
vespre, sopar de cassoles
de Bellcaire amb Voltamar

DISSABTE dia 9

Comandants de tros divendres a la nit

Trio amenitzant el sopar
tradicional al Pavelló poliesportiu.
El diumenge 10 tindrà
lloc la Marxa de l’Esparver
cendrós organitzada pel
Centre Excursionista de
Bellcaire d’Urgell. A partir
de les 12, la Missa cantada
per les corals Flor de Lli de
Linyola i Bellcant de Bellcaire d’Urgell. Seguidament
el vermut de Festa Major
durant el qual es lliuraran

els premis del primer Concurs de postres d’autor de
Bellcaire.
A la tarda, i després
del partit de futbol entre el
Bellcairenc i el Torregrossa,
concert i ball amb l’Orquestra Junior’s. Més festa continuarà el dia de la Diada,
amb escacs, atraccions per
la mainada i sardanes per
la tarda amb coca i xocolata
per tothom. Dimarts el dia
estarà dedicats als petits.

09.00 2n Concurs de pintura ràpida per als més
joves.
19.00 Inauguració de l’Exposició de fotografies i
llibretes del mestre Antoni Bureu,
comentada per Maria Torrent i Joan Borda.
A continuació lliurament dels premis del 2n
concurs de pintura ràpida.
22.00 Tradicional sopar de cassoles de Bellcaire,
amenitzat per Voralmar Trio.
00.00 Discomòbil al bar de les piscines.

DIUMENGE dia 10

08.00 1a Marxa de l’Esparver Cendrós organitzada
pel Centre Excursionista de Bellcaire.
12.00 Celebració de l’Eucaristia a l’església,
cantada per les corals Flor de Llí de Linyola
i Bellcant de Bellcaire.
13.00 Vermut de festa major i lliurament dels
premis del 1r concurs e Postres d’Autor.
18.00 Partit de futbol de 3a categoria entre els
equips del CF Bellcaire i Torregrossa CF.
19.00 Concert i sessió llarga de ball amb la gran
orquestra Junior’s.

DILLUNS dia 11

09.30 Torneig local d’escacs.
10.30 Atraccions per la mainada amb Diverpark.
19.00 Sardanes amb la cobla 11 de setembre.
Seguit de coca i xocolatada a la plaça.

DIMARTS dia 12

11.00 Diversió amb Airfoot Bubble al camp de
futbol.
19.00 Animació per la mainada amb la companyia
Passabarret al poliesportiu.

FESTES MAJORS

La 6a edició de la BTT Serra Almenara
espera 350 ciclistes a Bellcaire
Els participants a la
prova de BTT poden
escollir entre els
recorreguts de 20, 45 i
75 quilòmetres
El proper diumenge 17 de
setembre, Bellcaire d’Urgell
acollirà la VI edició de la BTT
Serra d’Almenara, donant a
conèixer la zona de la serra
de Bellmunt-Almenara, que
és un dels objectius de la prova de BTT Serra d’Almenara.
La jornada no és competitiva.
El diputat Eloi Bergós
va destacar que proves com
aquesta, a banda de “donar
a conèixer el territori, fomenten hàbits saludables”. En
la presentació, el van acompanyar Concep Cañadell,

Imatge de la cursa de 2016

presidenta del consell; Jordi
Pedrós, president del Club
Ciclista BTT Serra d’Almenara, i Joan Marc Monrabà,
de l’organització.
La prova té limitat a 350
el nombre d’inscrits. Els
participants poden elegir

Presentació a la Diputació de Lleida

entre tres recorreguts, de 20
km i 250 metre de desnivell
positiu, la ruta “open”, 45
km i 650 metres de desnivell
positiu, la ruta “rally) i 75 km
amb 1350 metre de desnivell
positiu, la ruta “marathon”.
La sortida es donarà a les
08.30 hores des de la plaça
del Mercat de Bellcaire i el
recorregut inclou unes altres
sis poblacions: Bellmunt,
Castellserà, la Sentiu de Sió,
Montgai, Penelles i Tornabous.
Els organitzadors van
recordar que el recorregut
no està tancat, per la qual
cosa demanen als inscrits la
major atenció, sobretot als
encreuaments, així com que
portin eines per a qualsevol
imprevist mecànic.

<< 11

Convocat el Primer Concurs
de Postres d’Autor a Bellcaire
d’Urgell per la Festa Major
El diumenge dia 10,
enmig dels actes de la
festa major, Bellcaire
celebrarà el seu 1r Concurs de Postres d’Autor.
La participació en aquest
concurs és lliure i oberta
a tothom.
Les postres seran lliurades entre les 12.00 i les
13.00, al Bar de les Piscines. Cada participant
podrà presentar fins un
màxim de tres postres.
Els postres aniran
acompanyats per una

Bellcaire d’Urgell

etiqueta on hi constarà
el nom els ingredients
i tots aquests productes utilitzats han de ser
comestibles. El jurat
valorarà el sabor, l’originalitat i la presentació,
també si han utilitzat
productes de temporada.
El veredicte es donarà el mateix dia durant el
Vermut de Festa Major.
els premis seran tres
conjunts d’estris de pastisseria.
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El consell d’alcaldes de la Noguera
dóna suport al sector de la Fruita Dolça
El Consell d’Alcaldes de
la Noguera va aprovar el passat dia 9 d’agost, de manera
unànime un manifest en favor
de la pagesia motivat per la

crisi de preus que està patint
el sector de la fruita dolça durant aquesta campanya instant a la comissió Europea a la
retirada immediata de l’estoc

Consell d’alcaldes de la Noguera

que hi havia als magatzems
de fruita, així alleugerir l’excés d’oferta, a implementar
la possibilitat de retirada en
verd, a la regularització amb
la creació de quotes de plantació que tingui una limitació
establerta amb els productors
que tinguin la qualificació d’
ATP o AP (Agricultor a Títol
Principal o Agricultor Professional). Alhora delimitar la
massificació de grans explotacions no vinculades al sector productiu, que es reguli el
cobrament de Royalties per
part dels obtentors fins que
es demostri pràcticament que
la varietat en qüestió és econòmicament viable, accelerar
els retorns de l’IVA ja que son
importants per a la liquiditat,
entre d’altres mesures per
millorar la situació actual.

