
1<<



2 >> P U B L I C I T A T



3<<E D I T O R I A L

Amb el suport de

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell
BALAGUER
Tel. 973 448 273
redaccio@revistagroc.com
info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
Imprimeix: Anfigraf
Dipòsit legal: LL-81-1987
Tirada: 6.200 exemplars.
Distribució: Gratuïta a Àger, 
Algerri, Balaguer, Bellcaire 
d’U., Butsènit de M., Camarasa,
Castelló, Cubells, Fontdepou, 
Gerb, La Ràpita, La Sentiu,  
Les Avellanes, Menàrguens, 
Montgai, Os de Balaguer, Sant 
Llorenç, Tartareu, Térmens, 
Vallfogona de B. i Vilanova de 
la Sal.
Director: Pedro Pérez.
Direcció Comercial i
Administració: Sisco Alarcón. 
Equip de Redacció: Joan 
Bové, Montse Cercós, Sisco 
Alarcón, Pedro Pérez.
Departament comercial: 
Arantxa Ramírez.
Col·laboradors habituals: 
Josep M. Simón, CGA, Miquel 
Trilla, Núria Arbós i Eva Font.

GROC és una publicació plu-
ral i independent. Els articles 
d’opinió són exclusius dels seus 
autors que GROC no fa necessà-
riament 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.
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en la darrera etapa de la seva vida.

Gràcies

 L’horrorós atac mortal a Charlie Hebdo, el 7 de gener 
del 2015, posà sobre la taula un etern debat no exempt 
de polèmiques i diversos parers: Hi ha d’haver límits a la 
llibertat d’expressió?
 En aquest sentit van tenir ocasió de llegir parers que 
titllaven a la revista satírica Charlie Hebdo de “revista 
escombraries”, altres opinaven que “la religió no és i mai 
hauria de ser exempta del criticisme” i un nodrit grup 
pensa que “la llibertat d’expressió ha d’implicar respecte 
als altres, no insults desmesurats”. La polèmica està 
servida.
 Dins dels principis generals, la llibertat d’expressió 
consisteix a comunicar els nostres pensaments, idees 
i opinions i a diferència de la llibertat d’informació, que 
va referida a les dades d’una determinada realitat, la 
llibertat d’expressió no és només donar informació sinó 
que a més és poder formular opinions. El reconeixement 
d’aquest dret ciutadà, que està molt ben, o no, protegit 
constitucionalment, controla o limita l’estat en l’exercici 
del seu poder ja que la llibertat d’expressió és el dret 
que amb més eficàcia pot qüestionar, criticar o protestar 
contra qualsevol acció arbitrària de l’Estat. Mentre més 
gran sigui la protecció d’aquest dret, més democràcia 
s’aconseguirà en una societat.
 Crida poderosament l’atenció la diversitat d’opinions 
tan radicals, unes i tan escasses de rigor, altres, i si bé 
tots estan d’acord a condemnar l’assassinat indiscriminat 
d’un grup de periodistes, (com no podia ser d’una altra 
forma), però, alguns els responsabilitzaven del seu propi 
tràgic final, per l’”ofensiva” incorrecció de les caricatures 
que publicaven. Tal forma de pensar provoca diverses 
qüestions: el respecte és una categoria absoluta?, el que 
va passar té un origen polític?, pot utilitzar-se la sàtira 
contra el poder?.
 La llibertat d’expressió no és una mena de “patent 
de cors” que exclogui la responsabilitat dels que 
distorsionen, desfiguren la realitat, calumnien, injurien 
o atempten contra el dret a l’honor i a la intimitat.
 En aquest mateix sentit, s’ha de distingir, també, 
entre llibertat d’expressió i provocació premeditada i 
precisament per això és important el poder arribar a 
conèixer el propòsit de qui exerceix aquest dret, ja que 
no podem oblidar que, el dret ho és, precisament per 
“expressar” i no per provocar, d’aquí la denominació de 
llibertat d’expressió.

Llibertat d’expressió
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 D’altra banda, Firauto 
com cada any presentà 
diferents novetats en 
l’oferta per als milers de 
visitants. Aquest anys, 
per exemple, es propo-
sava la possibilitat de la 
retolació de vehicles. 
 També s’hi han pogut 
trobar representats altres 
sectors, com són els re-
molcs i la maquinària 
industrial, els comple-
ments per als automòbils 
i  el sector de l’àudio, 
cada cop més demandat 
pels joves visitants.
 C o m  a  a t r a c c i ó 
principal de Firauto 2017, 
els organitzadors van 
preparar una exhibició 
de trial show de la mà 
de Marcel Justribó, ex 
pilot de trial, campió 
d’Espanya Juvenil, júnior 
i sènior B. 

Diferents activitats
paral·lel·les durant els dos 
dies de Firauto 2017

Firauto

Una exhibició de trial 
de Marcel Justribó 
una de les més
seguides del
certamen firal

Milers de visitants a Firauto 2017 amb 
22 expositors i 200 vehicles exposats

 E l  d i r e c t o r  d e l s 
Ser ve is  Ter r i tor ia ls  a 
Lleida del departament de 
Coneixement i Empresa de 
la Generalitat de Catalunya, 
Ramon Alturo, va inaugurar 
el passat dissabte la 26a 
edició de Firauto, la fira 

del vehicle segona mà de 
Balaguer. 
 Alturo va voler felicitar a 
l’ajuntament per continuar 
apostant per aquesta fira 
tant potent i consolidada a 
les comarques de Ponent, 
i alhora demandada pel 

Firauto

Firauto

 Així mateix, durant 
tot el cap de setmana hi 
va haver  altres activitats 
paral·leles com ara un 
circuit gegant d’slot, un 
circuit inflable de mini 
motos, el Circuit karting 
55-84 de Menàrguens i 
la III Concentració  de 
vehicles antics.
 Un cap de setmana 
dedicat al motor que va 
captar l’atenció de milers 
de visitants de Balaguer 
i de la Noguera i de 
les comarques veïnes, 
durant els dos dies.

sector, que any rere any 
repeteix en aquest tipus de 
fires d’automoció de mercat 
de segona mà. L’alcalde 
de Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal va coincidir també 
en que és el sector el qui 
sol·licita aquesta fira que 
permet donar sortida a un 
estoc important de vehicles 
amb una gran oferta a tot el 
recinte firal.
 El certamen Firauto 
2017 va oferir durant aquest 
passat cap de setmana més 
de 200 vehicles d’ocasió, km 
0 i gerència i comptà amb 22 
expositors, la majoria d’ells 
de la capital de la Noguera. 
Firauto va comptar també, 
un any més, amb el Mercat 
de la Ganga, amb vehicles 
amb preus no superiors als 
6.000 euros.
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Balaguer acull la Trobada 
bianual dels centres
d’esplai del Bisbat d’Urgell

Trobada d’esplais

Van participar-hi un 
total de 13 centres 
d’esplai i més de 400 
persones el passat 7 
d’octubre

El dissabte 21 d’octubre es celebra una 
nova edició de la Festa de la Bicicleta

Festa de la Bicicleta

Si el temps acompanya s’espera la participació de 
centenars de persones, grans i petits el la popular 
festa no competitiva pels carrers de Balaguer

Ciència al Mercadal, nova activitat del 
Pla Municipal de Dinàmica Educativa

Plaça del Mercadal

 Una de les principals 
novetats del Pla Municipal 
de Dinàmica Educativa de 
Balaguer per al curs 2017-18  
en el que hi ha més de 100 
activitats adreçades a tots 
els nivells educatius de zero 
a divuit anys i el nombre 
d’alumnes que hi participen 
supera els 3.000. 
 E n t r e  l e s  n o v e s 
activitats d’aquest any 
destaquem: “Ciència al 
Mercadal” una fira científica 
a m b  d e m o s t r a c i o n s 
d’experiments de base 
científica, per despertar 
la curiositat i fomentar la 
recerca i l’esperit crític dels 
nostres infants i joves, ja 
que està adreçat a tot els 
nivells educatius, des de P3 
fins a Batxillerat.  L’alumnat 
presentarà a la plaça del 
Mercadal una mostra en 

directe dels experiments 
que han part icipar en 
el IV concurs de vídeo 
Experiments de pel·lícula. 
La fira és oberta a tota la 
ciutadania de Balaguer.
 “ E x p e r i m e n t s  a l 
Mercadal” és una iniciativa 

d e l  P l a  M u n i c i p a l  i 
Comarcal de Dinàmica 
Educativa que se celebrarà 
el proper divendres 27 
d’octubre a partir de 2/4 de 
10 del matí a la Plaça del 
Mercadal de la capital de 
la Noguera.

