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 Balaguer acollirà del 19 al 25 de novembre un 
campionat mundial de futbol sala femení.
 Un total de 12 seleccions nacionals entre les quals 
hi estarà Catalunya com una de les quatre seleccions 
classificades representant el continent Europeu, disputaran 
el campionat mundial al pavelló poliesportiu de la capital 
de la Noguera.
 Poques vegades, Balaguer ha comptat amb un 
esdeveniment esportiu d’aquesta magnitud. Un campionat 
mundial amb presencia de seleccions de tots els continents 
que durant una setmana disputaran un total de 24 partits.
 Seleccions com Brasil, Colòmbia, Argentina i Paraguai 
representant a Sud-Amèrica, Suïssa, Catalunya, França i 
Itàlia representant a Europa, Els Estats Units representant 
a Nord-Amèrica, Taiwan representant a Àsia, Sud-Àfrica 
del continent Africà i Austràlia d’Oceanía.
Catalunya no n’ha sortit massa ben parat del sorteig 
realitzat el passat divendres amb presència de l’alcalde de 
Balaguer Jordi Ignasi Vidal, la regidora d’esports Gemma 
Vilarasau i el president de la Federació Catalana de Futbol 
Sala, Dani Vives. La selecció catalana  dirigida per Cristian 
Roldán s’haurà d’enfrontar a les seleccions francesa i 
argentina en el seu grup.
 Els partits començaran el dissabte 19 de novembre 
a partir de la 1 del migdia i a partir de les 7 de la tarda 
del dissabte està previst l’acte inaugural del campionat 
mundial amb la col·laboració de voluntaris balaguerins 
i de diferents grups de gimnàstica rítmica i dansa de la 
ciutat que no s’han volgut perdre aquesta oportunitat de 
participar en un esdeveniment esportiu de primer ordre 
mundial.

Mundial de Futbol Sala
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Durant aquest mes d’octubre 
es presentarà el volum de 
L’Abans de Balaguer XXX

Portada de l’Abans de Balaguer

La presentació es farà 
aquest divendres a la 
Sala d’Actes de
l’Ajuntament

Inicien les obres de la variant que unirà 
la rotonda del Secà i la carretera d’Àger

  El Departament de 
Territori i Sostenibilitat 
inicià el passat dijous, 28 de 
setembre, els treballs previs 
per a la construcció de la 
variant nord-oest de Balaguer 
(C-12), que donarà continuïtat 
a l’actual variant sud i evitarà 
el trànsit de pas per l’interior 
del nucli urbà dels vehicles 
que, des de Lleida o des 
d’Alfarràs, es dirigeixin cap a 

poblacions com les Avellanes 
o Àger. Els treballs comporten 
una inversió de 3,6 milions 
d’euros. 
 La nova carretera, que 
discorrerà per l’oest del nucli 
urbà de Balaguer, tindrà 
una longitud de prop de 2 
quilòmetres; s’iniciarà al final 
de l’actual variant sud de la 
ciutat de Balaguer i finalitzarà 
a la C-12, a prop del cementiri 

Mapa de la nova variant

Variant de Balaguer

municipal de la capital de la 
Noguera. 
 L’amplada de la carretera 
serà de 10 metres, formada 
per una calçada de dos carrils 
de circulació de 3,5 metres 
i dos vorals d’1,5 metres 
cadascun. 
 El traçat parteix de 
l’encreuament a diferent nivell 
entre la C-12 i la C-26 (cap a 
Alfarràs), on finalitza la variant 
sud de Balaguer i finalitzarà 
sobre l’actual C-12 amb una 
nova rotonda, que facilitarà 
tant els moviments entre 
aquesta via i la nova variant 
com l’accés cap al cementiri 
municipal. Un cop acabada la 
variant, el tram de via del carrer 
Urgell i el pont de Sant Miquel 
passarà a ser de titularitat 
municipal. El traspàs donarà 
llibertat al consistori per 
decidir, finalment, quina és 
la millor solució per garantir 
la seguretat al Pont de Sant 
Miquel.

 El volum de L’Abans 
de Balaguer és un llibre 
que recull fotografies 
representatives de la 
ciutat entre els anys 1871 
i 1982. Posa l’èmfasi en 
l’aspecte humà: la gent, 
la manera de viure, els 
costums, les tra dicions 
i les festes, i també els 
paisat ges, els edificis 
i els monuments més 
emblemàtics. El volum 
de la publicació és de 
824 pàgines en format 
DIN A4 amb unes 1.000 
fotografies, restaurades 
digitalment, impreses 
a dues tintes, en color 
sèpia, i amb enquader-
nació de luxe. S’edita en 
fascicles de periodicitat 
setmanal, en venta a les 
llibreries i papereries de 
la ciutat.
 L’acte de presentació, 
t i n d r à  l l o c  a q u e s t 
divendres dia 6 a les 
8 del vespre a la sala 
d’actes de l’Ajuntament 
i  comptarà  amb la 
presència dels autors. 

 S’editarà un tríptic 
i n f o r m a t i u  q u e  e s 
repartirà casa per casa. 
 Des de fa uns mesos, 
el projecte l’Abans de 
Balaguer està recollint 
fotografies de la ciutat, 
de caire social, esportiu, 
festiu,  monumental , 
des de finals del segle 
XIX fins l’any 1982, data 
escollida per finalitzar 
aquest recull fotogràfic 
de  la  capi ta l  de  la 
Noguera.
 Les tapes i el primer 
fascic le  de  l ’Abans 
Balaguer està previst 
que estigui a les llibreries 
de Balaguer a finals 
d’aquest mes d’octubre, 
i durant 50 setmanes 
s o r t i r à  u n  f a s c i c l e 
setmanal de l’obra.
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Al GHT Balmes Hotel, Apartaments & Splash de 
Calella, hem estrenat una nova piscina amb 
una zona SPLASH de jocs d’aigua on els nens 
gaudeixen d’allò més jugant amb l’aigua quan la 
calor apreta. Si a això li afegim que tenim un bon 
pati, una altra piscina més profunda on nedar, 
jugar i participar de les activitats d’animació que 
es fan a l’estiu, i que tenim apartaments i habi-
tacions familiars per allotjar-se, què més us cal 
per venir-hi a passar unes vacances o fer una 
escapada amb els vostres fills? Ni us ho penseu. 
Reserveu ja pel 2018!
Més info: http://www.ghthotels.com

Un SPLASH pels nens!

La segona edició del Vi+, que tindrà lloc del 
30 de setembre a l’1 de novembre, ofereix un 
cicle d’activitats enoturístiques diverses amb 
l’objectiu de dinamitzar el territori de la DO Ale-
lla. Tastos de vi i gastronomia, excursions i 
visites guiades per conèixer el patrimoni i la 
història, tallers per a tota la família, activitats 
culturals, estades d’hotel, wellness o vinoteràpia 
són només una mostra de les més de setanta 
propostes al voltant del món del vi, el paisatge, 
la gastronomia i els productes autòctons que 
descobrireu al llarg del mes d’octubre.
Més info: www.enoturismedoalella.cat

Arriba la 2a edició del Vi+, el 
mes de la DO Alella

En un entorn idíl·lic, Golf de Pals us convida 
a iniciar-vos a aquest esport gràcies al Bateig 
del Golf, una activitat enfocada a famílies 
i grups d’amics on aprendreu tots els be-
neficis del golf. Si sou dels que creieu que 
el golf és un esport per a gent gran o que és 
avorrit, aquesta experiència us demostrarà que 
tots aquests mites no són certs. Atreviu-vos a 
practicar un nou esport en grup a Golf de Pals, 
el primer camp de golf de la Costa Brava.
Més info: www.golfdepals.com

Descobriu en grup tots els
beneficis del golf

Vora 3500 persones van votar a
Balaguer el passat dia 1 d’octubre

 3.434 persones voten a 
Balaguer en el referèndum 
d’autodeterminació convocat 
pel Govern català, un 95 % de 
les quals es mostren a favor 
del sí. A tot el país, la Gene-
ralitat xifra en 2.262.424 les 
paperetes no requisades al 
referèndum de l’1 d’octubre, 
el 90% de les quals favorables 
a la independència de Cata-
lunya. 
 A nivell de comarca, 
destacar que Menàrguens 
va ser un dels municipis en 
els quals la càrrega policial 
dels agents de la Guàrdia 
Civil va causar una desena 
de ferits lleus que van haver 
de ser atesos al CAP de Bala-
guer, entre els quals hi havia 
l’alcaldessa, Anna Calvís. 
Els agents es van emportar 
paperetes i sobres, encara 
que no les urnes. Tanmateix, Concentració del dia 2 d’octubre

Molts balaguerins van haver de desplaçar-se a Gerb 
i altres localitats veïnes per evitar les cues i els
problemes informàtics soferts a les taules 

la jornada es va viure amb 
molta il·lusió i, alhora, tensió, 
segons van explicar els veïns. 
Al migdia, els agents també 
es van personar a Montgai, 
on no van aconseguir re-
quisar cap urna. A Ponts, la 
càrrega policial va arribar a la 
tarda i va ser més important. 
Una trentena de veïns van 
haver de ser atesos al CAP 
per forts cops de porra, se-
gons va explicar l’alcaldessa, 