Visita a Manresa de l’Esplai de
la Gent Gran de Vallfogona

Visita a Mont Sant Benet

Un bon grup de socis
de l’Esplai de la Gent
Gran de Vallfogona varen
desplaçar-se el passat 20
d’agost, a Sant Fruitós
de Bages a fi de visitar
el Mont Sant Benet amb
una visita Medieval i una
visita Modernista en fer

un recorregut en la vida
del pintor Ramon Casas.
Desprès de dinar
una visita a la ciutat de
Manresa on van poder
visitar la Basílica de
Santa Maria de la Seu i
també fer un passeig pel
centre.

LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
El simpatitzant
Autor: Viet T.hanh
Nguyen
Gènere: Novel·la

És el mes d’abril de
1975, i Saigon s’ha convertit en un caos. Un general de l’exèrcit del Vietnam del Sud està bevent
whisky a la seva vil·la i,
amb l’ajuda del seu capità de confiança, confecciona la llista d’aquells
afortunats que rebran
un passatge per agafar
els últims vols per fugir
del país davant la imminent victòria comunista. El general i els seus
compatriotes hauran de
començar, llavors, una
nova vida a Los Angeles,
sense adonar-se que un
d’ells, el capità, els observar en secret per informar sobre el grup a un
superior del Viet Cong.
El simpatitzant és la
història d’aquest capità:
un home de dues cares,
educat per un pare francès absent i una mare
vietnamita pobra, aquest
agent doble, és el narrador.
Una versió vietnamita de la guerra del Vietnam, sense adaptacions,
amb la intenció que els
americans es vegin a si
mateixos des del punt
de vista d’un vietnamita.
Va rebre el Premi Pulitzer
l’any passat.

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

Les històries de Jenn
Díaz esclaten en la quotidianitat més pròxima:
una nena que se separa
de la seva mare com ho
faria d’un amant, l’adolescent que viu el primer
amor i la primera mort alhora, la mare sola davant
el nen amb por, la noia
que no entén la germana
que ja no viu a casa, una
festa d’aniversari, la núvia
secreta del pare...
D’aquests personatges familiars, l’escriptora
en capta els instants on es
produeix una ruptura, una
ferida, una il·luminació.
Amb una escriptura a cau
d’orella, fa un mapa de
les relacions de família,
l’herència emocional que
salta de generació en generació, la incomunicació
diària i també la inseguretat davant d’una vida que
de vegades ofereix massa
camins. Contes que volen
parlar de la incomunicació, d’una certa incomoditat vital.
Premi Mercè Rodoreda de contes. Un premi
molt especial, ja que Mercè Rodoreda, és una de
les principals influències
de la jove autora que sent
tant jove no para d’acumular èxits.

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

Vida familiar
Autor: Jenn Díaz
Gènere: Relat

¿On és la lluna?
Autor: Jordi Amenós
Gènere: Infants (+3)

Una nit, en Pau va
veure que la lluna brillava grossa i rodona al cel.
L’endemà, es va fixar que
era un xic més petita, i
més petita encara amb el
pas dels dies... fins que va
desaparèixer del tot. Quin
misteri!
En Pau, amb l’ajuda
dels seus amics, voldrà
saber què li ha passat, a
la lluna.
Els personatges de
nas enrogit se succeeixen
per intentar resoldre la
pregunta que dóna nom a
l’àlbum, les il·lustracions
aconsegueixen fer de la
nit quelcom misteriós
però excitant i el text, canviant en mida i aparença.
Juga amb la història com
un element gràfic més.
Aquesta és la pregunta que desencadena una
aventura plena de preguntes i respostes que en
Pau i els seus amics intenten resoldre a partir de
la seva curta i significativa experiència. Un àlbum
ample, que fa olor de nit,
que convida a somiar.
El primer conte publicat per Jordi Amenós,
amb unes il·lustracions
d’Albert Arrayàs, una guia
de lectura per las més petits.
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Quan hi havia l’heura
Una casa sola.
L’arbre,
i el tord d’un bru verdós
saltironant
de rama en rama.
Hi ha el freixe.
L’hàbitat efímer
d’aquell ocell tan fosc,
potser buscant parella.
L’heura feta llenya
s’arrapa secallosa pilar amunt,
fins encalçar la llinda
del portal d’entrada.
Va ser
emmetzinada amb un
potatge estrany
quan era ufana.
Un gos acorralat
patrulla aquella casa,
fent temps en solitari com el tord.
La mort és aquell hort,
d’un herbassar salvatge,
ressec i solitari, erm i sol.
Els amos ja no hi són.
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El Balaguer treu un punt en el primer
derbi de la temporada davant l’EFAC

1. Sant Ildefons..............3
2. Alpicat.........................3
3. Lleida B.......................3
4. Sants...........................3
5. Viladecans..................3
6. Vista Alegre................1
7. Valls.............................1
8. Vilaseca.......................1
9. Bellvitge......................1
10. Almacelles................1
11. Balaguer.................. 1
12. Martinenc.................0
13. San Cristobal...........0
14. Rapitenca..................0
15. Igualada ...................0
16. Tortosa.......................0
17. Borges (-1)................0
18. Andorra(-1) ..............0

Els homes que entrena
Edu March treuen un
valuós empat en el
primer partit de la
temporada 2017-18

03/09/2017

EFAC
BALAGUER

1
0
0

El Balaguer va començar la temporada amb un
empat al camp de l’EFAC Almacelles. Un empat sense
gols en un partit que van dominar una part cada equip.
Els homes d’Edu March
van dominar els primers 45
minuts de joc tot i que van
crear molt poques ocasions
de gol, per contra, a la segona part, van ser els locals
qui van governar el mig del

Classificació
Primera Catalana

Jordi Pedrós

camp i van acostar-se amb
perill a la porteria d’Alfred
però sense transformar-ne
cap. Els darrers minuts van
ser trepidants amb un pal
dels locals i un gol anular
per fora de joc als balaguerins, en el darrer minut del