 L’esplai Gaspar de 
Portolà va ser l’amfitrió de 
la bianual trobada d’es-
plais del Bisbat d’Urgell. 
Enguany van participar-hi 
13 centres entre ells, una 
incorporació nova: Colò-
nies Sant Jaume, de Mo-
llerussa, el qual mai havia 
assistit en una trobada de 
la FEMN. 
 El passat 7 d’octubre 
més de 400 persones entre 
infants, joves, monitors i 
monitores van posar-se el 
foulard per participar en 
una diada de lleure sota el 
lema Canya a l’esplai. La 
diada va començar amb 
una sessió de zumba a 
l’escola Gaspar de Portolà 
i amb la presentació del 
repte del dia a càrrec 
dels personatges de la 
trobada: aconseguir els 
valors que s’aprenen a 
l’esplai perquè l’Olau, 
un ninot de neu molt 
simpàtic, pogués anar 
a l’esplai amb tots ells. 
Després d’una gimcana 

per tota la ciutat, la 
batucada Patakada, el 
grup de teatre al carrer El 
Sidral i el grup d’animació 
musical Encara Farem 
Salat van fer el fi de festa 
amb uns espectacles 
d ’a l lò  més  lúdics  i 
engrescadors. 
 Després d’organitzar 
aquesta  t robada de 
centres, l’esplai Gaspar 
de Portolà continua el 
curs convocant a tots 
els infants i joves que 
vulguin participar en les 
colònies 2018 a inscriure’s 
en l’activitat el proper 4 de 
novembre, presentant tota 
la documentació, de 17h a 
19h a l’escola Gaspar de 
Portolà.

 El Club BTT Radical 
Sport i l’Ajuntament de 
Balaguer, organitzen per 
aquest dissabte 21 d’octu-
bre a partir de les 4 de la 
tarda, una nova edició de 
la Festa de la Bicicleta amb 
sortida al parc de la Trans-
segre.
 Aquesta pedalada popu-
lar per a tot el públic; nens 
i nenes de 3 anys i avis de 
fins a 90 anys, participaran 
en aquesta ruta ciclista pels 
carrers i barris de Balaguer. 
Una cursa no competitiva, 
que vol reunir el màxim 
de participants, amb l’únic 
objectiu de passar una tar-
da divertida i entretinguda 
amb la família d’una forma 
ben diferent. Hi haurà acti-
vitats paral·leles i berenar 
per a tots els participants
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 Gràcies a la implica-
ció dels agents de Mos-
sos d’Esquadra destinats 
al Grup de Proximitat 
de l’ABP Noguera,  es 
van arribar a censar en 
poc temps fins a 507 
masies, de les quals, 126 
corresponen al sector de 
Balaguer i 381 al sector 
de Ponts.
 Actualment l’ABP 
Noguera està realitzant 
l’actualització del «cens 
de masies», donat que 
les persones que viuen 
en aquests nuclis aïllats 
tenen noves necessitats, 
han canviat aspectes 
de la seva vida diària: 
naixements, defuncions, 
vehicles, telèfons, etc.  
 Aquesta actualització 
no està exempta, d’un 
servei pròxim i d’un 
f a c t o r  h u m à ,  a m b 
tots els aspectes que 

Actualment els Mossos
d’Esquadra de la Noguera 
estan fent el cens de masies 

Caserna dels Mossos d’Esquadra de la Noguera

això implica.  Sense 
oblidar, que hi ha nous 
habitatges dels quals 
s’han de recollir les 
dades.
 Cal esmentar que, 
el Grup de Proximitat 
dels Mossos d’Esquadra 
de  la  Noguera  una 
vegada recul l  totes 
les dades, realitza un 
treball d’anàlisi i detalla 
aquelles persones que hi 
viuen en aquest domicili, 
i si es detecta que hi 
viu una persona amb 
necessitats físiques o 
psicològiques concretes, 
es contacta amb els 
Ser veis  Socia ls  del 
Consell Comarcal, als 
quals  se ’ ls  informa 
perquè prenguin les 
mesures oportunes i amb 
els que es manté una 
relació molt estreta, amb 
intercanvi d’informació.

Patrullatge de proximitat en l’àmbit
rural dels Mossos d’Esquadra a la Noguera

 La Noguera és una 
comarca majoritàriament 
rural, que compta amb una 
superfície total de 1.784 
Km2 i la converteix en la 
comarca amb més extensió 
de Catalunya, motiu pel 
qual, des d’un bon inici 
es va creure convenient 
que hi haguessin dues 
comissaries de la PG-ME, 
una situada a la població de 
Balaguer i una altra a Ponts.
 L’any 1999, una vegada 
inaugurades les  dues 
comissar ies  de l ’ABP 
N o g u e r a  ( B a l a g u e r  i 
Ponts), es va donar molta 

importància al patrullatge 
de proximitat en l’àmbit 
rural ,  principalment a 
la part nord i oest de la 
comarca. Dins d’aquest 
patrullatge, es va començar 
pel coneixement del territori 
i dels seus habitants, per 
això es va fer l’anomenat 
«cens de masies».
 L’objectiu del projecte 
del «cens de masies» tenia 
una doble intenció, per un 
costat situàvem aquells 
habitatges tipus masies, 
cases de camp o similars al 
mapa i d’aquesta manera, 
en cas d’una emergència 

Mossos d’Esquadra de la Noguera

de qualsevol mena, poder 
atendre immediatament les 
necessitats de les persones 
que hi vivien i d’una altra 
banda, conèixer in situ les 
persones domiciliades, 
les seves particularitats 
personals: edat, malalties, 
p r o b l e m e s  f í s i c s  d e 
mobilitat, robatoris, etc.
 To t  a q u e s t  p a q u e t 
d’actuacions van permetre 
o fer i r  a  les  persones 
domiciliades en aquests 
habitatges, normalment 
aïllats de les poblacions,  un 
servei pròxim i de qualitat, 
atenent en persona totes 
aquelles problemàtiques, 
inquietuds i suggeriments 
que ens volguessin fer 
arribar, per exemple risc 
d’incendis, abocaments 
incontrolats, etc.

El cens de masies i cases de camp de les zones 
més rurals, servirà d’ajuda alhora de fer actuacions 
d’emergència
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L’Escola de Menàrguens contra la
violència policial del passat 1 d’octubre

ZER el Jonc

Els alumnes i la comunitat educativa van realitzar 
tot un seguit d’activitats com una cassolada, pintada 
de flors i un minut de silenci el dimarts dia 3

La variant nord-oest de Balaguer estarà 
enllestida abans de l’estiu del 2018

Ajuntament de Balaguer

 L’Alcalde de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal i el regidor 
d’Urbanisme, Gerard Torres 
van visitar  les obres de la 
variant de la C-12, que passarà 
pel  nord-oest de Balaguer, 
unint la rotonda de la C-26, 
al barri del Secà amb el 
cementiri nou, amb una nova 
rotonda. Vora dos quilòmetres 
de carretera amb els seus 
vials laterals que donaran 
accés als diferents camins i 
serveis com l’escorxador o el 
propi cementiri, sense que hi 
hagi sortides i entrades des 
de la via principal.

 Aquesta obra permetrà 
una sèrie de millores impor-
tants per la ciutat com són la 
minoració del trànsit al carrer 
dels Erals entre el Firal i el 
Secà amb el perill que això 
comporta en determinades 
hores d’entrada i sortida dels 
alumnes de l’escola la Nogue-
ra, la disminució del trànsit al 

carrer Urgell i el Pont de Sant 
Miquel que passaran a formar 
part de les vies de l’Ajunta-
ment i no de carreteres, amb 
la qual cosa es podrà reformar 
i incorporar aquestes vies 
a la trama urbana, i també 
cal remarcar que permetrà 
més rapidesa als cotxes que 
passen per aquesta carretera. 

 Després de la violència 
exercida pels cossos de 
seguretat de l’estat espa-
nyol el dia 1 d’octubre al  
poble de Menàrguens, tota 
la comunitat educativa de 
l’escola Joan Ros Porta de 
Menàrguens, va condemnar 
enèrgicament aquests fets. 
 El dimarts, 3 d’octubre 
van realitzar diferents 
activitats: Cassolada, pintar 
flors per decorar la façana 
de l’escola en senyal de pau 
i  1 minut de silenci.
 La pau, la tolerància, el 
respecte, el diàleg… són 
valors que en el dia a dia 
treballen des de les  escoles 
de la Zer El Jonc (Escola de 
la Ràpita, de Camarasa i 
Menàrguens) per tal que el 
món sigui un món millor per 
tots i totes nosaltres.