Taula electoral al col·legi La Noguera

Maria Alba Basomba.
 Unes 200 persones, ba-
laguerins i balaguerines, 
regidors i treballadors de 
l’ajuntament, membres del 
cos de Bombers, del cos dels 
Agents Rurals i de la Guàr-
dia Urbana, entre altres col-
lectius, es van concentrar  a 
la plaça del Mercadal, davant 
de l’ajuntament, en protesta 
per les accions policials i a 
favor de la democràcia.
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 El Museu de la No-
guera mostra l’exposició 
Jocs i joguines a l’Anti-
guitat, una mostra que 
permet descobrir com el 
joc ha estat una eina de 
diversió i d’aprenentatge 
que acompanya l’home 
des de fa mil·lennis. 
 Produïda per Arque-
oxarxa, l’exposició recull 
unes 130 peces arqueolò-
giques, procedents dels 
diferents museus d’ar-
queologia de Catalunya. 
 Entre les peces que 
es poden veure hi ha 
un sonall de bronze del 
Museu Nacional d’Ar-
queologia de Tarragona, 
una nina hel·lenística del 
Museu d’Arqueologia 
de Catalunya-Empúries, 
una figureta de cavall 
del Museu de Tàrrega o 
un taulell andalusí del 
Museu de la Noguera. 
 La mostra s’articula 
en cinc àmbits centrats 
en les etapes de la vida i 

Jocs i joguines a l’Antiguitat, 
una mostra que acull el 
Museu fins el 29 d’octubre

Expo sobre la joguina al Museu

La Sala d’exposicions 
temporals del Museu 
de la Noguera acull la 
mostra produïda per 
Arqueoxarxa

Centenars de persones participen als 
actes de la Fira d’Entitats 2017

Fira d’Entitats

La Fira d’Entitats 2017 va coincidir en lloc i data 
amb la Marató per la Democràcia, cosa que va fer 
que la Plaça del Mercadal s’omplís de gom a gom

Balaguer acull la Trobada de Centres 
d’Esplais, aquest dissabte 7 d’octubre

Triptic de la trobada

 Mig miler d’infants i 
joves acompanyats dels 
seus monitors i monitores 
tenen una cita amb el lleure 
el proper 7 d’octubre, a 
Balaguer.
 L’espla i  Gaspar  de 
Portolà és l’encarregat 
d’organitzar una trobada, 
q u e  s e  c e l e b r a  c a d a 
dos anys, entre tots els 
participants dels esplais 
de la fundació d’esplais 
FEMN i ho fa amb una 
sèrie d’activitats lúdiques i 
divertides per gaudir d’una 
jornada de lleure, música i 
voluntariat. 
 Sota el lema “Canya a 
l’esplai”, la diada del proper 
7 d’octubre començarà 
amb una gimcana per la 
ciutat de Balaguer. Després 
de dinar, al pavelló Molí 
de l ’Esquerrà,  el  grup 
de percussió Patakada 

acompanyarà els infants i 
joves en l’estona lliure. La 
tarda estarà protagonitzada 
per les representacions 
teatre i la música amb un 
espectacle itinerant fins a la 
plaça del Mercadal i amb un 
grup d’animació per ballar 
fins ben entrades les sis de 
la tarda. 

 L’activitat d’aquesta 
Trobada d’esplais FEMN 
està dirigida a tots els 
infants i joves entre 6 i 
15 anys que formin part 
d’un centre de la Fundació 
d’esplais Santa Maria de 
Núria. Les inscripcions a la 
trobada estan obertes fins 
el dia 21 de setembre.

el paper que hi tenia el joc 
a l’Antiguitat. 
 La mostra, que s’inau-
gurà el 19 de setembre, 
es podrà visitar a la sala 
d’exposicions temporals 
del Museu de la Noguera 
fins al proper 29 d’octu-
bre.
 Segurament, els nens 
i nenes i els adults de la 
prehistòria ja jugaven, 
però les seves joguines 
no s’han conservat. Les 
primeres joguines docu-
mentades les trobem a 
les primeres grans civilit-
zacions de Mesopotàmia i 
Egipte, on cap al 4.000 aC 
apareixen els primers jocs 
d’estratègia amb taulers.

 El passat diumenge 24 
de setembre, la Plaça del 
Mercadal va acollir una nova 
edició de la Fira d’Entitats, 
organitzada per l’Associació 
Dones d’Almatà de Balaguer, 
amb la participació d’una 
quarantena d’associacions 
i entitats de la capital de la 
Noguera que van mostrar a la 
població quines són les acti-
vitats que realitzen al llarg de 
l’any, oferint una mica del seu 
treball que és molt important 
per la ciutat i la comarca.
 Paral·lelament a la Fira 
d’Entitats, els actes van co-
incidir amb l’anomenada 
Marató per la Democràcia, 
cosa que va fer que la Pla-
ça s’omplís de gom a gom 
durant el matí, amb diverses 
actuacions, tallers i actes 
reivindicatius.
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Millores en la senyalització turística i 
del patrimoni cultural de la ciutat

 L’ a j u n t a m e n t  d e 
Balaguer ha iniciat les 
darreres setmanes les 
obres de substitució de 
les senyals d’informació 
turística, una actuació 
que forma part del pla de 
millora de senyalització i 
l’accessibilitat del turisme 
cultural al patrimoni de la 
ciutat. 
 En el marc d’aquest 
p l a  d e  m i l l o r a  d e  l a 
senyali tzació turíst ica 
t a m b é  h a n  c o m e n ç a t 
els treballs de millora i 
ampliació de l’enllumenat 
de la muralla medieval de 
Balaguer o les obres de 
reforma de la part inferior 
de l’edifici Mudèjar annex 
a l’Església gòtica de Santa 
Maria que acollirà una 
nova oficina d’informació 
t u r í s t i c a  i  u n  c e n t r e 

Edifici annex a Santa Maria

A partir del 9 d’octubre es començarà el canvi de 
la gespa artificial del camp Municipal d’Esports de 
Balaguer i les obres duraran 15 dies

Muralles medievals

d’interpretació del gòtic a 
Balaguer. 
 E n  u n  a l t r e  o r d r e 
de coses,  l ’alcalde de 
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal 
va avançar que el proper 9 
d’octubre començaran les 
obres de substitució de la 
gespa del Camp Municipal 
d’Esports, uns treballs que 
preveu que s’allarguin 
durant quinze dies. 
 P a r a l · l e l a m e n t  a 

aquests treballs, també 
començaran les obres 
d’adequació d’un nou camp 
annex a les instal·lacions 
de la piscina coberta on es 
col·locarà part de la gespa 
de l’actual camp de futbol 
i que servirà per poder 
entrenar i jugar l’escola 
de futbol base, així doncs, 
oferint un nou espai per a 
fer entrenaments i millorar 
l’oferta d’espais.
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 Des del dia 22 de 
setembre fins al 30 de 
novembre es poden sol-
licitar els ajuts Leader 
del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya 
per diversificar l’econo-
mia en les zones rurals. 
 A q u e s t s  a j u t s 
s’adrecen a persones 
e m p r e n e d o r e s  i  a 
empreses que vulguin 
fer inversions per crear, 
a m p l i a r  o  m i l l o r a r 
l ’empresa en zones 
rurals. Són ajuts a fons 
perdut amb un import 
entre el 20% i el 40% 
de la inversió elegible, 
i estan finançats en un 
57% pel DARP i un 43% 
pel FEADER.
 El Consorci Grup 
d’Acció Local Noguera 
- Segrià Nord tramita 
les sol · l icituds dels 
ajuts Leader de tots els 
municipis de la Noguera 
i, de la comarca del 
Segrià, els municipis 

Els ajuts del programa Leader 
es poden demanar fins el
proper 30 de novembre

Consell Comarcal

Els ajuts estan
adreçats a persones 
emprenedores i
empreses que vulguin 
fer inversions

d’Alfarràs,  Almenar, 
Alguaire, Corbins, la 
Portella i Vilanova de la 
Barca.
 Els poden demanar 
tant persones físiques 
com jur ídiques que 
compleixin els requisits 
de  micro,  pe t i tes  i 
mitjanes empreses, és 
a dir, des d’autònoms 
fins a empreses de fins 
a 250 treballadors, o bé 
persones emprenedores 
amb un projecte, i que 
vulguin fer inversions 
durant el 2018.
 L e s  i n i c i a t i v e s 
empresarials que s’hi 
poden acollir són totes 
les que contribueixin a 
diversificar l’economia 
rural.