Víctor i Jordana defensant una jugada

temps de joc.
Els balaguerins jugaran
aquest diumenge el segon
partit i el segon derbi de
la temporada, aquest cop
a casa davant el Borges,
un equip jove entrenat per
un conegut del futbol balaguerí, com és Joan Roca,
que va ser l’entrenador
del Balaguer durant dues
temporades, deixant un bon
record entre els aficionats
balaguerins.
Set dies més tard, el
diumenge 17 de setembre
tornarà a jugar a casa, en
el segon partit consecutiu
davant el Martinenc, que
la temporada passada va
perdre la seva plaça de la
Tercera Divisió. Un bon
rival per mesurar les forces
d’un Balaguer que s’ha

mostrat molt irregular en
la pretemporada, amb mals
resultats davant equips
d’inferior categoria i que ha
d’aconseguir sumar punts
de tres en tres per tornar a
il·lusionar la seva afició, en
aquest inici de temporada.

Golejadors del
C.F. Balaguer
En el primer partit
de la temporada 20172018, el Balaguer que
enguany entrena Edu
March va aconseguir
un empat en el primer
derbi de la temporada,
davant l’EFAC Almacelles. Ambdós equips
van mostrar-se molt
de respecte, i es van
repartir una part per
cadascú.
Mentre en el primer
temps va dominar el
Balaguer, a la segona
part va ser l’Almacelles qui va portar la
veu cantant sobre el
terreny de joc.
Al final però es van
repartir els punts sense aconseguir marcar
cap dels dos equips.
En els darrers minuts del partit, un pal
dels de casa i un gol
anul·lat als balaguerins per fora de joc van
posar la emoció.

Propers encontres
10/09/2017 -- 18 h.
Camp Municipal
de Balaguer
Balaguer| Borges
17/09/2017 -- 18 h.
Camp Municipal
de Balaguer
Balaguer| Martinenc

Isaac Solanes

ESPORTS

El sènior del CB Balaguer incorpora la
jugadora australiana Kirsty Lucido
El CB Balaguer ha incorporat al primer equip
femení, la primera jugadora
estrangera de la història de
l’entitat. Es tracta de Kirsty
Lucido que assegura que
emprèn aquesta nova etapa
amb molta il·lusió.
L’objectiu de la jove jugadora australiana de 23
anys és aportar el màxim a
l’equip aquesta temporada.
Des del club, valoren molt
positivament aquesta nova
incorporació que asseguren
és un pas endavant en la
trajectòria de l’entitat.
És molt el que pot aportar
la jove jugadora en un equip
consolidat com el de les
noies de la capital de la Noguera. Tant la Kirsty com el
club enfronten aquesta nova
etapa amb molta il·lusió.

La jugadora australiana de 23 anys espera poder
aportar tota la seva experiència per la consolidació
de l’equip a la Primera Divisió Catalana

Kirsty Lucido

Bons resultats de Vallfogona i Térmens
en el seu debut a Segona
El passat diumenge, el
Vallfogona va aconseguir
un important empat davant
el Tàrrega, un dels millors
equips de la categoria,
en el seu debut a Segona
Catalana.
Els vallfogonins es van
avançar molt aviat en el
marcador, amb un gol de
Guillem Casals. El Tàrrega
va apretar però els locals es
van mantenir molt segurs
en defensa fins al darrer
minut abans del descans,
en que Jorba va aconseguir
el gol de l’empat.
A la segona part,
ambdós equips van buscar
la victòria, però el marcador
ja no es mouria, i els dos
equips es van repartir els
punts.
Un empat important per
l’equip que entrena Dani
Valls que en tot moment va

Alexandre Tàssies i Yolanda
Cebrián guanyadors de la
Cursa la Cordera d’Albesa
La Lliga Ponent Eurosomni ha tornat a l’activitat aquest passat diumenge dia 3, després d’un
mes i mig d’aturada. Ho
ha fet amb la Cursa Atlètica La Cordera d’Albesa,
una de les proves amb
més història del calendari
lleidatà, que ha aplegat
uns 430 participants en el
conjunt de les seves propostes: curses de 10 (115
esportistes) i 5 kilòmetres
(75), curses infantils (126)
i una caminada popular
(92). Alexandre Tàssies
i Yolanda Cebrián han
estat els guanyadors de la
prova llarga, mentre que
Sergi Nunes i Anna Bové
s’han imposat en la curta.
Pe l q u e f a a l s 5
kilòmetres, el vigent
campió i actual líder
mascu l í de l a L l iga

Una imatge de la cursa

Partit del Vallfogona-Tàrrega

donar una gran impressió,
demostrant que es un
equip que pot plantar cara
a qualsevol equip de segon
catalana
D’altra banda, també
el diumenge dia 3 de
setembre, el Térmens, un
altre dels debutants a la
categoria, ho feia amb una

gran victòria al camp de
l’Albi per 1 gol a dos. El
Térmens es va avançar en
el marcador gràcies a un gol
de Reguant, tot i que l’Albi
aconseguiria empatar a la
represa del partit, Escolà
marcaria el gol definitiu
que donaria els tres punts
a l’equip noguerenc.
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Sergi Nunes i Anna
Bové es proclamen
guanyadors de la
cursa dels cinc
quilòmetres
Po n e n t E u r o s o m n i
en aquesta distància,
Sergi Nunes (Runners
Balaguer), ha donat un
nou pas cap a revalidar
el títol en imposar-se
amb un temps de 17.30.
A 12 segons ha entrat
Joan Coromina (Esports
Truga), i ha completat el
podi Jordi Camats (Clos
Pons Thai Runners),
tercer amb 18.57. En
dones, triomf per a Anna
Bové (Esports Truga),
amb 20.26, seguida de
Montse Sanmartín.
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Set atletes del Pedala.cat participen al
Triatló Inferno disputat a Suïssa
L’últim cap de setmana
d’agost, es va disputar el
Triatló Inferno a Suïssa un
dels triatlons més durs del
món i que va comptar amb
la presència de set triatletes
del C.E. Pedala.cat de Balaguer.
La cursa consta de 3.100
metres de natació a Interlaken, posteriorment s’han
de fer 97 km amb 2.145 m
de desnivell positiu amb bicicleta de carretera assolint
un port de gairebé 2.000 metres, posteriorment s’han de
fer 30km amb 1.100 metres
d’ascens amb BTT, per últim
una cursa de muntanya de
25 km assolint el pic Shiltorn
a 2.975m d’alçada i després
de 2.175 m d’ascensió. Destacar el 3r lloc de la seva categoria del Ramon Fargues.