 M i l e r s  d ’ a f i c i o -
nats a la màgia i a l’il-
lusionisme van omplir 
els carrers i les places 
de Montgai en la novena 
edició de la fira de la 
màgia al carrer, Montgai 
Màgic. Tant l’alcalde, 
Jaume Gilabert, com 
el director artístic del 
certamen, Xavier Pérez 
(Mag Reivax), van expli-
car que ja treballen en la 
propera edició per tal de 
poder celebrar el desè 
aniversari “amb una fira 
espectacular que comp-
tarà amb la participació 
de mags molt potents”.
 Els 12 espais habili-
tats als carrers i places 
d’aquesta petita loca-
litat de la Noguera van 
quedar petits a partir 
de la tarda de dissabte 
i durant tot el dia de 
diumenge amb milers de 
persones que van quedar 
admirats amb les més 
de 80 funcions que van 
oferir mig centenar de 
mags d’entre 7 i 81 anys, 

Milers de persones omplen 
carrers i places durant la fira 
de Màgia de Montgai

Fira de Màgia a Montgai

L’actuació estel·lar 
de la fira de màgia de 
Montgai va anar a
càrrec d’Arturo El 
Grande

la majoria amateurs. Va 
clausurar el certamen 
el cubà Raúl Camaguey, 
tercer premi mundial de 
màgia de carrer. La inau-
guració va anar a càrrec 
d’Enric Magoo amb el 
seu espectacle ‘Frankie’. 
L’actuació estrella va 
anar a càrrec d’Arturo El 
Grande. 
 Van completar les 
més de 80 actuacions un 
mercat màgic i un mercat 
de productes artesans.
 En aquesta edició 
Montgai Màgic estava 
dedicada a la màgia cò-
mica, una especialitat 
que el públic va agrair i 
va trobar molt encertada 
tenint en compte la tensa 
situació que viu el país. 

Les obres s’han
iniciat a un bon ritme 
i comportaran que el 
carrer Urgell i el pont 
passin al municipi
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 Un total de 20 cantau-
tors i cantautores  partici-
paran en el primer Rodau-
tors que es farà a Penelles 
durant el cap de setmana 
del 21 i 22 d’octubre. 
 E s  t r a c t a  d e 
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, 

Penelles acull el festival
Rodautors de cantautors/es el 
21 i 22 d’octubre

Cartell Rodautors

El festival pretén 
apropar la cultura
musical del cantautor 
al públic i donar a 
conèixer nous talents

Comença un nou programa d’Habilitats 
parentals amb un total de 12 famílies

 L’Àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de la 
Noguera ha posat en marxa la 
segona edició del Programa 
d’Habilitats Parentals, en 
el qual participaran dotze 
famílies.
 Aquest programa ofereix 
eines als pares i mares 
per manejar situacions 
quotidianes amb els seus 
fills/es, i alhora potencia 
aspectes decisius en la 
generació de les dinàmiques 
i relacions familiars. Els 
pares i mares hi adquireixen 

estratègies personals, 
emocionals i educatives 
que els permeten implicar-
se d’una manera eficaç 
en la construcció d’una 
dinàmica de convivència 
familiar positiva i en el 
desenvolupament de models 
parentals adequats per a 
infants i joves. 
 E l  p r o g r a m a  s ’ h a 
estructurat en 12 sessions 
de 2 hores de durada, en les 
quals es tractaran temes com: 
la introducció i identificació 
d’expectatives;  la necessitat 

Programa d’Habilitats parentals

també volen compartir 
aquesta experiència. La 
que es farà a Penelles 
és la primera edició 
del  Rodautors,  una 
iniciativa organitzada 
de manera autònoma 
ent re  cantautors  i 
cantautores, formant una 
comissió organitzadora 
i  p a r t i c i p a n t 
conjuntament amb les 
Associacions Culturals 
dels pobles i regions 
on es realitzaran les 
diferents edicions del 
Festival.

d’atenció, respecte, afecte i 
reconeixement; l’autoestima 
i assertivitat en els pares 
i  mares ,  l ’autoest ima 
i assertivitat en els fills i 
f i l les,  l ’escolta act iva 
i empatia, l’expressió de 
sentiments i opinions, el 
suport dels pares als fills 
per resoldre problemes, la 
negociació i establiment 
d’acords, la disciplina per 
fomentar l’autoregulació del 
comportament en els fills/es, 
entre altres.
 A més a més, hi haurà 
dos sessions on també 
p a r t i c i p a r a n  e l s  f i l l s 
i les filles, per tractar la 
comunicac ió  e f icaç  i 
l’organització quotidiana de 
la vida familiar.

Aquest programa ofereix a les famílies eines per 
manejar situacions quotidianes i potenciar les
relacions familiars
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 El Servei d’Atenció 
Integral (SAI) per a per-
sones LGBTI del Consell 
Comarcal de la Noguera 
ha organitzat el curs Mas-
culinitats i Feminitats, la 
construcció de les identi-
tats i relacions de gènere 
per oferir eines i recursos 
per abordar la diversitat 
sexual i afectiva en infants 
i joves, tot desmuntant mi-
tes i prejudicis i reconei-
xent diferències, perquè 
tot infant i jove mereix un 
tracte digne i respectuós.
 Aquesta formació 
s’adreça a professionals 
de centres i  serveis 
educatius, sanitaris, 
policials, de serveis 
soc ia ls ,  de  ser ve is 
especialitzats en infants i 
joves, i altres professionals 
que hi tinguin interès. Per 
garantir la compatibilitat 
d’horaris, se’n farà dos 

El Consell comarcal de la 
Noguera organitza el curs 
Masculinitats i Feminitats

Consell Comarcal

Aquest cap de setmana Fira d’Alimentació 
i Salut de les Terres de Lleida a Balaguer

  La Fira d’Alimentació 
i Salut de les Terres de 
Lleida arriba aquest cap 
de setmana a la 10 edició 
carregada d’activitats i amb 
més expositors que mai. El 
certamen que acull el Pavelló 
d’Inpacsa de Balaguer els 
dies 21 i 22 d’octubre amplia 
aquest any l’espai del Mercat 
de la Terra per aconseguir 
incrementar un 20% el 
nombre d’expositors fins 
arribar als 120 productors 
que oferiran productes 
artesans i ecològics. El 
Mercat incorpora aquest 
any el sector del tèxtil, amb 
roba i moda elaborada de 
forma sostenible, seguint els 
principis ecològics i els drets 
humans. D’aquesta manera 
l ’organi tzac ió  intenta 
satisfer les demandes dels 

productors que volen tenir 
presència en una de les fires 
més importants del sector, 
on cada any s’hi apleguen 
més de 6.000 persones. 
 Aquest any la fira amplia 
també l’espai destinat a 
les conferències amb la 
incorporació d’una segona 
carpa de 600 m2. En total al 
llarg de tot el cap de setmana 
hi hauran 37 conferències 
i més d’una quinzena de 
tallers i degustacions. 
 Entre les conferències 
més destacades s’hi troba 
la del doctor Andrés Martín, 
que parlarà dels i aplicacions 
de practicar Mindfulness, 
un tipus d’atenció especial 
orientat cap al present, en 
la relació amb el menjar i 
com això permet gestionar 
millor el cicle del desig i 

Panoràmica de la passada edició de la Fira

així modificar els circuits de 
gratificació del cervell. 
 Destacar  també la 
presència del doctor Miquel 
Porta, Cap de la Unitat 
d’Epidemiologia Clínica i 
Molecular del Càncer de 
l’Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques 
(IMIM) de Barcelona que en 
la seva conferencia tractarà 
la contaminació interna 
per compostos tòxics en 
els aliments i com aquests 
afecten a la salut humana. 
 El diumenge a la tarda 
la dietista Mareva Gillioz 
també abordarà el tema de la 
dieta i les emocions i donarà 
alguns detalls per millorar 
l’alimentació nutricional 
i emocional, afrontant el 
benestar emocional com un 
element regular de la gana. 

edicions, la primera el 
dimarts 17 d’octubre i 
la segona el dissabte 28 
d’octubre, totes dos de 
les 9.00 a les 14.00 h, a la 
sala d’actes del Consell 
Comarcal de la Noguera. 
 La formació anirà 
a càrrec de Paco Abril, 
llicenciat en Ciències 
Polítiques i Sociologia 
( U A B ) ;  d o c t o r  e n 
Societat de la Informació 
i Coneixement (UOC); 
professor de la Facultat 
d’Educació i Psicologia de 
la Universitat de Girona i 
investigador en projectes 
r e l a c i o n a t s  a m b  e l 
gènere, la masculinitat, la 
coeducació, la conciliació 
de la vida laboral i familiar, 
e l  neo l ibera l i sme i 
l’activisme.
 L’ a s s i s t è n c i a  é s 
g r a t u ï t a ,  p e r ò  c a l 
inscripció prèvia.
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 Aquest  mes s’ha 
presentat el XXXIè Pla 
Municipal de Dinàmica 
Educativa de la ciutat 
de Balaguer, organitzat 
per l’Ajuntament i el 
Centre de Recursos de la 
Noguera.
 Aquest està integrat 
per un conjunt d’accions 
pedagògiques adreçades 
a la comunitat educativa 
on l’alumnat esdevé 
l’autèntic protagonista 
del seu aprenentatge. 
El Pla compta amb la 
col·laboració i el suport 
d’institucions, entitats 
i empreses de la ciutat 
que entre tots volen 
fer camí per esdevenir 
una veritable ciutat 
educadora.
 Actualment es divideix 
en set àmbits: Balaguer, 
ciutat educadora per 
conèixer la ciutat del 
dret i del revés; Balaguer, 
ciutat cultural amb tot 
un ventall d’activitats 
per descobrir;  Balaguer, 
ciutat sostenible, per 