Nova edició del programa Arrenca per
donar oportunitats als joves del món rural

Projecte “Arrenca”

En la seva primera fase,el programa ofereix a joves i 
empresaris, diverses jornades formatives orientades 
a la millora de les competències

Comença un nou curs de les Aules
d’Extensió universitària de la Noguera

Inici del curs a Balaguer

 El passat dimecres 27 
de setembre, s’inaugurà el 
curs 2017-2018 de les Aules 
d’Extensió Universitària de 
la Noguera a Balaguer, a 
la sala d’actes del Consell 
Comarcal de la Noguera.
 El programa d’aquest 
any incorpora matèries com 
història, història de l’art, 
llengua catalana, literatura 
c a t a l a n a ,  m i t o l o g i a 
clàssica, música, cinema, 
antropologia,  cultures 
antigues, natura, salut, 
entre altres. 
 Les classes s’impartiran, 
com és habitual,  cada 
dimecres a les 17.30 h a 
la sala d’actes del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
i finalitzaran el dia 13 de 
juny de 2018. La formació es 
complementa amb sortides 
culturals.

 E n g u a n y  s ’ a r r i b a 
a  l a  q u i n z e n a  e d i c i ó 
d’aquest curs d’extensió 
universitària,  que des 
dels inicis ha mantingut 
l’objectiu d’oferir a tothom 
qui hi vulgui participar la 
possibilitat de rebre una 

f o r m a c i ó  p e r m a n e n t , 
continuada i de qualitat 
que permeti adquirir nous 
coneixements, ampliar el 
nivell cultural i participar 
activament en la vida 
ciutadana de la nostra 
comarca.

 El passat 21 de setem-
bre es va posar en marxa 
una nova edició del progra-
ma Arrenca per a la cerca 
d’oportunitats laborals dels 
joves al món rural, adreçat 
a joves de Batxillerat i Cicles 
Formatius i a empresaris del 
territori del Grup d’Acció 
Local Noguera-Segrià Nord, 
és a dir, tota la Noguera i 
Alfarràs, Almenar, Alguaire, 
Corbins, la Portella i Vilano-
va de la Barca.
 En una primera fase, el 
programa ofereix a joves i 
empresaris diverses jornades 
formatives orientades a la 
millora de les competències 
en gestió empresarial, com 
per exemple les habilitats 
comunicatives, el lideratge, o 
l’ús de les noves tecnologies 
de la informació.
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La 12a Comarkalada serà a Vallfogona 
de Balaguer el proper 14 d’octubre

 El dia 26 de setembre 
va tenir lloc la presentació 
oficial de la Comarkalada, 
Trobada Jove de la Noguera, 
que tindrà lloc el proper 14 
d’octubre al municipi de 
Vallfogona de Balaguer.
 L a  C o m a r k a l a d a 
d’enguany és la dotzena 
e d i c i ó .  A n t e r i o r m e n t 
Térmens, Bellcaire, Artesa 
de Segre, Ivars de Noguera, 
Penelles, les Avellanes, 
Ponts, Camarasa, Bellmunt, 
Cubells i Menàrguens van 
acollir aquesta trobada jove.
 Entre les  di ferents 
activitats que es duran a terme 
durant el dia, destaquen 
el Fòrum d’alcaldes/esses 
i regidors/es de joventut 
i la Fira Jove, en la qual 
les entitats de joves de la 
comarca participen amb el 
disseny d’estands, enguany 

El proper dissabte 14 d’octubre, Vallfogona
acollirà una jornada lúdica amb la Trobada Jove de 
la Noguera, la 12ena edició de la Comarkalada

sota el lema «Lo millor 
del meu poble». També es 
podrà participar a la gimcana 
«Noguerenc de ferro» i en 
diversos espectacles, tallers 
i concursos populars.
 A la nit, aquesta trobada 
d’entitats juvenils de la 
Noguera estarà dinamitzada 
amb els grups musicals 
Hotel Cochambre, Boca 
Molls i amb el DJ Moncho.
 El Consell Comarcal de 

Comarkalada

la Noguera, l’Ajuntament 
de Vallfogona i l’Associació 
de Joves de Vallfogona són 
les entitats organitzadores 
de la dotzena edició de la 
Comarkalada, festa dels 
joves i per als joves que ja 
s’ha consolidat a la comarca 
i que amb els anys ha 
merescut ser inclosa en el 
catàleg de bones pràctiques 
de la Direcció General de 
Joventut.

Vallfogona acollirà la Comarkalada
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 Des de les 10 del matí 
i fins passada la mitjanit, 
els carrers i les places de 
Montgai s’ompliran d’il-
lusió on els mags amb 
els seus jocs de cartes, 
les varetes i les txisteres 
tindran el protagonis-
me. Al matí la jornada 
començarà amb l’ober-
tura del mercat màgic i 
els tallers per als petits. 
Montgai Màgic es com-
pletarà amb un mercat 
de productes artesans i 
alimentaris que compta-
rà amb una vintena d’ex-
positors. Així mateix, els 
interessats en acampar 
a Montgai durant el cap 
de setmana poden fer-ho 
ja que l’Ajuntament ha 
habilitat el recinte de les 
piscines municipals. A 
partir de la mitjanit del 
divendres i del dissabte 

La Fira de la Màgia al carrer 
acollirà novament la gala 
solidària amb Mags del Món

Montgai s’omplirà de 
màgia del 5 al 8
d’octubre amb
desenes de
representacions

davant de la placeta de 
Cal Delme hi haurà la 
Mignight màgic amb 
actuacions dedicades al 
mentalisme.  Divendres, 
a les 8 del vespre, la 
sala Ateneu acollirà la 
gala solidària amb Mags 
del Món i a l’acabar, tin-
drà lloc una conferèn-
cia oberta al públic del 
cub de Rubik i les seves 
aplicacions a la màgia. 
Montgai Màgic convida 
a mags no professionals 
que volen demostrar les 
seves habilitats.

Una nova edició de la Fira de Màgia al
carrer Montgai Màgic dedicada a l’humor

Fira Màgia

Enric Magoo presentarà el número de l’espectacle 
Frankie amb el qual va quedar en tercera posició en 
el concurs mundial de màgia còmica

Un total de 12 escenaris distribuïts pels 
diferents carrers i places de Montgai

Fira Màgia

 Com ja és tradició, el 
certamen començarà dijous 
amb una jornada dedicada 
a uns 300 escolars d’entre 3 
i 12 anys procedents de les 
ZER El Romaní i el Sió així 
com de les escoles de Ponts 
i la Noguera de Balaguer.
 Montgai Màgic seguirà 
el divendres amb la sessió 
de  màgia  adreçada a 
persones amb discapacitat 
i s’organitza conjuntament 
amb la federació ALLEM 
i a la que assistiran uns 
200 joves i monitors d’una 
desena de centres de Lleida.
 El cap de setmana del 
7 i 8 d’octubre Montgai 
s’omplirà de màgia amb les
actuacions en 12 escenaris 
distribuïts pel poble de mig 
centenar de mags amateurs 
procedents de diferents 
punts de Catalunya i de 

l’Estat espanyol. L’alcalde 
destaca que Montgai pot 
celebrar  un certamen 
d’aquestes característiques 
gràcies a la col·laboració 
voluntària de una trentena 
de veïns de la localitat i a les 
empreses patrocinadores.
 Per la seva part,  el 

director del certamen, 
Xavier Pérez (Mag Reivax), 
assegura que “els mags 
amateurs esperen tot l’any 
per participar en aquesta 
fira i que cada any es coneix 
des de més lluny”. Montgai 
Màgic està organitzat per 
l’Ajuntament de Montgai.

 Montgai dedicarà la 9a 
edició de la Fira de la Màgia 
al Carrer a l’humor ja que 
l’objectiu segons l’alcalde, 
Jaume Gilabert, és donar 
a conèixer les diferents es-
pecialitats de la màgia. Per 
aquest motiu, el certamen, 
que se celebrarà entre el 5 i 
el 8 d’octubre, serà inaugurat 
per Enric Magoo, on presen-
tarà el número de l’especta-
cle Frankie  amb el qual va 
quedar en tercera posició en 
el concurs mundial de màgia 
còmica. L’espectacle estrella 
de Montgai Màgic anirà a 
càrrec d’Arturo El Grande, 
un vell conegut del certamen 
que fa les delícies del públic, 
i clourà la fira el cubà Raul 
Camaguey, proclamat durant 
dos anys consecutius tercer 
en el campionat mundial de 
màgia de carrer.