Una de les proves atlètiques més dures amb 3.100
m de natació, 97 km de bici de carretera, 30 km de
BTT i finalment una cursa de muntanya de 25 km

Atletes del Pedala.cat a la Triatló Inferno

Albert Jiménez i Mercè Tusell
guanyadors de la Triatló de
carretera de Balaguer
Albert Jiménez amb
un temps de 4:27:57 va
proclamar-se campió
del XI Triatló Internacional de Carretera de
Balaguer, seguit de Marc
Marín amb un temps de
4:31:20 i Sergi Puigmal
amb 4:33:10, celebrat
entre Sant Llorenç i Balaguer.
En fèmines, la
guanyadora va ser
M e r c è Tu s e l l a m b
4:58:49, seguida d’Esther
Hernández amb 5:03:10
i Neus Vidal amb un
temps de 5:32:08
Els primers triatletes
locals foren Pere Bifet
en primer lloc, seguit
de Dario Xavier Pérez,
ambdós del Pedala i de
l’independent Tom Ruiz.
En total 201 inscrits

150 triatletes participaren a l’11a edició
de la Triatló de Muntanya Balaguer

Triatló de muntanya

El passat dissabte 26
d’agost, es va celebrar a
la comarca l’11a edició
del triatló de muntanya
de Balaguer, a càrrec del
Club Esportiu Pedala.cat,
l’Ajuntament de Balaguer
i sota la supervisió de la
Federació Catalana de

Triatló.
Van ser prop d’uns 150
participants els que es van
atrevir a vèncer el total
del circuit, no tan sols
per la duresa del circuit
de BTT, compensada pels
paratges i espais magnífics
que es donen entre el

trajecte de Sant Llorenç
a Balaguer; sinó per les
baixes temperatures de
l’aigua al pantà de Sant
Llorenç.
Tot i la dificultat que
comporta poder realitzar
una prova d’aquestes
característiques amb 750
metres nedant; 24 km en
bicicleta i 5 km de cursa a
peu; l’organització va rebre
nombroses felicitacions
dels participants que
van passar una jornada
esportiva en un dels
circuits més emblemàtics
i característics del circuit
català de triatlons de
muntanya.
Destacar la modalitat de
relleus, que van cobrir un
total de vuit equips d’arreu
del territori nacional, i que
va acollir la seva primera
edició d’enguany.

Participants a la prova

Pere Bifet, Dario
Xavier Pérez i Tom
Ruiz van ser els
primers triatletes
locals
en una de les proves
més dures del panorama
triatlètic català. Els
participants van haver
de superar 1900 metres
de natació amb dues
voltes al pantà de Sant
Llorenç, un circuit de
90 quilòmetres amb
bicicleta de carretera i
finalment el circuit a
peu urbà, pràcticament
pla i s’ha disputat a 3
voltes de 7 quilòmetres
cadascuna. Total 21
quilòmetres.

ESPORTS
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Partit amistós entre el Barcelona Lassa
i el San Lorenzo de Almagro a Balaguer
Aquest partit amistós de bàsquet de gran nivell es
podrà veure el proper divendres 15 de setembre al
pavelló de Balaguer

Equip del Barça Lassa

El proper divendres 15
de setembre, tindrà lloc a
Balaguer el partit a nivell
internacional entre el FC
Barcelona Lassa i el San Lorenzo de Almagro, campió
de la lliga argentina.
El partit s’espera amb la
màxima expectació i s’espera
poder cobrir la capacitat
total de l’aforament, que
comptarà amb 800 seients
a la graderia i 150 seients
a pista, al més pur estil de
l’alt nivell que dóna més
proximitat i cobertura al
públic assistent.
L’entitat organitzadora
de l’acte, l’Ajuntament de
Balaguer, comptarà amb
el suport de la delegació
territorial de la Federació
Catalana de Bàsquet i el
Club Bàsquet Balaguer,
davant el repte de poder

Presentació partit

organitzar una acte
d’aquesta magnitud amb
el màxim d’èxit possible.
Es preveu que hi hagi
participació i activitats de
diverses entitats i que es
puguin complementar amb
l’espectacle i la magnitud
del partit que s’espera.
Les entrades es van
posar a la venda a partir
del 31 d’agost al casal
d’entitats de Lapallavacara

i a la regidoria d’esports,
a 10 € i 15€ per ocupar els
seient de graderia i pista,
respectivament.
El Barça de bàsquet,
entrenat per Sito Alonso,
disputarà un total de set
amistosos en la pretemporada. També jugarà el 17 davant de l’Iberostar Tenerife a
Montsó, localitat on Alonso
va entrenar durant diversos
anys.
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L’OC La Sentiu ja prepara una nova
temporada a Tercera Divisió Nacional
El debut a la nova categoria obliga al cos tècnic i
jugadors a una preparació intensa per tal d’estar al
cent per cent a l’inici del campionat

OC La Sentiu

L’OC La Sentiu ja es troba immers en la preparació
de la nova temporada.
Des del passat 7 d’agost,
el club sentiuenc es troba
preparant l’inici de la temporada, la del debut a la
Tercera Divisió Nacional de
futbol sala.
A ritme de tres sessions
per setmana i amb la mirada posada al primer partit
de lliga, planificat pel dia 23
de setembre, el cos tècnic
ha dissenyat un calendari
d’entrenaments on la càrrega física es barreja amb
els partits amistosos.
Dos victòries en dos
encontres disputats fins
ara en aquesta preparació,
reforcen la moral d’una
plantilla plenament conscienciada.