Presentació del Pla de
Dinàmica Educativa de
Balaguer pel curs 2017-2018

Presentació Pla Dinàmica Educativa

millorar el medi ambient 
i  l ’ educac ió  v ià r ia ; 
Balaguer, ciutat saludable 
per prevenir conductes 
de risc; Balaguer, ciutat 
esportiva, per reivindicar 
l’esport com a valor; 
Balaguer,  ciutat lectora, 
per  accedir  a l  món 
dels llibres i conèixer 
les rutes literàries i 
finalment Balaguer ciutat 
innovadora amb activitats 
relacionades amb les 
STEAM.
 Per aquest curs 2017-
18 hi ha més de 100 
activitats adreçades a 
tots els nivells educatius 
de zero a divuit anys i 
el nombre d’alumnes 
q u e  h i  p a r t i c i p e n 
supera els 3.000. Ens 
deixarà conèixer fins a 
15 activitats novedoses 
per aquest curs, unes 
activitats que fan que 
sigui un element viu i a 
més a més engrescador 
per tota la comunitat 
educativa de la nostra 
ciutat.

250 alumnes inicien el curs 2017-2018 
a l’Escola d’Adults de Balaguer

 L’ E s c o l a  d ’ A d u l t s 
va iniciar el passat 19 de 
setembre el nou curs escolar 
2017/2018. Aquest és el primer 
curs que es comença amb la 
nova entrada, des del vell 
camp de futbol de Maracanà, 
gràcies a l’actuació de 
l’Ajuntament de Balaguer 
que va acondicionar la nova 
entrada.
    Als voltants d’uns 250 
alumnes estan matriculats 
en els diferents cursos que 
ofereix el centre, des de 
cursos de Català, Castellà, 
Anglès i Informàtica fins a 
les preparacions de proves 
per a entrar a Formació 
Professional.Escola d’Adults

Presentació del llibre d’història gràfica 
“l’Abans de Balaguer” a l’Ajuntament
 El passat divendres dia 
6, es va presentar a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament 
de Balaguer el  primer 
fascicle i les tapes del llibre 
d’història gràfica «L’Abans 
de Balaguer».
 Un llibre que ja està 
a la venda per fascicles a 
les llibreries de Balaguer i 
que durant 50 setmanes es 
podran adquirir al preu de 
2,95 euros. El llibre contindrà 
un total de 850 pàgines 
i més de mil fotografies 
publicades del darrer segle. 
Un recull amb fotografies 
representatives de la ciutat 
entre el 1871 i el 1982, que 
posa l’èmfasi en l’aspecte 

Enguany han estrenat la nova entrada al recinte
educatiu pel vell camp de futbol Maracanà

Presentació del llibre

humà, la gent, la manera 
de viure, les tradicions i 
festes, els monuments més 
emblemàtics... A part de 

fotos de l’Arxiu de Balaguer, 
moltes són de particulars i 
veïns que han cedit prop de 
15.000 fotografies.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Ngugi wa Thiong’o va 
néixer el 1938 a la Kenya 
rural. Fins i tot mentre la 
Segona Guerra Mundial 
afectava les vides dels afri-
cans sota el jou imperialis-
ta anglès i la seva família 
passava penúries econò-
miques, Ngugi va acon-
seguir anar a l’escola per 
sadollar la seva singular 
set de coneixements. Anys 
més tard es convertiria en 
un dels principals escrip-
tors i pensadors africans. 
En aquesta novel·la, Ngugi 
dibuixa hàbilment una era 
passada, capturant-ne el 
paisatge, la gent i la cultu-
ra. L’autor ens apropa a la 
seva experiència a través 
del relat sobre la guerra 
per la independència i la 
complicada relació entre 
la classe mitjana cristianit-
zada i la classe pobra rural. 
Un relat que evidencia les 
vicissituds socials i políti-
ques de la vida colonial i la 
guerra. A l’obra,  s’expres-
sen delicades i poderoses 
subtileses i complexitats 
amb una sensibilitat com-
movedora. Testimoni d’un 
nen que tot i estar enmig 
d’un país immers en el 
desencant i la mort, té l’es-
perança que els somnis 
poden canviar el món.

 Un nen poruc que es 
rebel·la contra la tirania 
d’un mestre, un assassí 
que es confessa davant la 
pròxima víctima, un lladre 
xuclat pel quadre que aca-
ba de robar, un escriptor 
que amenaça l’editor de 
suïcidar-se, un ancià que 
passeja pels escenaris on 
va fer la guerra. Són his-
tòries colpidores, que es 
trenen o es visiten les unes 
a les altres, sempre amb 
dinamisme, energia, tocs 
d’humor i incursions en la 
fantasia. En aquest llibre hi 
trobem individus inquiets 
que voldrien ser en algu-
na altra banda, personat-
ges fora de la llei, aromes 
de thriller, tocs d’ironia i 
elements fantàstics. Jau-
me Cabré ha compost un 
llibre compacte on no hi 
sobra ni una paraula i amb 
la seva característica mes-
tria tècnica, amb personat-
ges que assassinen, que 
moren, que viuen la mort, 
que expliquen com moren 
i que ho fan en tota mena 
de registres, contextos i 
rerefons. Un conjunt de re-
lats imbricats en una pinya 
unitària i rotunda, històries 
tocades per la foscor i per 
la ràbia, però també per la 
ironia, la fantasia i el joc.
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Somnis en temps de 
guerra
Autor: Ngugi Wa Thiong’o
Gènere: Novel·la

 Aquest àlbum par-
teix d’un dia de pluja que 
comporta que la família 
d’en Martí hagi de que-
dar-se a casa. I en Martí 
va demanant primer a la 
mare i després al pare 
coses que li agradaria fer. 
Capficats en les seves co-
ses, cap dels dos progeni-
tors se l’escolta i sempre 
delega en l’altre la de-
cisió final amb excuses 
poc elaborades. L’àlbum 
avança per acumulació 
de situacions fins a l’ab-
surd, quan finalment pare 
i mare reaccionen des-
prés d’adonar-se’n que no 
saben on és el seu fill ni 
el que està fent. Resulta 
força recomanable per a 
primers lectors a partir 
de 5-6 anys i per a pares 
amb voluntat de reconèi-
xer comportaments i fer 
una mica d’autocrítica. 
Amb el text de la Cristina 
Petit i les il·lustracions 
de Anton-Gionata Ferrari, 
ens expliquen una histò-
ria molt divertida amb un 
claríssim missatge adre-
çat als pares que viuen al 
marge de tot allò que fa el 
nen/a a casa mentre ells 
van fent la seva feina o 
simplement estan per els 
seves coses.

Quan arriba la penombra
Autor: Jaume Cabré 
Gènere: Relat

Digue-l’hi a la mare,
digue-l’hi al pare
Autor: Cristina Petit
Gènere: Infants (+5)

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

Indesinenter
Doncs no

“Plató no hagués posat entre les coses
més excel·lents del viure, ni els poetes
ni els amants”.

Ho diu Erasmus, aquell de Rotterdam,
tan conegut, preuat i polièdric.

                                                         Tu,

persona imaginària que ara parles,
me’n fas el comentari:

“Les coses són així”, dius.
“Si ho va dir ell…”

                                                Doncs no.

Per tot és ple de gent del ban contrari.