Fira Màgia Montgai
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Arriba el IV Festival d’Astronomia del 
Montsec del 12 al 15 d’octubre

 El programa de l’IV 
Festival d’Astronomia del 
Montsec, se celebrarà 
del 12 d’octubre fins al 
diumenge 15 d’octubre al 
Centre d’Observació de 
l’Univers (COU), del Parc 
Astronòmic del Montsec 
(PAM), i aquest any també al 
municipi de Tremp (Lleida). 
El Festival té com a objectiu 
principal divulgar la ciència 
en la societat, mitjançant 
l’organització d’activitats 
científiques, culturals i d’oci, 
pensades per a tota la família, 
que aconsegueixin despertar 
l’interès per l’Astronomia i 
un millor coneixement de 
la zona del Montsec, com a 
destinació d’Astroturisme.
  La presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
Concepció Cañadell, ha 
ressaltat l’evolució del 

Festival d’Astronomia

S’han programat un total de 18 activitats per a tota 
la família, tant diürnes com nocturnes, amb visites 
al COU, concerts de música i gastronomia

Festival que en aquesta 
edició té unes previsions 
d’assistència d’uns 3.500 
visitants,  enfront dels 
1.500 de l’any 2015 i 3.000 
de l’any passat. Maria Pilar 
Cases, vicepresidenta del 
Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, afirma que “per 
primera vegada el Festival 
d’Astronomia del Montsec 
realitzarà actes en el Pallars 
Jussà, la qual cosa demostra 

Festival d’Astronomia

el nostre interès per seguir 
potenciant el turisme del cel 
fosc i potenciar el projecte 
Geoparc Conca de Tremp”.
 S ’ h a n  p r o g r a m a t 
18 activitats per a tota la 
família, tant diürnes com 
nocturnes, amb visites al 
COU, concerts de música i 
activitats gastronòmiques 
com el taller de maridatge 
de cerveses artesanes amb 
productes de proximitat.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Quan Odelle Basti-
en arriba a Londres des 
del seu Port of Spain 
natal, no sap fins a quin 
punt li canviarà la vida. 
La feina com a mecanò-
grafa a la galeria d’art 
Skelton la satisfà, però, 
al cap de poc temps, un 
quadre misteriós lliurat 
a la galeria per fer-ne la 
taxació provocarà un gir 
dramàtic en el curs dels 
esdeveniments. Una obra 
atribuïda a Isaac Robles 
-un pintor enigmàtic que 
va combatre el feixis-
me abans de la guerra 
civil espanyola i que va 
morir en estranyes cir-
cumstàncies- que podria 
il·luminar molts dels cla-
robscurs existents sobre 
el seu autor, si és que no 
en traça de nous. Una 
novel·la evocadora sobre 
la llibertat, la passió i el 
destí.
 Aquesta novel·la ens 
situa amb l’ambient de 
l’art i la narració té dos 
trames, que transcorren 
en èpoques diferents i 
estan narrades de forma 
paral·lela la llibre, les dos 
unides pel quadre pintat 
per Isaac Robles i per la 
temàtica i alguns paral-
lelismes entre els perso-
natges d’una i altra.

 París, 1945. A l’esglé-
sia de Saint-Pierre-de-
Chaillot, situada en un 
dels barris més elegants 
de la ciutat, se celebra 
el funeral de la princesa 
Natalie de Lusignan, du-
quessa de Sorrente, que 
ha mort massa jove. El 
sacerdot la retrata com 
una muller, mare i cris-
tiana exemplar. Ho va 
ser? Als rancis salons 
de l’aristocràcia, Natalie 
hi està com a peix a l’ai-
gua. Però també és una 
dona mundana, esnob 
i cosmopolita, que ha 
ajudat Buñuel i Cocteau. 
Natalie viu una aventura 
i es queda embarassa-
da. L’afer es tracta amb 
discreció, perquè «són 
coses que passen». Per 
combatre els dolors de 
la cesària li recepten 
morfina i acaba sent-ne 
addicta, un altre tema 
que es manté en secret. 
Però el que realment la 
fa trontollar és descobrir 
un secret que l’afecta di-
rectament.
 Una fascinant novel-
la sobre una dona con-
tradictòria i imperfecta 
que s’enfronta a una de-
cisió dramàtica, i sobre 
l’esfondrament d’un món 
glamurós i sofisticat.
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La Musa
Autor: Jessie Burton
Gènere: Novel·la

 «Necessites ulleres!» 
li diu el metge. L’Edu-
ard s’encongeix. Ell no 
vol portar ulleres! Però 
la simpàtica senyora de 
l’òptica li diu un secret: 
amb les ulleres veurà co-
ses que la resta de la gent 
no pot veure. Coses fabu-
loses. Al portar ulleres, 
que en principi si negava 
rotundament, descobreix 
que té tota la raó!
 Amb l’ajuda de les 
ulleres pot veure coses 
tan formidables com les 
formiguetes que l’acom-
panyen al col·legi, un niu 
a dalt d’un arbre, figures 
fantàstiques als núvols... 
i les divertides pigues al 
nas de la Linda. És mera-
vellós!.
 Una història sorpre-
nent i emocionant sobre 
un nen que descobreix 
un nou món amb unes 
ulleres damunt del nas.  I 
és que encara que no por-
tem ulleres, hi ha un munt 
de coses per descobrir si 
mirem el món d’una altra 
manera! Per mostrar als 
nens que les coses poden 
ser a vegades com les vul-
guem veure.
 Una manera d’apren-
dre a viure un canvi en la 
vida d’un nen petit i fer-lo 
més fàcil.

Són coses que passen
Autor: Pauline Dreyfus 
Gènere: Novel·la

Veig, veig
Autor: Rimm Van Hest
Gènere: Infants (+6)

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

Indesinenter
DecaLÒGIC

-Els estralls,
 tufegen mals averanys.
-Garrotades,
 encomanen maltempsades.
-L’encegament,
 és haveria amb morralles.
-“A caçar-los”,
 és el crit del vandalisme.
-L’energumen,
 és la variant del dimoni.
-Sentit comú,
 vol dir llei universal.
-Sentiment de poble,
 és l’essència de  país.
-Si no ens volen,
 com pretenen que hi anem?
-Si no entenen els clavells,
 quin altre llenguatge parlen? 
-Només fem camí de pau,
 quan “la pau és el camí”.
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 El concert comptarà 
amb la participació de 
músics com el mateix 
Manel Montañés, Xavier 
Monge, Gerard Quinta-
na, Miquel Àngel Tena, 
Antonio Guillén, Txabi 
Àbrego, Salvador Escri-
bà, Toni Meler, Eduard 
Ribera, Pepe Viola, Òscar 
Guitiérrez, Xavier Marue-
ta, Raimón Ferrer, Joan 
Díaz i Pep Poblet. 
 Pau Gabarrella va 
néixer a Balaguer i va 
morir el 20 de novembre 
de 2016 a Sant Pere de 
Ribes als 59 anys d’edat. 
Va formar part  del grup 
Octubre, banda pionera 
del pop en català amb 
tocs de jazz i funk, amb 
el guitarrista Manel 
Montañés amb el qual 
va començar gravant 
a finals dels setanta 

Músics d’arreu de Catalunya 
participaran a l’homenatge a 
Pau Gabarrella

Pau Gabarella

Manel Montañés,
Xavier Monge, Gerard 
Quintana, Miquel
Angel Tena, Eduard 
Ribera o Pep Poblet

La ciutat de Balaguer retrà homenatge 
al músic balaguerí Pau Gabarrella

 El Teatre Municipal de 
Balaguer serà escenari el 
proper dissabte 7 d’octubre 
d’un concert d’homenatge 
a Pau Gabarrella, que va 
ser, juntament amb Manel 
Montañés, fundador del 
grup musical Octubre.

 Es va fer la presentació 
oficial del concert amb la 
presència del regidor de 
Cultura Joan Biscarri, que 
ha explicat que aquesta és 
una iniciativa sorgida d’un 
concert previst l’any 2016 per 
Ràdio Balaguer, en motiu 

Manel Montañes

Presentació del concert

cançons de folk.
 Com Octubre, van 
gravar un parell de discs, 
‘Havana Club’, l’any 1986, 
i ‘Lluny de Hollywood’ 
l’any 1988, discs que els 
van convertir en una de 
les bandes pioneres del 
pop dels anys 80, just 
abans de l’esclat del rock 
català. A la presentació 
del concert, hi ha assistit 
també el germà de Pau 
Gabarrella, Salvador 
Gabar re l la ,  que  ha 
agraït l’organització del 
concert.

del seu 30è aniversari.  
 Manel Montañés, un 
dels membres fundadors 
del grup, ha explicat que en 
els darrers mesos han estat 
immersos en recuperar la 
música feta i que feia anys 
que no interpretaven junts. 
«S’ha dut a terme una tasca 
de recuperació i adaptació 
de part i tures ,  amb la 
col·laboració del músic 
balaguerí Xavier Monge i 
s’ha treballat en conjuntar 
la participació dels molts 
músics professionals que 
posaran també el  seu 
gra d’arena amb la seva 
participació en algun dels 
temes interpretats», ha dit 
Montañés.
 L’homenatge començarà 
a les 22.00h al  Teatre 
Municipal de Balaguer.
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Classificació
Primera Catalana

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

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià  .................. 2
2. Mikel ................... 1

 El Balaguer no ha 
començat bé el campi-
onat de lliga 2017-2018 
i una de les mancan-
ces més clares és la 
falta d’encert de cara 
a la porteria contra-
ria. En quatre partits 
només ha aconseguit 
marcar tres gols, men-
tre que n’ha encaixat 
nou.
 En el darrer par-
tit del passat 24 de 
setembre al camp de 
Can Anglada de Ter-
rassa, els balaguerins 
van rebre un sever 
correctiu al perdre per 
4-0, resultat que els ha 
col·locat a la cua de la 
classificació d’aquest 
grup segon de la pri-
mera Catalana. El par-
tit del passat diumen-
ge davant el Bellvitge 
es va suspendre.