Tot és a punt per a una nova edició de
la Milla Urbana “Ciutat de Balaguer”

El diumenge 10 tindrà lloc
la Travessia al pantà de
Sant Llorenç
El proper diumenge
10 de setembre es realitza la VIII edició de la
Travessia nedant al pantà de Sant Llorenç organitzada pel Club Esportiu
Natació Balaguer, sent la
única que es realitza a la
província de Lleida.
La travessia consta
de tres distàncies, 250
metres per als més
petits, 1.000 metres per
a categoria alevins i
màsters, 3.200 metres
i la PANTATHO 7.0 de
un recorregut de 7.000
metres per als absoluts,
aquestes dos últimes
puntuables per al circuit
català de travessies.
A les 9 hores del matí
es començaran a donar
les acreditacions i a les
10:30 hores es donarà
la primera sortida de

En acabar la prova es
farà el lliurament de
trofeus i un berenar
popular a càrrec de
Pastisseria Graells
La Milla Urbana Ciutat
de Balaguer ja ha obert
inscripcions de cara a la
seva setena edició, que se
celebrarà el dissabte 30 de
setembre a la tarda.
La cursa és oberta a
tothom i les inscripcions es
podran fer a través de la web
www.runners.cat i/o www.
iter5.cat i presencialment
al Bar 1900 de la ciutat
de Balaguer. El preu de la
inscripció és de 2 i 5 euros.
Aquest darrer preu inclou
l’obsequi d’una samarreta
commemorativa.

Travessia de Sant Llorenç

Milla de l’any passat

La prova, que és
competitiva i de promoció
de l’esport infantil,
transcorrerà per la zona
alta del Passeig de l’Estació.
S’habilitarà un aparcament
gratuït a la zona de l’estació
de tren. Els dorsals es
podran recollir el mateix

dia de la cursa a partir de
les 15.00 hores.
Les categories
participants aniran des
dels babys de P1 fins als
veterans. La primera de les
curses es disputarà a les
17.00 hores, i la darrera a
les 18.20.

Durant tot el matí, el
pantà de Sant Llorenç
viurà les diferents
proves de distàncies
diferent
la travessia de 1.000
metres, posteriorment la
petita de 250 (entrega de
trofeus) i finalment la de
3.200 i la PANTATHO 7.0
totes dues a la vegada.
S’espera
la
participació d’uns 200
nedadors d’arreu de
Catalunya i especialment
de les terres de Lleida.
La participació
està oberta a tots els
nedadors i nedadores,
federats i no federats.
Tota la informació a
www.cenbalaguer.com

OPINIÓ
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus.
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

Ja ha passat

C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

En aquest temps de
descans del Groc ha passat el que tothom sospitava
en silenci, que passaria un
dia... I ja ha passat. Malgrat
tot, la sort ens ha acompanyat ja que Barcelona
i Cambrils han estat fruit
d’un fracàs que els va deixar sense explosius, el butano, i sense guia, l’imam
de Ripoll.
Però els morts hi són i
els ferits hi són, i les seqüeles hi seran. Els Mossos
han demostrat un bon fer i
la seva professionalitat.
Per tant, davant de totes aquestes sorts i de la
solidaritat de tota Espanya,
i de la presència de tot el
Gobierno, amb el Rei per
davant sense mirar el re-

llotge -vull dir amb un total
oblit del temps-, donant
força i consol a les víctimes
ferides. Funcionant tot, podríem sentir-nos relativament satisfets de no tenir
memòria.
Fa uns pocs anys, massa per a mi que en vaig
afegint al meu compte, que
davant d’uns violents aldarulls a Paris, en les zones
dites “baulieu”, que van
costar morts i molts cotxes
cremats com un espectacle visible a tot el món. Jo
vaig vaticinar que podria
ser que veiéssim coses
semblants a la nostra terra
malgrat el “bonisme” en el
nostre tracte. Per desgràcia ja ens ha tocat, joves
sense massa cervell, van

Estadístiques i procés

Joan Vicent Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

A manera d’introducció,
deixeu-me que us passi algunes dades estadístiques;
són dades que tinc, que poden no ser exactes:
1.
La última estadística que he pogut consultar diu que la Generalitat
de Catalunya té presentats
davant el Tribunal Constitucional 51 recursos; en sentit
contrari, és a dir, recursos
del Govern Central o altres
Òrgans contra decisions o
lleis del Parlament o el Govern de Catalunya, n’hi ha
37. Corol·lari: el catalans
guanyem per 3 a 2 (més o
menys) quan a número de
recursos presentats davant
el Constitucional. Malgrat
el discurs victimista nacional-patriótic de Homs, Mas,
Forcadell,
Puigdemont,
etc., els catalans creiem en
el Constitucional i en la jus-

tícia que imparteix aquest
Tribunal.
2.
El Govern actual
de Catalunya està recolzat
(incloent la CUP) pel 47,8%
dels electors, encara que
tenen majoria absoluta
(pels pèls) de diputats al
Parlament. Aplicar sobre
la totalitat de la població
el 100% del programa electoral d’aquesta minoria
antisistema i antieuropeísta que promou la ruptura
violenta amb Espanya i la
sortida de la Unió Europea
és, clarament, subvertir la
voluntat popular expressada a les urnes, a més de
il·legal perquè el que estan
duent a terme violenta l’Estatut vigent i la Constitució,
tal com ha advertit reiteradament el Consell de Garanties Estatutàries, Òrgan
assessor del Parlament i el

fer mal a massa gent per
no obtindre res, seguint els
adoctrinaments d’un desgraciat que diuen que era
imam. Si a França no podien entendre i no trobaven
resposta a moltes preguntes, a qui passa igual.
Sempre hi pot haver algun tros de bèstia que la joventut i als menys joves alguna vegada, els omple el
cap amb somnis plens de
rancúnia. I les somiatruites
amb molta caspa cerebral,
i amb un afany d’emular
a no sé qui, entrellacen la
seva vida a un propòsit que
té molt de revenja. Si qualsevol dels que hem llegiu,
teniu un dia una mica de
temps, podeu fer lectura
d’un llibre d’Amin Maalouf,
home de lletres d’ètnia
àrab, gens sospitós de fanàtic, en la seva obra “Les
Croades vista pels àrabs”
us puc assegurar que en-