No hi caben dogmatismes,
al món per on s’hi mou la pell i el cor.
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 L’Equip Directiu i el 
Claustre de  Professors  
de l’Escola Vedruna Ba-
laguer van ser presents 
a l’acte inaugural de la 
Fundació Vedruna Cata-
lunya Educació, el passat  
1 de setembre, al Palau 
Firal de Congressos de 
Tarragona. Sota el títol 
“Si anem junts, és millor” 
es va donar inici a un nou 
camí per a les 36 escoles 
Vedruna de Catalunya.
 Un camí que comen-
çà fa més de 190 anys 
i que ara, ben entrat el 
segle XXI, porta aquesta 
institució educativa a 
nous reptes i nous horit-
zons, en benefici d’una 
millor formació  integral 
cristiana dels infants i 
dels joves.
 A l’acte, presidit per  
les germanes Inés García 
i  Montserrat Espinalt, 
germana general de 
la Congregació de les 
Carmelites Vedruna i 
presidenta del Patronat 
d e  l a  F u n d a c i ó ,  

Vedruna Balaguer a l’acte 
inaugural de la Fundació
Vedruna Catalunya Educació

Professors de l’escola Vedruna de Balaguer

L’acte inaugural es
va fer el mes de
setembre al Palau
Firal de Congressos 
de Tarragona

respect ivament,  pel  
m o n s e n y o r  J a u m e 
Pujol, arquebisbe de 
Tarragona, pel senyor  
Josep Fèlix Ballesteros, 
alcalde de Tarragona 
i per responsables de 
la  Fundac ió  Esco la 
Cristiana, hi van assistir 
els 1600 educadors de 
les 36 escoles Vedruna 
de Catalunya.
 D e s p r é s  d e  l a 
lectura d’un manifest 
institucional, en el qual  
es va fer  esment dels 
fets del 17 d’agost, a 
Cambrils i Barcelona, es 
dugué a terme  un seguit 
d’activitats, entre les que 
destacà  la visualització  
del vídeo «Hem arribat 
fins aquí». 

Emotiu homenatge al músic balaguerí 
Pau Gabarrella al Teatre Municipal 

  Cantants com Gerard 
Quintana, de Sopa de 
Cabra, o Salvador Escribà, 
de La Salseta del Poble Sec, 
i músics com el saxofonista 
Pep Poblet i el pianista 
Xavier Monge van participar 
dissabte 7 d’octubre, al Teatre 
Municipal de Balaguer, en un 
concert en memòria de Pau 
Gabarrella, un pioner a la 
capital de la Noguera del 
folk i el pop en català a la 

dècada dels setanta, mort 
el novembre del 2016 als 59 
anys.
 Gabarrella va formar part 
del grup Octubre, banda 
pionera del pop en català 
amb tocs de jazz i funk, 
juntament amb el guitarrista 
Manel Montañés, també de 
Balaguer, amb el qual va 
començar gravant cançons 
folk a finals dels anys 
setanta. Com a Octubre, 

Un moment del concert

Homenatge a Pau Gabarrella

van enregistrar un parell de 
discos, Havana Club, l’any 
1986, i Lluny de Hollywood, 
el 1988, treballs que els 
van convertir en una de les 
bandes pioneres del pop als 
vuitanta, just abans del boom 
del denominat rock català. 
Montañés, un dels impulsors 
del concert d’homenatge, va 
explicar en la presentació 
de l’esdeveniment que “en 
els últims anys, estàvem 
immersos a recuperar la 
música d’Octubre, que 
feia molt temps que no 
interpretàvem plegats”.
 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 fundar el 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 cançons de folk.
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Classificació
Primera Catalana

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

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià ................... 5
2. Mikel ................... 2
3. Joan .................... 1
4. Genís .................. 1
5. Galcerán ............. 1
3. Gerard................. 1

 Molt han canviat 
les coses al primer 
equip del CF Balaguer 
que ha vist com ha 
passat d’estar a la 
cua de la classificació, 
sense conèixer la vic-
tòria en els 4 primers 
partits, ha aconseguir 
tres victòries consecu-
tives davant Vilaseca, 
Bellvitge i Tortosa i 
col·locar-se a la zona 
mitja de la taula, amb 
10 punts. Important és 
que en els tres partits 
últims, l’equip no ha 
encaixat cap gol i ha 
aconseguit marcar-ne 
8. Adrià continua es-
sent el màxim goleja-
dor amb 5 gols.

Pau Solanes

Propers encontres

22/10/2017  --  12 h.
Camp Municipal 
Annex de Lleida

Lleida B| Balaguer

El CF Balaguer remunta posicions a la 
taula amb tres victòries consecutives

Els balaguerins que 
entrena Edu March han 
aconseguit marcar 8 
gols en tres partits
sense encaixar-ne cap

Celebració del gol de Gerard Angerri

Pau lluitant en defensa

29/10/2017  --  16 h.
Camp Municipal 

d’Alpicat
Alpicat| Balaguer

 El Balaguer d’Edu March 
ha deixat enrera aquella ten-
dència de resultats negatius 
i aquesta setmana ha acon-
seguit sumar 9 punts en els 
tres partits disputats davant 
el Vilaseca a casa seva, 
guanyat per 0-2, i després 
els dos partits consecutius 

12/10/2017

BALAGUER 2
BELLVITGE 0 
2 315/10/2017

BALAGUER 4
TORTOSA 0

a casa, com el del dia 12 
que es jugava el Balaguer-
Bellvitge que s’havia suspès 
el dia 1 d’octubre per 2-0 i el 
passat diumenge va golejar 
al Tortosa per 4-0, en el mi-
llor partit dels balaguerins 
d’aquesta temporada.
 Sembla que Edu March 

ha trobat finalment la tecla 
i tot i no jugar en cap partit 
amb el mateix onze titular 
inicial, si que ha trobat una 
columna vertebral que li 
dona seguretat a l’equip i 
sobretot solidesa defensiva 
i creació de ocasions en 
atac.
 La sort es va posar de 
cara pel Balaguer fa dues 
setmanes a Vilaseca. En un 
partit amb poques ocasi-
ons, els balaguerins van sa-
ber aprofitar dues ocasions 
a pilota parada per a que 
Joan rematant un corner i 
Adrià de falta directa acon-
seguissin els dos gols que 
els donarien els primers tres 
punts i la primera victòria 
fora de casa. El passat di-
jous contra el Bellvitge, tot 
i no fer un gran partit, els 

balaguerins es van imposat 
per 2-0 amb dos gols d’Adrià 
i el diumenge golejaren al 
Tortosa amb gols de Genís, 
Galcerán, Mikel i Gerard 
Angerri que marcava el seu 
primer gol amb el primer 
equip del Balaguer.
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La Cursa del Dúgol d’Algerri reuneix uns 
300 participants en les seves proves

 El passat diumenge dia 
8, es va celebrar la segona 
edició de la Cursa del Dúgol 
d’Algerri va aplegar gairebé 
300 participants en una cita 
que, sota l’organització del 
Club Esportiu Algerri, va 
incloure una caminada (140 
participants), les curses 
infantils (30) i les curses 
de 10 i 5 kilòmetres (120), 
totes dos puntuables per a 
la Lliga Ponent Eurosomni.
 Alexandre Tàssies i 
Gemma Bonjorn van estar 
uns guanyadors de luxe per 
a la cursa llarga (10 km), 
mentre que en la prova de 5 
km, Sergi Nunes, continua 
llançat cap a repetir el títol 
de campió de la Lliga Po-
nent Eurosomni en aquesta 
distància i Anna Bové en 
categoria femenina.Cursa del Dúgol

Alexandre Tàssies i Gemma Bonjorn van ser els
guanyadors en la prova de 10 quilòmetres mentre 
que Sergi Nunes i Anna Bové van guanyar la de 5 km

 El diumenge 5 de no-
vembre és la data esco-
llida pels Runner’s Bala-
guer per a la celebració de 
la 37a edició de la Cursa 
Popular Sant Crist de Ba-
laguer, puntuable per a la 
Lliga Ponent en les seves 

Cursa del Sant Crist el proper 
diumenge 5 de novembre

Cursa Sant Crist

dos distàncies, els 5 i els 
10 kilòmetres. La prova ja 
ha obert les inscripcions.
 La cursa se celebrarà 
a les 10.30 hores i formarà 
part del programa d’actes 
de les Festes del Sant 
Crist de Balaguer.
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 L’Atleta Diego Car-
dozo, del Club Pedala.
cat de Balaguer, i Giulia 
Portaluri, del Club Bor-
ges Trail, es van imposar 
en la general masculina 
i femenina de la cursa 
de 24 Km de la Gerbtrail, 
celebrada diumenge al 
nucli de Gerb. 
 Cardozo va fer un 
temps d’1:50:49 mentre 
que Portaluri va fer un 
crono de 2:31:13. 
 La cursa llarga, de 
14 Km i 1.100 metres de 
desnivell positiu, estava 
pensada per corredors 
amb experiència i era 
puntuable per la Lliga de 
la Noguera de curses de 
muntanya. Hi van parti-
cipar unes 200 persones. 
 La cursa curta o ca-
minada, de 10 km i 500 

Diego Cardozo i Giulia
Portaluri guanyadors de la 
Gerbtrail d’enguany

Gerbtrail

Van participar-hi un 
total de 200 atletes a 
la cursa llarga de 14 
quilòmetres i 1100 
metres de desnivell