Isaac Solanes

Propers encontres

08/10/2017  --  12 h.
Camp Municipal 

de Vilaseca
Vilaseca| Balaguer

El Balaguer perd per golejada amb el San 
Cristóbal i es troba a la cua de la taula

Els balaguerins que
entrena Edu March
encara no coneixen la 
victòria aquesta nova 
temporada

Isaac , capità del Balaguer

Mikel lluitant al centre del camp

15/10/2017  --  17 h.
Camp Municipal 

de Balaguer
Balaguer| Tortosa

 El  Balaguer de Edu 
March està en caiguda 
lliure en aquest inici de 
temporada. Després de 
quatre jornades, l’equip 
encara no coneix la vic-
tòria, i ocupa la cua de 
la classificació, després 

17/09/2017

BALAGUER 1
MARTINENC 2 
324/09/2017

S. CRISTOBAL 4
BALAGUER 0

de la severa derrota del 
diumenge 24 de setembre 
al camp de Can Anglada 
a Terrassa, davant el San 
Cristóbal. Una derrota que 
va començar al minut 2 
quan en la sortida d’un cor-
ner, els locals s’avançaven 

en el marcador. El Balaguer 
va refer-se d’aquest gerro 
d’aigua freda i va aguantar 
bé tota la primera part, tot 
i que no va aprofitar les 
poques ocasions que va 
tenir. A la segona part, els 
locals van tornar a marcar 
aviat, i el 2-0 ja va ser defi-
nitiu per un Balaguer que 
va abaixar els braços. Els 
canvis tampoc van aportar 
solucions, i finalment el 
San Cristóbal va ampliar el 
marcador fins al 4-0 final. 
Un resultat força abultat.
 El Balaguer havia de 
rebre a casa al Bellvit-
ge el passat diumenge 1 
d’octubre, però els fets 
ocorreguts a causa del re-
ferèndum català, va fer que 
la Federació Catalana de 
Futbol decidís suspendre 

tots els partits del diumen-
ge a la tarda.
 Aquest diumenge es 
desplaçaran al camp del 
Vilaseca, mentre que el 
proper 15 d’octubre rebran 
al Municipal de Balaguer al 
Tortosa.
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 Josep Lluís Blanco, 
de La Sansi, per quarta 
edició, ja ho va fer al 
2013, 2014 i 2016, ha gua-
nyat la 7a edició de la Mi-
lla de Balaguer amb un 
temps de 4’42”, superant 
en un ajustat esprint a 
Roger Sans (subcampió 
català Sub-23 de 3.000m.
obs) 4’43” i al marroquí 
Ahmed Hfairi 4’44”. 
 “Ha sortit una cursa 
tàctica, que ha permès 
arribar un bon grupet al 
final, a falta de 250 me-
tres anava en 4a posició, 
però tot i que m’ha costat 
molt, content de la victò-
ria, ja que els joves m’ho 
ha fincat molt difícil” 
comentava el lloretenc 
Josep Lluís Blanco.
 En dones, la primera 
en creuar la línia d’arri-
bada, en la seva primera 

José Luis Blanco guanya la 
seva quarta Milla de Balaguer 
de les 7 disputades

Milla Urbana de Balaguer

La francesa Florence 
Bartholet va ser la 
guanyadora en la
prova femenina
dominant la cursa

El proper diumenge 22 d’octubre arriba 
la 20ena edició d’Ermitanyos

 El Club Ciclista Radical 
Spor t  u l t ima aquests 
dies els preparatius per 
celebrar la 20a edició de 
l’Ermitanyos, una prova 
ciclista de caràcter no 
competitiu que recorre 
tres ermites de la comarca,  
Cérvoles, Montalegre i Sant 

Jordi amb recorreguts de 
45, 70 i 90 quilòmetres, 
respectivament.
 L’ o r g a n i t z a c i ó  n o 
senyalitzarà el circuit sinó 
que els participants podran 
accedir als tracks dels tres 
recorreguts a través dels 
seus dispositius mòbils o 

Ermitanyos

Ermitanyos

participació a aquesta 
milla, va ser la francesa 
Florence Bartholet, que 
va dominar la cursa de 
principi a fi. 
 La milla organitzada 
per el club Runner ’s 
Balaguer amb la col-
laboració de la Diputa-
ció de Lleida i l’Ajun-
tament de Balaguer, 
aquesta temporada es 
la de més nivell de terres 
de ponent. La pluja no va 
frenar als 275 inscrits en 
aquesta cita de l’esport, 
sense oblidar les curses 
infantils.

GPS. Segons el president 
del Club Radical Sport, 
Sisco Ricart,  «amb aquesta 
mesura es respecta més el 
medi ambient, ja que no cal 
posar cintes ni guixar enlloc. 
A més, actualment totes les 
persones que van en BTT 
estan preparades per assolir 
aquesta nova tecnologia». 
 La prova, que compta 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Balaguer 
i que és tot un clàssic en 
el calendari esportiu de 
la capital de la Noguera, 
tindrà lloc el diumenge 
22 d’octubre. S’hi espera 
la participació de 500 
corredors, el límit establert, 
procedents d’arreu de 
Catalunya però també 
andorrans,  f rancesos, 
gent de l’Aragó, València i 
Madrid.
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 El diumenge 5 de 
novembre és la data es-
collida pels Runner’s Ba-
laguer per a la celebració 
de la 37a edició de la 
Cursa Popular Sant Crist 
de Balaguer, puntuable 
per a la Lliga Ponent en 
les seves dos distàncies, 
els 5 i els 10 kilòmetres. 
La prova ja ha obert les 
inscripcions.
 L a  c u r s a  s e 
celebrarà a les 10.30 
hores i formarà part del 
programa d’actes de les 
Festes del Sant Crist 
de Balaguer, tot i que 
s’avança una setmana 
als actes principals 
de la festa major. A 
tots els participants 
de les curses se’ls hi 
entregarà una samarreta 
tècnica i una bossa del 
corredor.  A més,  hi 
haurà serveis com ara 
una carpa de trobada 
de voluntaris a les 9.00 

Balaguer celebrarà una nova 
cursa del Sant Crist el proper 
diumenge 5 de novembre

Cursa Sant Crist

La cursa ofereix les 
modalitats de curses 
de 5 i de 10
quilòmetres el 5 de 
novembre

hores al podi, dutxes i 
vestidors, assegurança, 
avituallament d’arribada 
i guarda-roba. Les dutxes 
i els vestidors estaran 
situats a 300 metres 
de la sortida (Molí de 
l’Esquerrà).
 L ’ e n t r e g a  d e 
dorsals, samarretes i 
bossa del corredor es 
farà al pavelló Molí de 
l’Esquerrà dissabte dia 4 
de 19.00h a 21.00 hores i 
el mateix dia de la cursa 
a partir de les 9.00 hores.
 La informació i les 
inscripcions es poden fer 
des del web: www.iter5.
cat/

Primera victòria del sènior masculí del 
C.B. Balaguer davant el Cambrils

Club Bàsquet Balaguer

L’inici dels balaguerins va ser clau per la victòria 
final per 76-60, tot i que al descans els locals només 
guanyaven d’un punt

Derrota per la mínima del sènior femení 
del CB Balaguer davant el Cornellà

CB Balaguer

 L’equip sènior femení 
del Club Basquet Balaguer, 
e l  Q 2  C o n s u l t o r s  v a 
perdre a la pròrroga en 
la seva estrena al pavelló 
Poliesportiu de Balaguer 
aquesta temporada 2017-
2108, debutant en la primera 
Catalana.
 Un partit contra un 
clàssic de la categoria, les 
del Cornellà amb un ritme 
molt alt van sorprendre a les 
balaguerines dirigides per 
Sergi Llurba, que van veure 
com les visitants marxaven 
en el marcador molt aviat.
 Mica en mica, però, les 
locals es van anar posant en 
el partit i van anar retallant 
distàncies en el marcador, 
fins arribar al descans a 
cinc punts per sota de les 
barcelonines que havien 
arribat a dominar per 14 

punts.
 A la represa va seguir 
la tònica amb un Balaguer 
molt treballador que anava 
reduint diferències.
 Practicament sota la 
botzina, el Cornellà va 
forçar la pròrroga, que 

va deixar força tocades a 
les locals. En la pròrroga, 
el Balaguer no va acabar 
d’entrar mai en el partit i 
finalment, el Cornellà es va 
emportar el partit per 56-58 
en un final emocionant i 
molt ajustat.