tendreu moltes coses. Per
ells, tot el que es va perdre a Occident, va ser amb
l’impuls de la creu i les corades ben motivades pel
Papat de Roma. Si no troben treball, es pot vendre
per ser àrabs. Es pot fer ben
present que russos i americans i els seus aliats d’Occident, massacren a poblacions senceres àrabs. Tot
es pot vendre i això es fa.
Quasi es pot dir que en el
seu cervell hi ha tots els ingredients per a fer un brou
per a animar-lo a posar-se
davall d’un destí fatal que
els convertirà en assassins
per nosaltres, i per ells en
màrtirs d’una causa justa i
sagrada, i en protagonistes
d’una ambició comuna.
Ells viuen dins l’aixopluc d’una religió total amb
fe i esperança, siguin xiïtes
o sunnites, que poden matar-se entre ells, però tenen

en comú obert el camí de
ser màrtirs i que “Alà és el
més gran”. Aquí en canvi,
la “Más grande es la Rocio
Jurado”.
La nostra religió és
acomodaticia en tal grau,
que confessant pots quedar absolt de casi tot. Les
segones parts queden a la
lliure decisió del subjecte
confesat. La propera vegada canviant de confessor
no li pots recordar “del propósito de enmienda”, del
que ens parlava al nostre
temps el catecisme del Padre Astete.
Amb tot el dit vull dir,
que a nosaltres ens resta
sols la Caritat, la Fe i l’Esperança les hem substituït
pel diner i el sexe. Una idea
puja i l’altra està de baixada. Almenys tinguem una
mica d’esperança d’haver
viscut la darrera salvatjada.

Govern de Catalunya que
vetlla pel compliment de
les lleis en vigor. Per cert,
lector, convé que sàpigues
que el Consell de Garanties Estatutàries és un òrgan
col·legiat format per juristes catalans de prestigi i designat pel propi President
de la Generalitat a proposta, entre altres, del Parlament de Catalunya. Opino
que perden credibilitat un
Parlament i un Govern que
voluntàriament ignoren els
dictàmens del seu propi assessor legal.
3.
No fa gaire vaig
llegir que la primera regla
de qualsevol polític és, i ho
trobo inobjectable, complir
i fer complir les lleis. El principi que inspira les democràcies parlamentàries és
l’imperi de la llei, que inclou
entre altres el principi de
jerarquia normativa: unes
lleis estan per damunt d’altres. A Espanya partim d’un
marc legal consensuat, la
Constitució, i al respecte

em permeto recordar-vos
que a Catalunya el referèndum constitucional del 6 de
desembre de 1978 va obtenir la majoria històrica més
amplia de vots favorables,
superant el 90% (91,34% a
Lleida). Recorda lector: si
avui tens més de 57 anys
és més que probable que
votessis sí a la Constitució.
Les lleis estan per damunt
dels programes electorals,
siguin els que siguin, i les
promeses que fan els candidats seran irrealitzables
si per dur-les a terme s’ha
de vulnerar la llei; en aquest
cas podrien ser reivindicacions legítimes, però mai
propostes amb capacitat
d’arribar a ser realitats.
Tal com va dictaminar
la Comissió de Venècia,
òrgan del Consell d’Europa, donant resposta a una
sol·licitud del President
Puigdemont, el referèndum
haurà de fer-se sempre amb
compliment de la constitució i les lleis vigents i a

més deurà implementar-se
d’acord amb les autoritats
espanyoles. Ja no queden
ni arguments ni autoritats a
les quals demanar empara.
Arrossegar el nom de Catalunya per països, ambaixades i bancs internacionals suplicant recolzament
polític i financer ha causat
la rialla internacional i ha
conduit al descrèdit d’un
procés que va néixer coix
(mancat de legalitat) i tort
(basat en falsedats i mentides). Els catalans representem el seny i la feina honesta ben feta, el respecte a
les lleis i la capacitat negociadora: no devem recolzar
amb el nostre vot positiu
un procés independentista
que neix de la il·legalitat i
per tant no té ni tindrà mai
reconeixement internacional.
P.D. Recomano una lectura atenta a l’Editorial de
EL PAIS on-line (“fiasco secesionista”) del 7 de juny de
2017.
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Penelles acollirà el primer Rodautors,
festival de cantautors i cantautores
El proper dissabte 21 i
diumenge 22 d’octubre es
realitzarà a Penelles, el primer
“Rodautors”, un Festival itinerant de cantautors i cantautores.
Aquest festival pretén
apropar als pobles de les terres
catalanes, la música de l’art
del cantautor. La cultura musical del cantautor al públic,
donar a conèixer nous talents,
descobrir espais on gaudir
espectacles en directe, conèixer els productes de la zona i
endinsar-se en la màgia dels
petits pobles de Catalunya. Es
projectaran documentals i pel·
lícules de cantautors i músics
a l’espai de l’església vella.

Els propers dies 21 i 22 d’octubre, en un festival
itinerant que vol apropar la cultura al gran públic

Penelles

El proper diumenge 24 de setembre
arriba la XVII Fira d’Entitats

Fira d’Entitats

El proper diumenge
dia 24, Balaguer celebrarà
com cada any per aquestes
dates, la XVII edició de Fira
d’Entitats, des de les 11 del
mati fins a les 20 del vespre.
La Fira organitzada per
les Dones d’Almatà amb la
col·laboració de l’Ajuntament, el Consell Comarcal
i la Diputació.
Una fira on el teixit associatiu de Balaguer i comarca, exposaran les activitats
que fan durant l’any.