Victòria del sènior femení del Bàsquet 
Balaguer per 43-57 davant el Sese A

Presentació de clubs de la temporada passada

El proper dissabte 4 de novembre a partir de dos 
quarts de 9 del vespre, el Poliesportiu acollirà la 
presentació dels 18 equips del Club de Bàsquet 

El sènior masculí del Basquet Balaguer 
guanya 82-71 al AE Claret Valls

Sènior masculí

 Victòria molt treballada 
dels balaguerins contra 
un Claret que no va donar 
el braç a tòrcer en cap 
moment.
 Des de l’inici de partit 
els locals van plantejar una 
defensa individual que van 
mantenir durant tot el partit 
i que va donar bons fruits 
arribant a puntejar tots els 
tirs dels tarragonins que 
tot i això van tenir un bon 
encert de cara a cistella.
 Durant certs moments 
de partit la punteria del 
visitant Flores va posar en 
problemes defensius als 
de la noguera que amb 
ajustos van ser capaços de 
evitar que seguis amb bona 
ratxa. 
 Durant el tercer període 
els de Valls van posar una 
defensa pressionant a mig 

metres de desnivell posi-
tiu, estava adreçada als 
corredors més novells o  
caminadors. 
 En aquesta es van 
imposar Pablo Clave-
ría, que competia a títol 
personal i va aconseguir 
fer un crono de 53:34,  
proclamant-se campió 
en modalitat masculina 
i Carolina Sánchez, del 
Blue Motors Ponts, amb 
un temps de 1:07:42. Va 
proclamar-se guanyado-
ra femenina de la prova.

camp després de cistella 
que va fer perdre algunes 
pilotes als locals però 
que no va ser suficient 
per impedir que els de 
vermell aconseguissin una 
important victòria com a 
locals.

 Al final 82-71, onze punt 
amunt els balaguerins que 
van tenir com a màxims 
anotadors de l’equip a 
Jiménez i Escoda amb 17 
punts cadascun, seguits de 
Sánchez amb 12, i Lesan i 
Marvà amb 9.

 Nova victòria del sènior 
femení A del CB Balaguer 
que milita al campionat de 
Catalunya de 1a categoria. 
Quart triomf de la tempora-
da i 3a a domicili en un bon 
inici de lliga de les noies de 
La Noguera.
 Partit igualat durant els 
2 primers períodes amb 
petites avantatges per les 
balaguerines. Després del 
descans, un parcial de 14 
a 2 els donava un renda 
de 14 punts que l’equip 
va administrar amb molta 
capacitat la resta dels 
minuts  de l ’encontre . 
Una bona defensa, ràpids 
contraatacs i fluids atacs 
contra zona ens permetien 
sumar una nova victòria que 
ens referma la confiança per 
anar creixent com a grup.



17<<E S P O R T S

 El Balaguer Cudós 
Consultors es va estrenar 
el passat cap de setmana 
del 7 i 8 d’octubre, a la 
lliga se Primera Divisió 
Femenina a la concentració 
celebrada a  Zaragoza, amb 
dos encontres que van ser 
dues victòries.
 En el primer les bala-
guerines s’enfrontaven al 
CN Helios de Zaragoza, 
al que guanyaven per un 
clar 1 a 5, amb dos punts 
de Claudia Cejas, un de 
Loredana Dorca, un de 
Gemma Lladonosa i un de 
Vinyet Solans.
 En el segon encontre 
s’enfrontaven a l’equip 
amfitrió, el Publimax CAI 
Santiago, també de Zara-

Victòria del Balaguer Cudós 
Consultors a la concentració 
de dos encontres a Zaragoza

Balaguer Cudós Consultors

Les balaguerines es 
situen líders després 
d’aquesta primera 
trobada de la lliga de 
primera Divisió

goza, al que s’acabarien 
imposant per 2 a 4, amb dos 
punts de Gemma Lladono-
sa, un de Loredana Dorca i 
un de Claudia Cejas.
 Amb aquestes dues 
victòries el Balaguer Cudós 
Consultors es situa al cap-
davant de la classificació 
del seu grup en solitari, 
amb 4 punts, seguit del 
Publimax CAI Santiago 
amb 2.

Un renovat CTT Balaguer-Villart logístic 
guanya els tres primers partits de lliga

 A principis d’octubre el 
Balaguer s’estrenà amb la 
seva participació a la lliga de 
Superdivisió amb un doble 
desplaçament amb dues 
victòries que el situen al 
capdavant de la classificació.
 En el desplaçament 
de dissabte a Cantabria 
s ’ e n f r o n t a v a  a l  E T M 
Torrelavega. En el primer 
partit la catalana d’origen 
rus Svetlana Bakhtina 

s’imposava amb comoditat a 
Almudena Pérez. En el segon 
la holandesa, també d’origen 
rus, Yana Timina s’imposava 
també a Nidia Pérez. Anna 
Biscarri queia davant Rebeca 
Pérez per un ajustat 3 a 2. Però 
en el dobles Bakhina i Timina 
s’imposaven novament amb 
comoditat a Rebeca Pérez i 
Almudena Pérez i finalment 
Yana Timina posava fi a 
l’encontre guanyant Rebeca 

CTT Balaguer

CTT Balaguer

Pérez 
 En el desplaçament de 
diumenge a Irun contra 
el Leka Enea les coses 
semblaven més difícils, 
però les balaguerines 
encaminaven les coses en 
la bona direcció i deixaven el 
marcador en un contundent 
i inesperat 0 a 4 per a les 
balaguerines.
 El passat cap de setmana 
el Balaguer Villart Logístic 
va disputar el seu primer 
encontre a casa rebent 
l’equip illenc del Covicsa Sta. 
Eulària en un enfrontament 
molt disputat que no es va 
decantar fins el darrer partit a 
favor de les balaguerines per 
un ajustat 4 a 3.
 Els  dies 28 i 29 d’octubre 
a la República Txeca on 
s’enfrontarà al Team Grace 
d’Ucraina, el Sparvägen 
TTC de Suècia, i a l’amfitrió, 
l’equip txec TTC Moravsky 
Krumlov, en la segona ronda 
de la ETTU Cup 2017.
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Antoni Carulla del Runners Balaguer 
s’imposa a la Cursa Sant Miquel

 Aquest passat diumenge 
dia 15 d’octubre, es va 
realitzar a Lleida la Cursa 
Sant Miquel, puntuable per 
la Lliga Ponent.
 Cal destacar la gran 
victòria  en el recorregut de 10 
km de l’atleta dels Runner’s 
Balaguer, Antoni Carulla, 
que es va imposar amb gran 
autoritat.
 A la cursa de 5km, 
destacar també la 3a posició 
de l’atleta Natàlia Bernat del 
mateix club, que va pujar al 
tercer esglaó del pòdium de 
la general, amb la qual cosa 
la Natàlia segueix líder a la 
classificació individual de 
5km de la Lliga Ponent.Cursa Sant Miquel

Un total de 140 duatletes van
participar a la 5ena Duatló Infantil
 El Pedala.cat Balaguer 
va organitzar la cinquena 
edició del Duatló infantil, 
que va comptar amb la 
p a r t i c i p a c i ó  d e  1 4 0 
duatletes d’entre 5 i 14 
anys.
 També es va aprofitar 
la jornada atlètica de la 
capital de la Noguera per 
celebrar el Campionat de 
Catalunya de les categories 
aleví i infantil. 
 En la competició aleví 
es van proclamar nous 
campions de Catalunya 
l’atleta Carla Bisbal, en 
representació del CAI, i 
en categoria masculina 
Yaroslav Oliinychenko, que 

En la cursa de 5 quilòmetres cal destacar el tercer 
lloc en el podi de l’atleta Natàlia Bernat

Duatló Balaguer

 Ja han començat les 
obres de substitució de la 
gespa artificial del camp 
Municipal d’Esports 
de Balaguer, i que es 
preveu que estiguin 
totalment acabades 
d u r a n t  l a  p r i m e r a 
setmana de novembre. 
Les obres contractades 
per l ’Ajuntament de 
B a l a g u e r  t e n e n  u n 
pressupost de 150.000 
euros, i en un principi 
s’havien de començar 
a principis del mes de 
setembre.  Un acord 
entre l’empresa Mondo, 
encarregada de dur 
a terme les obres de 
substitució, l’Ajuntament 
i el club va fer que les 

obres es retardessin fins 
avui. Aquesta substitució 
comporta que el club 
hagi de canviar l’ordre 
del derbi lleidatà amb 
l’Alpicat que es disputarà 
el proper 29 d’octubre. El 
partit s’havia de disputar 
a Balaguer i es jugarà 
a Alpicat. Per tant el 
Balaguer jugarà ara tres 
partits consecutius fora 
de casa davant el Lleida 
B, l’Alpicat i l’Andorra, 
i  es t renarà  la  nova 
gespa, si no hi ha cap 
contratemps el diumenge 
12 de novembre davant 
l’Igualada. També es farà 
el canvi del cronometre-
marcador del camp.
 La  gespa que es 
retirarà del Municipal 
d’Esports es col·locarà 
en un nou camp annex 
de futbol 7 molt a prop 
del camp de futbol i que 
donarà sortirà a la gran 
demanda de camps per 
part de l’escola de futbol 
base del Balaguer. 