 Primera victòria dels 
grana contra un Cambrils 
que no va saber gestionar 
les faltes.
 L’inici pletòric dels locals 
amb un parcial de 18 a 4 va 
marcar el partit, la millora 
en el joc col·lectiu d’atac va 
fer que s’aconseguissin més 
cistelles i s’anotés més de la 
línia de tres punts. Aquest 
parcial inicial va ser contra-
restat per els visitants que 
es van tornar posar al partit 
arribant al descans amb un 
32-31 favorable als locals.
 En la segona part els de 
Cambrils no van saber donar 
resposta i els de la Noguera 
van aconseguir una victòria 
merescuda i que els ha de 
donar forces per millorar i 
seguir treballant bé per la 
construcció de l’equip.
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Balaguer acollirà el mundial femení de 
Futbol Sala del 18 al 25 de novembre

 La Selecció Catalana 
femenina de futbol sala ja 
coneix els seus rivals a la 
fase de grups del Mundial 
Femení de futbol sala, que 
es disputarà del 18 al 25 de 
novembre a Balaguer. El 
conjunt dirigit per Cristian 
Roldán ha quedat enquadrat 
al grup B, on s’enfrontarà a 
Argentina i França. 
 El sorteig de grups del 
Mundial es va celebrar 
divendres a la seu de la Unió 
de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC), un acte 
presidit pel seu president, 
Gerard Esteva, i que va 
comptar també amb la 
presència de Daniel Vives, 
president de la Federació 
Catalana de Futbol Sala; 
Jordi Ignasi Vidal, alcalde 
de Balaguer; Antoni Reig, 
director del Consell Català 

Sorteig del mundial

La selecció catalana dirigida per Cristian Roldán 
ha quedat enquadrada al grup B i s’enfrontarà a les 
seleccions d’Argentina i França

de l’Esport; Julio Notario, 
s e c r e t a r i  g e n e r a l  d e 
l’Associació Mundial de 
Futsal, i Luca Alfieri, president 
de la Unió Europea de Futsal. 
 Durant l’acte, l’alcalde de 
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, 
va assegurar que es podrà 
veure una gran competició 
d’un esport molt seguit a 
Balaguer, i que a més es farà 
en categoria femenina, fet 

Sorteig del Mundial

que “li dóna un plus”, mentre 
que Antoni Reig va destacar 
la projecció internacional 
que té per Catalunya fer un 
Mundial a Catalunya. Daniel 
Vives, també es va manifestar 
dient que “un Mundial és la 
finestra al món d’un país i 
hem de fer-lo ben fet, ja no 
només perquè és la imatge 
de la federació, sinó de 
Catalunya”.
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 El departament de 
Territori i Sostenibilitat 
invertirà a l’entorn de 
6 milions d’euros en la 
compra d’un nou tren 
per a la línia Lleida – la 
Pobla de Segur, que serà 
igual als dos que circu-
len per aquest servei 
operat per Ferrocarrils 
de la Generalitat de Ca-
talunya (FGC). El consell 
d’administració d’FGC 
ha aprovat aquesta set-
mana la compra de la 
nova unitat que donarà 
cobertura a l’increment 
de demanda experimen-
tat per la línia, que ha 
crescut un 200% els pri-
mers sis mesos de 2017. 
Entre gener i juny ha 
transportat 91.969 usu-
aris, 61.329 més que el 
mateix període de l’any 

Adquisició d’un tercer tren 
per a la línia de Lleida a la 
Pobla de Segur

Ferrocarril Balaguer-La Pobla

El nou tren estarà en 
funcionament d’aquí 
a un parell d’anys i 
donarà cobertura a 
l’increment de servei

anterior. 
 La nova unitat perme-
trà FGC disposar de ma-
terial de reserva i/o reforç 
no només per l’augment 
d’usuaris sinó també per 
fer front a futures eventu-
alitats derivades de les 
revisions de cicle mitjà 
i llarg dels dos trens 
que ara donen servei a 
la línia, que obligaran 
a immobilitzacions més 
llargues del material. El 
termini de lliurament del 
nou tren és de 21 mesos. 

Xerrada sobre la depressió a Vallfogona en 
el dia Mundial de la Salut Mental 2017

Vallfogona

Aquest dijous 5 d’octubre, a càrrec de les
professionals Montse Terés i Marta Petit, 
a l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer

Penelles acollirà el primer festival 
“Rodautors” de cantautors catalans

Joan Blau, un dels organitzadors de l’event

 Un total de 20 cantautors 
i cantautores  participaran 
en el primer Rodautors que 
es farà a Penelles durant el 
cap de setmana del 21 i 22 
d’octubre. 
 Es tracta de cantautors 
d’arreu de Catalunya tot 
i que també n’hi ha de 
Madrid, València i Tenerife 
i s’han escollit d’entre un 
total de 52 propostes.
 Rodautors és un Festival 
Itinerant centrat en apropar 
als pobles de les terres 
catalanes la música de 
l’art del cantautor i està 
pensat de manera que sigui 
un punt de trobada per a 
cantautors i cantautores, 
un espai per als que estan 
iniciant-se en aquest món i 
pels que, tot i fer temps que 
hi estan dedicats, també 
volen compartir aquesta 
experiència.

 La que es farà a Penelles 
és la primera edició del 
Rodautors, una iniciativa 
organitzada de manera 
autònoma entre cantautors 
i cantautores, formant una 
comissió organitzadora i 
participant conjuntament 
amb les Associacions 

Culturals dels pobles i 
regions on es realitzaran 
les diferents edicions del 
Festival.
 El Festival Rodautors es 
farà a Penelles els dies 21 i 
22 d’octubre amb l’actuació 
d’una vintena d’artistes 
cantautors.

 L’Associació Salut Men-
tal la Noguera ha organitzat 
un acte de sensibilització a 
Vallfogona de Balaguer per 
tal de commemorar el Dia 
Mundial de la Salut Mental 
d’aquest any.
 Es tracta d’una xerra-
da que porta per títol “La 
depressió: trenquem el 
silenci”,  que es realitzarà 
el dijous dia 5 d’octubre 
a les 19:00 de la tarda a 
l’Ajuntament de Vallfogona 
de Balaguer.  
 Hi intervindran Montse 
Terés, psicòloga del Centre 
de Salut Mental d’Adults 
de Balaguer; Marta Pe-
tit, psicòloga i terapeuta 
ocupacional de l’ASM la 
Noguera; i es comptarà 
també amb la presència 
d’un testimoni.
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 En un altre temps, un 
prohom de Balaguer va rebre 
una sanció governativa que li 
va semblar no ajustada a dret, 
o millor dit, del tot injusta. 
Com advocat que era, va fer 
l’escrit d’al·legacions i es pot 
pensar que es va lluir en els 
seus raonaments de defensa. 
Però el veritablement origi-
nal va ésser el final, que en 
aquell temps era com un for-
mulari fet a mida, deia : “Por 
Diós, España y su Revolución 
Sindicalista. Viva España”. I 
ell va afegir... y que Diós se lo 
tenga en cuenta. Després de 
Sindicalista. No cal dir que la 
multa es va executar.

 Fent memòria d’aquest 
fet, penso en tot el que estem 
vivint en els dies d’avui, d’ahir 
i des de practicament fa tres 
anys. No cal dir que crec que 
trigarà molt de temps en re-
cuperar-se tot allò que quasi 
sense percebre-ho, surava en 
l’ambient i creava un tracte 
personal distés i molt amiga-
ble. Avui tots estem batejats 
i sense voler dir els noms fi-
cats, tots els coneixem. No 
té massa importància si un 
és conseqüent en el pensar 
i viure. Els únics que s’han 
de protegir, és el jovent que 
ha de quedar sense batejar. 
Aquesta joventut que d’una 

manera tan total, han donat 
el seu treball per un somni 
de molt difícil realització. 
Sempre hi pot haver un pen-
sament interessat, que jo el 
puc sospitar però no el vull 
escriure. a la fi es pot creure  
qualsevol cosa, perquè el cer-
vell humà no para de funcio-
nar ni dormint. No hi ha cap 
dubte de que el món que els 
deixem no es gaire bo i fran-
cament millorable, i podem 
pensar que ells ho veuen més 
que nosaltres, doncs els hi 
toca veure i patir-lo. Ha pogut 
ser una senyal de protesta, de 
disconformitat amb tot el que 
està caient, i es ben justa. Jo 
tinc per aquesta joventut to-
tes les paraules de disculpa 
i d’enveja. I si no de’ls veiés 
i notés pobres de nosaltres. 
Sols s’ha de vetllar que no 

siguin víctimes d’aquests 
taurons d’extremisme, que 
ho volen xafar tot per imposar 
la seva marca, que enlloc ha 
pogut presentar un èxit, sen-
se restar-li la llibertat.
 En els llunyans de la meva 
joventut, entengueu que par-
lo de finals del cinquanta del 
passat segle, em queien bé 
les idees comunistes, però 
va ser al 1963, quan visitant 
Berlín i veien el contrast de 
l’Occidental amb l’Oriental, 
em vaig donar compte de que 
alguna no rutllava com es 
volia vendre. Aquell mur que 
començava a fer-se, la foscor 
nocturna i el so de trets per 
la nit, estaven dient (sense 
paraules), alguna cosa que la 
propaganda i els intel·lectuals 
filo comunistes negaven. No 
cal dir que vaig tenir i sentir 

una relativa decepció.
 Si és cert el que tantes 
vegades s’ha escrit, de que a 
través del coneixement s’ar-
riba a l’enamorament, avui 
s’ha arribat a l’antipatia i l’en-
frontament per culpa d’uns 
polítics que no han donat  la 
mida que amb el que cobren, 
sel’s suposava. Tots estem 
esvalotats. El país assisteix 
a una barrabassada que pot 
portar dies molt inquiets i 
conseqüències que avui no es 
poden calibrar del tot. Ningú 
ens ha donat ni la mà. Estem 
dividits essent un sol poble, 
que havia aconseguit oblidar 
moltes coses i convivia en 
pau.
 Sols prego que Déu els hi 
tingui molt en compte als cre-
adors de tot aquest desman-
tellament del camí fet.