L’ANC ha organitzat un cicle
de conferències abans del
referèndum
L’ANC de Balaguer,
escalfa motors abans de
la campanya oficial pel
referèndum del proper
1 d’octubre i es posa
a debat, amb quatre
conferències obertes
a tothom, amb grans
ponents.
La primera anirà
a càrrec del jurista
Josep Costa, el dijous
7 de setembre (20:30h) i
parlarà de la legalitat de
les urnes.
L’ e c o n o m i s t a
Elisenda Paluzie serà
l’encarregada d’explicar
la bona salut de les
pensions en una
república catalana el
dissabte 9 de setembre al
migdia (12:00h), tot fent
un vermut.
L’escriptor madrileny

Ramón Cotarelo
s’adreçarà als no
independentistes amb
la conferència ‘España
no tiene futuro sin la
independencia de
Catalunya’ el dimarts 12
de setembre (20:30h).
El cicle es clourà el
dijous 14 de setembre
amb l’antic eurodiputat
Ernest Maragall (20:00h),
que parlarà de la Unió
Europea i de com el
nou estat pot defensar
millor els interessos de
la pagesia catalana.
Totes les xerrades
tindran lloc a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament
de Balaguer a excepció
del vermut sobre les
pensions que es farà el
dissabte al migdia al pati
dels Escolapis Vells.

Ernest Maragall el dijous 14 de setembre a Balaguer

OCI

Arriba la 5ena edició de la Fira del
Pernil al pavelló Molí de l’Esquerrà
Enguany la fira passarà
a fer-se al Pavelló Molí
de l’Esquerrà enlloc de
fer-ho a l’Avinguda
Noguera Pallaresa

Els propers 8, 9 i 10
de setembre es celebrarà
al 5a Fira del Pernil a
Balaguer, una cita que
estava programada pel
primer cap de setmana
de setembre i ha estat
aplaçada pel següent, per
motius de l’organització, la
qual està treballant en un
nou calendari d’actes.
Durant tot el cap de
setmana del 8 al 10 de
setembre, els protagonistes
de la trobada seran els
tallers, les demostracions
i les exhibicions de tall de
pernil.

Fira del Pernil

Fira del Pernil

Enguany la fira,
organitzada per l’Associació
Gastronòmica Amics de
l’Ibèric de Balaguer, té com
a novetat la seva ubicació, al
pavelló Molí de l’Esquerrà.
Com en anteriors edicions,
comptarà amb una zona

de demostració i venda
amb expositors de pernil
ibèric, embotits, formatges,
alimentació artesana i vins.
Una segona zona
serà la destinada a la
degustació, amb barra de
bar i terrassa amb taules
i cadires. Finalment, s’hi
trobarà una última zona
amb escenari per acollir
les diferents actuacions i
demostracions.
A més, des de
l’organització s’ha preparat
un apartat infantil a l’exterior
del pavelló, per a que els
més petits també hi tinguin
cabuda. L’obertura es farà
divendres a les 7 de la tarda
i a les 8 organització. La fira
es clourà el diumenge a les
22 h amb una sessió de ball
a càrrec de Dj. Loquito.
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Exposició “Obrint camins” del
fotògraf Josep Daviu Freixes
al Monestir de les Avellanes
El dissabte, 26
d’agost va tenir lloc al
Monestir de les Avellanes l’acte inaugural de
l’exposició «Obrint Camins» del fotògraf Josep
Daviu i Freixes.
L’ e x p o s i c i ó e s
compon de diverses
fotografies d’indrets de
la zona del Montsec o
de moments succeïts
en aquests llocs, els
quals nosaltres avui els
podem gaudir i veure
pràcticament iguals que
els primers homes que
hi van arribar i els van
veure. El vol d’un ocell
sobre el cel blau, una
nit amb el cel només
il·luminat per les estrelles
o altres indrets on s’hi
veu la mà de l’home,
amb més o menys
adaptació i respecte a

La mostra fotogràfica
es pot veure a la Sala
capitular del Monestir
de les Avellanes fins
el dia 1 d’octubre
l’entorn natural que ens
acull des de fa milers
d’anys. La fotografia és
de caire paisatgístic, i
el component creatiu
i artístic el fotògraf el
cerca en els elements
aportats per la pròpia
naturalesa en el moment
concret de realitzar la
instantània.
La mostra fotogràfica
serà visitable de forma
gratuïta a la sala
capitular del Monestir
de les Avellanes fins al
proper 1 d’octubre.

Exposició al Monestir de les Avellanes
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES

-----------------------------------ES TRASPASSA botiga
de puericultura a Balaguer, en ple rendiment,
per no poder atendre.
Raó: 973451573. Abstenir-se curiosos.
--------------------------------------PERMUTA O VENTA
de casa a Gerb per pis
a Balaguer. Casa de
240 m2, 4 hab., 4 banys,
gran menjador, cuina,
terrassa, balcó, jardí
amb barbacoa, vistes
al camp i garatge (3
cotxes). Abstenir-se curiosos. Raó: 667759666.
--------------------------------------ES TRASPASSA cafeteria amb terrassa al Pg.
Estació de Balaguer, per
no poder atendre. Molt
ben situat i apte per
qualsevol negoci. Raó:
602945736.
-----------------------------------

LLOGUER de pàrkings
tancats davant Col·legi
Vedruna. Raó telèfon:
973450555.
------------------------------------VENC pis nou a l’Av.
Països Catalans, 1a
planta, gran terrassa
de cara al riu, 4 habitacions. Raó: 636124737.
------------------------------------VENTA PIS a Països
Catalans, 2 hab. Raó:
973446011-629725009.
-------------------------------------OPORTUNITAT: 3 cases unides a la Pl. Major de Vilanova de la
Sal, 350 m2. Ideal per a
turisme rural. A reformar íntegrament. Raó:
639772265.
--------------------------------------VENC pis a l’Avda.
Països Catalans, amb
3 hab. Raó: 973446011629725009.
---------------------------------------

VARIS

-----------------------------------TRACTORS, compraria de particular
a particular, tractors
petits o mitjans amb
documentació: Raó:
617777432 (Jesus).
-----------------------------------

TREBALL
--------------------------------------

ES NECESSITA cambrera amb bon ambient de treball i agradable. Portar Currículum
a: Bar Lo Pecat (Balaguer).
--------------------------------------

Empresa càrnica
d’Agramunt, busca carnisser i xarcuter amb
experiència. Incorporació immediata. Enviar
CV a: silcorcarnica@
hotmail.com
-----------------------------------