L’ajuntament substitueix la 
gespa del Camp Municipal 
d’Esports

Canvi de la gespa al Camp Municipal

La substitució de la 
gespa es preveu
acabar-la a finals
d’octubre o principis 
de novembre

competia per l’Ateneu les 
Basses. 
 En la prova infantil els 
vencedors van ser Aida 

Alemany, del Pedala.cat 
Balaguer,  i  Pau Carol, 
en representació del CN 
Banyoles.
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Populisme
Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 El Populisme, la intel-
ligència artificial, la dema-
gògia, la globalització i el 
mercat lliure, són la causa 
de la crisi que ha fet més 
rics a uns i altres més po-
bres.
 L’ètica, la filosofia i les 
coses profundes i sagra-
des, alhora resulta que per 
la majoria són antiquades i 
avorrides, no estan al dia.
 L’estat funciona de ma-
nera conservadora al seu 
programa, considera se-
grestar tot el que beneficia 
als seus interessos. La po-
lítica espanyola s’aprofita 
sense escrúpols de poders 
no justificables, abusant 
dels drets que s’imposen al 
seu gust.
 Tenim molts motius per 
aspirar a la separació; vol-
dríem que fos un fet amis-
tós i civilitzat, però tal  com 

el govern ho entén no es pot 
anar de cap manera, s’hau-
ria pel bé de tots que entrés 
en raó, ja que no volen cedir  
i passant-se de lo humà a lo 
irracional.
 Les lleis no sempre reso-
len els problemes i per tant 
s’ha de deixar que el poble 
es manifesti i defensi les lli-
bertats.
 La democràcia és per a 
dialogar i pactar respectant 
sense violència, no podent 
dominar per la força sent el 
vot inapel·lable.
 El Tribunal Internacio-
nal de Justícia de la ONU 
declara que una societat 
democràtica a diferència 
d’una dictadura, no és la llei 
que determina la voluntat 
dels ciutadans, modificant 
la legalitat vigent que sigui 
necessària.
 Europa, els seus diri-

 El passat 7 d’octubre 
l’esplai Gaspar de Portolà 
va ser l’organitzador de la 
trobada bianual de centres 
d’esplai de la Fundació d’es-
plais Santa Maria de Núria.  
 Organitzar activitats 
durant tot el dia per la ciu-
tat, activitats dirigides a 
infants i joves que no ve-
nen al nostre esplai, sinó 
procedents de 13 esplais 
diferents, amb les seves in-
quietuds, els seus gustos. I 
per a monitors i monitores 
de 13 esplais diferents, amb 
les seves inquietuds i les 
seves maneres de treballar 
l’educació en el lleure, no és 
gens fàcil. 
 Han estat més de deu 

Carta d’agraïment a l’equip de cuina 
i membres de l’AMPA
Monitors i monitores del Centre Esplai Gaspar de Portolà
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

mesos de reunions, pluges 
d’idees, recerca de col-
laboradors i patrocinadors, 
jocs, materials, espais, co-
municació, històries. Ho 
hem fet i la veritat és que 
estem molt contents amb 
els resultats. La participació 
per part dels esplais ha es-
tat molt bona i tots plegats 
vam gaudir una diada plena 
de somriures i música. 
 Però el resultat no hagu-
és estat tant bo sense l’aju-
da i el suport incondicional 
d’un grup de pares i mares, 
membres de l’equip de cui-
na de les nostres colònies i 
de l’AMPA de l’escola. Ells 
van col·laborar amb la logís-
tica interna i la gestió dels 

Dia D. Hora H.
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sols falten unes hores 
per a que el Sr. Puigdemont 
ens aclari si va parlar de in-
dependència, per desprès 
deixar-la tan sols latent, tot 
en cosa de segons. En fi, ras 
i curt que concreti una mica, 
i no ens faci divagar a tots 
si és gat o gata. El principal 
interessat és el propi Estat.
 En aquestes errades de 
càlcul en que va caure la 
part nacionalista acèrrima, 
l’error més gros va ser sub-
valorar la força de l’Estat. 
Després entregar veu i vot 
a la ANC i Òmnium, que no 
deixen d’ésser un exemple 
més de les mil cares del po-
pulisme, fruit del poc crèdit 
dels polítics professionals, i 
ficar-hi força gent al rotlle.
No vull negar cap mèrit 
al Sr. Puigdemont, però el 
camí que va emprendre, 
d’acord amb els seus ideals 
no era ni l’encertat ni el més 
correcte. Doncs per ara la 
legalitat està escrita, la seva 
postura no. La tossuderia de 
fer un referèndum contra la 
voluntat de l’Estat ha resul-
tat un no res a efectes pràc-
tics i visibles, ningú s’ha 
mogut a favor nostre, i no 
es nota enlloc una ajuda ni 
petita ni grossa. Continuem 
sense tenir cap ajuda exte-
rior. I no cal dir que les dos 
parts s’han radicalitzat, i un 
perill silenciós va prenent 
cos i la convivència pot ser 
la seva víctima. I el polític 
que ho negui és un embus-
terot allunyat de la realitat, 
cosa ben normal.
 Per si l’olla no estigu-
és prou plena, ara, en els 
darrers dies el capital ha 
començat a marxar de Ca-
talunya. I diu la premsa que 
els bancs de la franja es-
tan treballant en una bona 
quantitat d’ingressos d’ori-
gen català. I el mal és que 
quan més duri la incertesa 
del que pot passar, aquest 
fets aniran per un camí “in 
crecendo”. L’empresariat va 

avisar i no va aclarir el que 
faria, però la gran empre-
sa es deu als resultats. La 
de serveis es deu als seus 
clients i totes al mercat, 
es fàcil d’entendre que 
no n’hi ha cap que pugui 
renunciar a un mercat de 
37 milions d’espanyols per 
un de sis  de catalans mal-
grat que siguem un país 
d’acollida de gent molt cri-
adora. En un apart us vull 
dir que cada vegada que 
escolto aquest mot em 
sento molt malament. En 
el món del treball d’avui es 
pot repetir demà aquella 
vella dita: “De qui gemega 
ja ha rebut”, doncs el tre-
ball he perdut.
 Sense cap poder a les 
mans ni als peus, jo sols 
puc ser un espectador 
com vostè, però puc creu-
re que un atac d’amnèsia 
seria una solució total a tot 
aquest enrenou. Si tots per-
dessim la memòria del fet i 
refet, de l’acció i la reacció, 
de les paraules mal dites i 
falses com un suro sevillà, 
que no han valgut ni una 
rèplica. Si sense memòria 
es poguessin seure davant 
d’un bon dinar, i tenir una 
sobretaula acollidora per 
la nova coneixença i par-
lar. Parlar i tornar a parlar, 
i anar “retroalimentant” la 
voluntat del que és possi-
ble. I si en un mal moment 
aparegueren les dotze ve-
gades que s’ha intentat 
fer alguna cosa pareguda 
per no reeixir, borrar-ho a 
l’acte, doncs tots sabem 
que no és possible i no val 
res fer-se mala sang. Si al 
final es pogués aconseguir 
donar-li encara que fos un 
cairell d’entesa, el poble 
els hi faria sentir el seu 
agraïment. 
 Sempre és pitjor una 
incertesa llarga a una mala 
seguretat curta.

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

espais i materials de la tro-
bada, aquella feina que nin-
gú veu, que ningú s’imagina 
tant densa i feixuga, però 
que és la base de l’èxit en 
l’organització de tota activi-
tat, dins i fora del lleure. 
 Des d’aquí i de part de 
tot l’equip de monitors i mo-
nitores volem agrair la seva 
col·laboració al llarg de tot 
el dia. Dóna gust treballar 
amb ganes i veient com ells 
i elles també tenien un som-
riure a la cara, com també 
gaudien de la trobada i for-
maven un equip unit, alegre 
i viu! Moltes gràcies!!