 Els criteris mercantilistes 
van guanyant terreny. Els cen-
tres educatius no s'han lliurat 
de l'imperi de la tecnocràcia i de 
la innovació com a finalitat en si 
mateixa. L'acceptació del model 
econòmic que imposa el siste-
ma capitalista neoliberal, basat 
en el consum compulsiu i la 
competitivitat, ha esdevingut el 
valor suprem. El cultiu d’aquest 
es ven com a garant de l'èxit i la 
realització personals. Tot plegat 
acaba afectant la naturalesa 
de la docència, la llibertat del 
docent i les vocacions futures. 
Una professió tan noble i impor-
tant per a la societat ha quedat 
desvirtuada per un sistema que 
limita la funció del professorat 
a la d'un simple gestor d'ex-
pectatives frustrades. Avui en 
dia, resulta impossible satisfer 
el desig de les famílies de pro-
curar el millor per als seus fills, 
ja que no es pot garantir un 
futur als joves. Els contractes 
indefinits, els sous dignes o la 
qualitat mediambiental i de vida 
són ja records del passat. Allò 
pel que lluitava l'educació s'ha 
perdut. El sistema nega la capa-

Principis d’una educació útil per 
sobreviure al segle XXI
David Colell Orrit, Professor de llengua catalana i literatura
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

citat de transformar la societat, 
especialment, no tolera canvis 
en els àmbits que necessitarien 
una transformació més profun-
da: l'educació i la sanitat. Però, 
creiem que hi ha batalles a les 
quals no podem renunciar si 
no volem acabar al llindar del 
suïcidi. Així, doncs, creiem que 
hi ha marge per a una educació 
transformadora, que ensenyi 
a valorar críticament el model 
de vida actual, un model que 
atempta contra la felicitat de les 
persones i contra la viabilitat del 
planeta.
 Quins principis haurien de 
guiar la restauració d'una edu-
cació transformadora i lliure? 
Primer, despertar en l'alumnat el 
compromís envers el bé comú. 
En els temes socials, cal passar 
d'una resposta assistencial a 
atrevir-nos a abordar els orígens 
de les desigualtats. Per això, cal 
treballar l'esperit crític, així com 
la cultura política i de la pau. 
Segon, els centres educatius 
han de ser utòpics, és a dir, no 
poden reproduir les injustícies 
que campen per la societat. El 
bonisme amb la corrupció, les 

conductes incíviques, els mal-
tractaments o les discrimina-
cions per raó de religió, sexe o 
raça, ha de ser reconduït cap a 
un codi moral i ètic que imperi 
en tot l'àmbit educatiu. L'escola 
o l'institut han de tornar a ser 
el referent de la societat i no al 
revés, com passa ara. Tercer, cal 
educar per aconseguir una vida 
plena i una consciència plane-
tària. Per tant, ens hem de com-
prometre amb la transmissió de 
la sobrietat, el decreixement, 
la responsabilitat, la humilitat, 
l'esforç, la solidaritat i la resta 
de valors que avui resulten sub-
versius. Certament, la defensa 
d'aquest ideari genera tensions; 
però el plantejament d'una edu-
cació que millori el món actual 
ha d'afrontar aquests riscos. 
Quart, l'educació mai ha d'es-
tar condicionada per criteris 
econòmics. El mateix podríem 
dir per a la sanitat, l'altre gran 
pilar de la societat. No és propi 
d'un govern subjecte als drets 
humans l'aplicació de retallades 
pressupostàries en aquestes 
matèries estratègiques per al 
futur dels pobles. Abans d'esca-
timar recursos en l'educació o 
en la sanitat, haurien d'eradicar 
altres dispendis absolutament 
prescindibles i que només be-
neficien polítics professionals, 
banquers i grans empresaris. 
En els centres educatius no po-

den entrar els interessos corpo-
ratius o la publicitat per captar 
nous clients. Així com tampoc 
s’hi poden exaltar els valors de 
la competitivitat o l'èxit personal 
basats en les injustícies econò-
miques i en la idolatria dels di-
ners. Cinquè, s'ha de recuperar 
el prestigi, l'autoritat i el paper 
ètic del docent. Deixant de ban-
da les grans retallades salarials 
aplicades als docents, tot i que 
també minen el seu prestigi 
professional, ens volem centrar 
en la valoració social de la do-
cència. Cal tornar a considerar 
el mestre o el professor com un 
element essencial per al bon 
funcionament del sistema edu-
catiu, en lloc d'avaluar-lo segons 
uns resultats estadístics. Tor-
nar-li la llibertat de càtedra i l’es-
tatus d'autoritat pública és bà-
sic per fer de l'aula un espai de 
respecte i transformació social. 
Sisè, cal recuperar el plaer pel 
coneixement teòric i no utilitari. 
No pot ser que tot el que s'ense-
nya als centres educatius hagi 
de tenir aplicacions pràctiques 
o s'hagi de considerar adscrit o 
les anomenades competències 
bàsiques. D'aquí l'ostracisme de 
la literatura, la filosofia, les arts 
i la resta d'humanitats. Els cen-
tres educatius no poden ser fà-
briques d'obrers disposats a tre-
ballar 40 hores setmanals, sense 
temps per a cap altra cosa, i amb 

sous miserables que no arriben 
per a un habitatge. L'alumnat té 
dret al gaudi estètic, a conrear 
la seva vida interior i a aprendre 
pel pur plaer d'aprendre. Setè i 
últim, la persona i la natura han 
de situar-se al centre de tot per 
poder fer reeixir el millor d'un 
mateix. L'individu integrat al seu 
medi és l'únic que té alguna pos-
sibilitat de prosperar. Llavors, 
el centre educatiu ha de donar 
exemple d'eficiència energètica, 
de cura dels éssers vius i d'altres 
aspectes de la cooperació entre 
sistemes humans i sistemes na-
turals, ja que cal tenir en compte 
que l'explotació del medi i la dels 
humans van sempre de la mà.
 En conclusió, el nostre 
alumnat encara somia amb un 
canvi, com totes les noves ge-
neracions. La comunitat educa-
tiva és la responsable d'ajudar 
el jovent a materialitzar aquest 
canvi. La vocació del docent 
connecta amb aquest anhel de 
transformació; per tant, tota la 
societat ha d'ajudar també els 
professionals de l'educació i 
mai entorpir la seua tasca. Actu-
alment, el sistema polític i eco-
nòmic dominant resulta un obs-
tacle per a la llibertat personal 
i la creativitat dels joves. Així, 
doncs, hem de fer tot el possible 
per transformar aquest món in-
just en l'àmbit d'una humanitat 
lliure i d'una biosfera saludable.
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Carnisseria Paris imparteix un curs sobre 
patés i micuits d’ànec a Barcelona

 El proper divendres 
dia 20 a les 6 de la tarda, 
la Biblioteca Margarida 
de Montferrat organitza 
la cloenda del IV Rally de 
la Biblioteca. L’acte tindrà 
lloc al pati de l’edifici de la 
Biblioteca i en cas de mal 
temps, al Casal Lapallava-

cara, a les 6 de la tarda.
El Rally és una activitat 
de foment de la lectura 
adreçada a infants de 7 
a 12 anys que consisteix 
en llegir 11 llibres d’una 
selecció i superar una 
prova de coneixements 
sobre la biblioteca.

Arriba la cloenda del IV Rally 
de la Biblioteca de Balaguer

Rally de la Biblioteca

 La Carnisseria i Xarcuteria 
París va impartir un curs sobre 
patés i micuit d’ànec a la seu 
del Gremi de Carnissers de 
Barcelona el dia 18 de se-
tembre, adreçat a carnissers 
i carnisseres.
 Atès el gran nombre 
d’inscripcions, es van fer 
dos grups, un al matí i un 
altre a la tarda, per  tal que 
tothom hi pogués assistir. 
Els professionals inscrits 
provenien de Catalunya, 
Andalusia, Aragó, Illes 
Balears, País Basc i València.
 Durant la sessió, l’Anna 
París va explicar l’elaboració 
bàsica dels patés i del 
micuit d’ànec de manera 
artesanal amb productes 
de primeríssima qualitat, i 
també tècniques de decoració 
d’aquests productes per fer-
los més atractius a la clientela.