SE OFRECE señora
para hacer trabajos
del hogar o de limpieza. Horario a convenir y disponibilidad
en coche. Razón:
642828007/688264707 .
----------------------------------SENYORA DEL PAÍS,
amb 46 anys, s’ofereix
per cuidar nens. Amb
disponibilitat d’horaris
i mobilitat per Balaguer i voltants. Raó:
635501579.
-----------------------------------REPASSOS de llengua anglesa (Educació
Primària, ESO i Batxillerat). Raó interessats: 698383277.
-----------------------------------ES DONEN classes
particulars de música (piano i llenguatge
musical). Raó telèfon:
669117026.
-----------------------------------

BUSQUEM persones
per treballar a domicilis, en l’atenció i
l’acompanyament de
gent gran a Balaguer
i comarca. Contactar
via whatsapp al telèfon: 608517032 o bé per
mail: alteucostat4@
gmail.com
----------------------------------APROFITA, ara és el
moment per posar-t’hi,
aprèn anglès. Professora nativa dóna classes particulars. Classes de conversa, en
grups organitzats o bé
classes particulars.
Una manera amena
d’aprendre anglès. Demana informació sobre horaris, sense cap
compromís. Comença
aquest setembre aprenent l’anglès!! Raó:
650422582.
-----------------------------------
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Farmàcies

Telèfons útils
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
--------------------------------------------------------------------------

ÀGER
F. JOSA

973455286

------------------------------------------------------------------ALGERRI
GÁLLEGO-REÑÉ

973426189

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

ARRIBADES

BALAGUER
06.58 (1)
08.18 (5)
08.23 (4)
10.08 (1)
11.18 (2)
12.08 (7)
14.08 (9)
16.23 (12)
16.38 (4)
17.58 (5)
18.08 (4)
19.38 (8)
20.03 (4)
20.08 (5)
20.38 (3)
21.43 (7)
21.58 (2)
22.28 (6)

LLEIDA
07.25
08.45
08.50
10.35
11.45
12.35
14.35
16.50
17.05
18.25
18.35
20.05
20.30
20.35
21.05
22.10
22.25
22.55

BALAGUER
05.52 (4)
08.25 (1)
11.20 (2)
15.32 (9)
17.32 (12)
17.57 (10)
19.52 (11)

LA POBLA
07.00
09.33
12.28
16.40
18.40
19.05
21.00

SORTIDES

ARRIBADES

LLEIDA
05.25 (4)
06.20 (1)
07.50 (1)
09.05 (1)
10.45 (2)
11.10 (7)
13.05 (1)
15.05 (9)
17.05 (12)
17.30 (10)
19.05 (5)
19.25 (11)
21.05 (7)
21.15 (2)

BALAGUER
05.52
06.47
08.25
09.32
11.20
11.37
13.32
15.32
17.32
17.57
19.32
19.52
21.32
21.42

LA POBLA
07.13 (4)
10.08 (2)
13.00 (9)
15.15 (12)
15.30 (4)
19.00 (5)
19.30 (3)
21.20 (6)

BALAGUER
08.23
11.18
14.08
16.23
16.38
20.08
20.38
22.28

973424151

LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA

605010097

------------------------------------------------------------------MONTGAI
EVA CAMPIÑEZ

973430358

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

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

OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA

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

973438136

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

Horari d’autobusos

VALLFOGONA DE BALAGUER
973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 31 d’agost
a les 8 de la tarda del 7 de setembre
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 7 de setembre
a les 8 de la tarda del 14 de setembre
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 14 de setembre
a les 8 de la tarda del 21 de setembre
SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMANI’NS
PRESSUPOST

SORTIDES

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

AIGUABELLA ALENTA, G.

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

Horari de trens
Lleida-Balaguer-La Pobla de Segur

SORT.
06.10
07.55
19.55
20.23
20.25
06.10
06.50
07.50
12.00
14.00
19.30
06.30
07.15
07.40
07.45
07.48
07.55
08.00
09.10
09.15
09.53
10.45
10.50
12.00
13.10
14.45
15.18
15.23
17.30
17.53
18.00
19.10
09.20
16.50
12.00
13.35

DESTINACIÓ
BARCELONA
“
“
“
“
TÀRREGA
“
“
“
“
“
LLEIDA
“
“
“
“
“
“
“
”
”
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
SEU D’URGELL
“
ALBESA
SOLSONA

CALENDARI
dl. a ds.
diari
dg.
dl. a dv.
dissabte
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dm./dc./dv.
dl./dj./dv.
dl. a db.
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv. + dg.
diumenge
dissabte
dl. a dv.
diari
diari
ds. mercat
dl., dm., dj., dv.

SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
09.20
PONTS
diari
13.35
“
dl. a dv.
16.50
“
diari
19.10		 “
dl. a dv.
14.20
ESTERRI D’ÀNEU
dl. a dv.
19.10
“
dissabte
20.40
“
dl. a dv.+dg.
13.17
AGRAMUNT
dl. a ds.
19.17
“
dl. a dv.
07.20
ÀGER
dl. a ds.
14.00
“
dissabte
14.20
“
dl. a dv.
19.10
“
dissabte
20.40
“
dl. a dv. + dg
08.25
ALMENAR
dl. a dv. feiners
12.45
“
dissabtes
14.45
“
dl. a dv. feiners
SORT.
LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
07.00
de dilluns a divendres
08.00
de dilluns a divendres
08.45
diari
08.50
diari
09.10
de dilluns a dissabte
10.00
de dilluns a divendres
11.10
de dilluns a divendres
12.30
de dilluns a dissabte
13.00
de dilluns a divendres
13.40
de dilluns a divendres
13.45
de dilluns a divendres
14.10
de dilluns a divendres
15.00
de dilluns a divendres
16.15
diari
18.30
de dilluns a dissabte
18.35
dissabte
20.00
de dilluns a divendres + diumenge
20.05
de dilluns a divendres + diumenge

* Els horaris de trens i bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris
a les seves respectives webs: www.alsa.es i www.fgc.cat. Actualitzat el 27/07/2017.
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