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

gents tots diuen, tots par-
len, però no n’hi ha cap que 
es mulli, no s’emboliquen i 
el problema no s’arregla. No 
hem de restar indiferents, 
amenaçant-nos com fan, 
hem de reaccionar, doncs 
semblen els temps de les 
Croades i ens juguem el 
nostre futur i el de les nos-
tres generacions. És hora 
de construir amb concòrdia, 
els polítics haurien de pen-
sar més amb el país que en 
els partits.
 El govern ens parla de 
miracles espanyols; el mira-
cle seria que molta gent po-
gués arribar a final de mes, 
no s’ha vist mai tanta gent 
aturada.
 Es necessita un canvi 
de govern per a resoldre els 
problemes que han creat.
 Demanem molta paci-
ència i que Déu ens ajudi. 
Sentim un profund malestar 
i un gran sentiment per les 
persones que van ser feri-
des i maltractades.
--------------------------------------------
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 El dilluns dia 2 d’octu-
bre el Consorci Grup d’Ac-
ció Local Noguera-Segrià 
Nord i el Consell Comarcal 
de la Noguera, en col-
laboració amb vuit equipa-
ments visitables i gairebé 
un centenar de comerços 
del territori, han posat en 
marxa una campanya de 
descomptes en l’entrada 
als diferents equipaments 
visitables adscrits al pro-
jecte Territori de Valor, 
entre els quals es poden 
trobar castells, monestirs, 
centres d’interpretació, 
jaciments prehistòrics o 
museus d’alt interès i valor 
patrimonial. 
 Aquesta campanya, 
s o t a  e l  l e m a  « L a 
Noguera i  el Segrià 
Nord: Cultura i Patrimoni 
que enamoren», dóna 
a conèixer els recursos 

El projecte Territori de Valor 
ofereix descomptes per visitar 
llocs d’interès patrimonial

Visites al Castell de Montsonís

Porta per lema “La 
Noguera i el Segrià 
Nord: Cultura i
Patrimoni que
enamoren”

Art, Homes i El Cirerar proposta de la 
nova programació estable del Teatre

 El Teatre Municipal de 
Balaguer iniciarà la nova 
p r o g r a m a c i ó  e s t a b l e 
professional de teatre el 
diumenge 22 d’octubre 
amb l’obra de teatre Art de 
Yasmina Reza, interpretada 
per Pere Arquillué, Francesc 

Orella i Lluis Villanueva.  
 Aquesta comèdia de 
boulevard francesa, divertida 
i entretinguda, ve precedida 
per l’èxit de públic que ha 
obtingut al Teatre Goya de 
Barcelona. 
 El cicle continuarà amb la 

Homes

Art

patrimonials del territori 
entre la població local, 
tot oferint descomptes 
en les entrades als 
equipaments visitables 
com a oportunitat de 
fe r  més  access ib le 
el seu coneixement i 
la seva divulgació. Els 
descomptes es poden 
obtenir en un centenar de 
comerços del territori per 
cada tiquet de compra 
superior a 10€,  i  la 
promoció serà vàlida des 
del dia 2 d’octubre fins al 
22 de desembre.

comèdia musical Homes, l’11 
de novembre, i 36 Polzades de 
Micel·lània Teatre adreçada 
a públic familiar, el 3 de 
desembre.  Completaran el 
cicle el concert del músic i 
compositor Antoni Tolmos 
que presentarà el seu darrer 
treball Energy i l’obra de teatre 
El Cirerar de la companyia 
L’Agropecuària. Tres mostres 
del suport de la programació 
del Teatre de Balaguer a 
músics i artistes ponentins, 
segons ha explicat l’alcalde, 
Jordi Ignasi Vidal, durant 
l’acte de presentació de la 
nova temporada. 
 El preu de l’abonament, 
que inclou Art, Homes, 
Tolmos i El Cirerar, és de 40€ 
a platea i de 36€ a l’amfiteatre 
i ja estan a la venda a l’Oficina 
de Turisme.
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 La tapa ‘Cruixent de 
sabors catalans’, formada 
per un rotllet cruixent 
de pasta brick, farcit 
d’escalivada amb làmines 
de bacó i formatge de 
cabra sobre una base de 
salsa romesco i tomàquet 
confitat, ha sigut la 
guanyadora de la primera 
edició del ‘Food Explorers’ 
a Balaguer.
 El plat, elaborat pel 
xef Cristian Bruque del 
restaurant Can Miquel 24 
hores, situat al polígon 
Campllong, ha estat 

seleccionat entre els 25 
establiments d’hostaleria 
de la ciutat que han 
participat en la primera 
‘Food Explorers ’  de 
Balaguer, que han mostrat 
la qualitat i varietat de 
l’oferta gastronòmica local.
 L a  m a r c a  d e 
cerveses San Miguel, 
en col·laboració amb 
l’associació Gastrobar i 
el suport de l’Ajuntament 
de Balaguer, han engegat 
la primera edició de ‘Food 
Explorers’, una iniciativa 
que es va celebrar del 28 
al 31 d’agost i del 4 al 7 de 
setembre a la capital de la 
Noguera. 
Durant els dies de la Ruta, 
els creadors de les tapes 
han estat assessorats 
pel xef Juan Pozuelo 
amb l’objectiu d’oferir les 
tendències emergents.

Restaurant Can Miquel 24 
hores guanyador de la tapa 
Food Explorers de Balaguer

Guanyadors del concurs

Amb la tapa Cruixent 
de sabors catalans, un 
rotllet de pasta brick 
farcit, entre les 25 
propostes 

Les Avellanes organitza la 2a edició de 
la Fira de la Sal el proper 29 d’octubre

 El 29 d’octubre, Les 
Avellanes serà l’escenari 
d’una de les fires més 
salades de La Noguera, la 
segona Fira de la Sal, sota 
el títol “Sal Experience. 
Vine a gaudir de diferents 
sensacions i emocions a 
traves de les experiències”.

 La inauguració de la 
Fira serà el diumenge a les 
10:30 hores per autoritats, 
a c o m p a n y a t s  p e l s 
Trabucaires de Tremp, per 
donar la benvinguda a tots 
els assistents i participants.
Es durà a terme activitats 
c u l t u r a l s  i  l ú d i q u e s , 

Els trabucaires de Tremp

Fira de la Sal a les Avellanes

comptant amb parades de 
comerços de productes 
d’elaboració artesanal i 
productes de proximitat; 
que ompliran els carrers i 
les places del poble.
 Hi  haurà act iv i tats 
durant tot el matí per la 
mainada, com els Toc de 
Fusta i passeig amb ponis, 
entre altres.
 També gaudirem de dos 
artistes locals que exposaran 
les seves creacions. En 
Lluís Garrofé i  Amorós 
una col·lecció d’aquarel·les 
sota el  t ítol  «Natres», 
situat a la sala d’actes de 
l’Ajuntament. I en Cesc 
Cami -@phacusamb amb 
la seva exposició «Llums de 
ponent»- fotografies, que es 
podran veure a l’espai cedit 
per casa Perot.
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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.
-----------------------------------

BAR FLEMING preci-
sa cuiner/a amb ex-
periència. Presentar 
currículum o trucar al: 
629476013.
-----------------------------------
REPASSOS  de llen-
gua anglesa (Educació 
Primària, ESO i Bat-
xillerat). Raó interes-
sats: 698383277.
------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
ES VEN XALET unifa-
miliar amb parcel·la 
urbanitzada de 2.300 
m2, amb tots els serveis. 
Excel·lent situació, a 
distància còmoda des 
de Balaguer. De particu-
lar a particular. Informa-
ció personalitzada. Raó: 
679212459.
--------------------------------------

VENC pis nou a l’Avin-
guda Països Catalans, 
1a planta, gran ter-
rassa de cara al riu, 
4 habitacions. Raó 
telèfon: 636124737.
-------------------------------------
SE ALQUILAN habita-
ciones en piso céntrico 
de Balaguer. Precios 
económicos y gastos 
compartidos. Se ad-
miten jubilados o per-
sonas jóvenes. Razón: 
654313414.
------------------------------------- 
VENTA PIS a l’avin-
guda Països Cata-
lans, 2 habitacions. 
R a ó :  9 7 3 4 4 6 0 1 1 -
629725009.
--------------------------------------
LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col·legi 
Vedruna. Raó telèfon: 
973450555.
-------------------------------------

VENC pis 3 hab. a Pa-
ïsos Catalans. Raó: 
973446011-629725009.
---------------------------------------

VARIS
------------------------------------
TRACTORS, compraria 
de particular a parti-
cular, tractors petits o 
mitjans amb documen-
tació: Raó: 617777432 
(Jesus).
-----------------------------------
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. Truca’ns i t’in-
formem de com treba-
llem: 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 19 d’octubre a les 8 de la tarda del 26 d’octubre  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 26 d’octubre a les 8 de la tarda del 2 de novembre  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 2 de novembre a les 8 de la tarda del 9 de novembre  CLAVER
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