Anna Paris va explicar al gremi de carnissers de 
Barcelona, l’elaboració bàsica dels patés i del micuit 
d’ànec de manera artesanal

Xarcuteria Paris
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26ena edició de Firauto de vehicles 
d’ocasió els propers 14 i 15 d’octubre

 La ciutat de Balaguer 
acollirà una nova edició de 
Firauto, la Fira del vehicle de 
segona mà i complements, 
els propers dies 14 i 15 d’oc-
tubre, al Pavelló Firal de la 
ciutat.
 Una Fira pionera a les 
terres de Lleida on uns 22 
expositors presenten vehi-
cles, tots ells supervisats i 
revisats, amb un gran ven-
tall d’opcions, des de les 
més econòmiques, que po-
dreu trobar al Mercat de la 
Ganga, fins a les més sofisti-
cades, per a públics més exi-
gents i/o amants del motor. 
 També hi haurà repre-
sentats altres sectors, com 
són els remolcs i la maqui-
nària industrial, el comple-
ments per als automòbils, 
l’àudio i enguany, com a 
novetat, la retolació de vehi-
cles. 
 La Fira s’inaugurarà ofi-
cialment el dissabte a les 11 
del matí i presidirà l’acte, el 
Sr Ramon Alturo, director 
dels SSTT del departament 
de Coneixement i Empresa 
de la Generalitat de Catalu-
nya, a Lleida. 
 Serà un any on hi haurà 
una gran varietat per esco-

llir ja que el pavelló estarà 
ple de gom a gom a l’igual 
que l’esplanada exterior de 
davant del mateix. El parc 
de vehicles d’ocasió és cada 
cop més ampli ja que també 
es poden trobar vehicles de 
gerència i amb molts pocs 
quilòmetres, fet que li dóna 
a la mateixa fira un nou va-
lor afegit.
 Dins el marc de la Fira 
hi tindrà lloc activitats paral-
leles per tal d’atraure a di-
ferents sectors de públic: 
per als petits, s’instal·larà al 
darrera del pavelló un circuit 
inflable de mini motos per a 
edats compreses entre els 
4 i els 10 anys. També, com 
ja és tradicional en aquesta 
fira gràcies a la col·laboració 
del Club Slot Balaguer, 
s’instal·larà un circuit ge-
gant d’slot (vehicles telediri-
gits), al vestíbul del pavelló. 
Com a atracció gaudirem, 
enguany del Show Marcel, 

Firauto

el dissabte a les 13.15 h i el 
diumenge, a les 19.15 h Ex-
hibició de trialshow de la mà 
de Marcel Justribó, ex pilot 
de trial, campió d’Espanya 
Juvenil, junior i sènior B. 
Campió d’Europa: d’Itàlia 
anys 2001 al 2004 i de Fran-
ça 2005. 10 anys competint 
al mundial des del 1994 fins 
al 2005. Obtenint el millor re-
sultat com a 6è. També, dins 
el marc de la fira, compta-
rem amb el Circuit karting 
55-84 de Menàrguens, dirigit 
bàsicament als joves, amb 
demostracions al darrera 
del Pavelló.
 Diumenge al matí, gau-
direm també de la III Con-
centració  de vehicles antics, 
clàssics, clàssics esportius i 
motos organitzada conjun-
tament amb el Club de Ve-
hicles Històrics de Lleida, i 
romandran exposats durant 
tot el matí dins el marc de 
Firauto.

 Una t rentena de 
sales de les comarques 
lleidatanes, entre elles, la 
de Balaguer, se sumaran 
el pròxim mes d’octubre 
a una nova edició, la 
número tretze, de la 
Festa del Cinema, que 
tornarà a oferir entrades 
a 2,90 euros.
 Serà els dies 16, 17 
i 18 (dilluns, dimarts i 
dimecres) i els lleidatans 
podran veure a aquest 
preu qualsevol de les 
pel·lícules que s’estiguin 
projectant en aquell 

moment. 
 L’ e s d e v e n i m e n t , 
o r g a n i t z a t  p e r  l a 
C o n f e d e r a c i ó  d e 
Productors Audiovisuals 
(Fapae), la Federació 
d e  D i s t r i b u ï d o r s 
C i n e m a t o g r à f i c s 
(Fedicine), la Federació 
de Cines d’Espanya 
(Fece) i l’Institut de la 
Cinematografia i  de 
les Arts Audiovisuals 
(Icaa), busca fomentar 
l’assistència a sales de 
cine com un hàbit social 
i cultural.
 La mecànica per a 
aquesta nova edició de 
la Festa del Cinema es 
manté, de tal manera que 
els espectadors, excepte 
els menors de 14 i els 
majors de 60, s’hauran 
d’inscriure a la pàgina 
web www.fiestadelcine 

Balaguer se suma a la Festa 
del cinema dels dies 16, 17 i 
18 d’0ctubre

S’arriba a la tretzena 
edició de la Festa del 
Cinema que tornarà a 
oferir entrades a 2,90 
euros

La Fira presentarà uns 
dos-cents vehicles 
d’ocasió als pavellons 
firals d’Inpacsa durant 
els dos dies

Festa del Cinema a Balaguer
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Anuncis breus classificats
TREBALL
--------------------------------------
E m p r e s a  c à r n i c a 
d’Agramunt, busca car-
nisser i xarcuter amb 
experiència. Incorpora-
ció immediata. Enviar 
CV a: silcorcarnica@
hotmail.com
-----------------------------------
APROFITA, ara és el 
moment per posar-t’hi,  
aprèn anglès. Profes-
sora nativa dóna clas-
ses particulars. Clas-
ses de conversa, en 
grups organitzats o bé 
classes particulars. 
Una manera amena 
d’aprendre anglès. De-
mana informació so-
bre horaris, sense cap 
compromís. Comença 
aquest setembre apre-
nent l’anglès!! Raó: 
650422582.
-----------------------------------

REPASSOS  de llen-
gua anglesa (Educació 
Primària, ESO i Bat-
xillerat). Raó interes-
sats: 698383277.
------------------------------------
PERRUQUERIA L’EN-
CÍS (c/ Cadí, 1 canto-
nada c/ Barcelona), 
necessita oficial de 
perruqueria, amb ex-
periència. A poder ser 
amb coneixements 
d ’ e s t è t i c a .  R a ó : 
616729006-973450121.
-----------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
VENC pis nou a l’Av. 
Països Catalans, 1a 
planta, gran terrassa 
de cara al riu, 4 habi-
tacions. Raó telèfon: 
636124737.
-------------------------------------

OPORTUNITAT: 3 ca-
ses unides a la Plaça 
Major de Vilanova de 
la Sal, 350 m2. Ideal 
per a turisme  rural. 
A reformar íntegra-
ment. Informació: 
639772265.
---------------------------------------
ES TRASPASSA bar 
amb terrassa. Raó: 
635462437.
---------------------------------------
VENTA PIS a Països 
Catalans, 2 hab. Raó: 
973446011-629725009.
--------------------------------------
LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col·legi 
Vedruna. Raó telèfon: 
973450555.
-------------------------------------
VENC pis a l’Avin-
guda Països Cata-
lans, amb 3 hab. Raó: 
973446011-629725009.
---------------------------------------

VARIS
------------------------------------
TRACTORS, compraria 
de particular a parti-
cular, tractors petits o 
mitjans amb documen-
tació: Raó: 617777432 
(Jesus).
-----------------------------------
CLASSES D’ALEMANY, 
particulars i en grup. 
Per a tots els nivells. Bis 
bald! Raó: 626915106 
(Xavier).
-----------------------------------
COMPRO: monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes antigues, rellotges 
de totes les marques, 
àlbums de cromos, pos-
tals, fotografies antigues, 
còmics, llibres antics, 
plomes estilogràfiques, 
nines Nancy, scalextrics, 
coberteries de plata i an-
tiguitats. Raó: 676803205.
-----------------------------------

ART DE FENIX - Perso-
nes de confiança i de 
casa. Buidem pisos, 
trasters, magatzems... 
No llencis res, recollim 
tot allò que no facis 
servir. Raó: 649232923.
------------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
-----------------------------------
Si us interessa posar 
anuncis en aquesta 
secció de breus clas-
sificats, us podeu in-
formar adreçant-vos 
a les nostres oficines 
al c/ Sant Lluís, 36-
38 entresol, al telèfon 
973448273 o bé al nos-
tre web: www.revista-
groc.com
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
----------------------------------- 
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

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 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 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 

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) 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.

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

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              dl. a ds.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                                    dg.
20.23                                “                                            dl. a dv.
20.25                                “                                           dissabte
06.10                         TÀRREGA                                 dl. a db.
06.50                                 “                                           dl. a db.
07.50      “                       dl. a dv.
12.00                                 “                                           dl. a db.
14.00                                “                                           dl. a db. 
19.30      “ dl. a db.
06.30      LLEIDA dl. a dv.
07.15 “ dl. a dv.
07.40 “ dl. a db.
07.45 “ dl. a db.
07.48 “ dl. a db.
07.55 “ dm./dc./dv.
08.00 “ dl./dj./dv.
09.10 “ dl. a db.
09.15 ” dl. a dv. 
09.53 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  dl. a dv.
12.00 “  dl. a dv.
13.10 “  dl. a dv.
14.45 “  dl. a dv.
15.18 “ dl. a dv.
15.23 “ dl. a dv.
17.30 “ dl. a dv. + dg.
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.10 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
12.00                          ALBESA                              ds. mercat
13.35 SOLSONA                   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.

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

De les 8 de la tarda del 5 d’octubre a les 8 de la tarda del 12 d’octubre  CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 12 d’octubre a les 8 de la tarda del 19 d’octubre  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 19 d’octubre a les 8 de la tarda del 26 d’octubre  MARCH
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