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 Per trobar l’origen de les festes del Sant Crist de 
Balaguer, cal remuntar-se enllà del temps. Lligada des del 
seu origen a la celebració del patró de la ciutat, tenia un 
marcat caràcter religiós. La Solemne Funció en honor del 
sant, instituïda a final del segle XVII, es complementava 
amb algun acte més lúdic, com un ball o un àpat popular. 
A partir del 1885, l’ajuntament de la ciutat es va començar 
a implicar directament en l’organització dels actes festius 
i va anar perfilant un model diferent. És a partir d’aquest 
moment que pot començar a parlar-se de la Festa Major, 
pròpiament dita. La fusió del caràcter religiós amb el profà 
va anar dibuixant un model de festa on hi tenien cabuda, a 
més dels oficis religiosos solemnes, tota mena d’iniciatives 
que congregaven l’entusiasme popular: balls, àpats de 
germanor, sardanes, focs artificials... Després, s’hi afegirien 
altres propostes com els concursos, les exposicions, els 
esports o les cercaviles, entre d’altres. A les cases es feia 
festa grossa: eren dies de convits, d’agrupar els familiars, 
de matar el pollastre, d’anar mudats... i d’abandonar per uns 
dies les llargues jornades laborals.
 A Balaguer, el dia abans de l’inici dels dies pròpiament 
festius, és costum com a la majoria dels pobles, de fer el Pregó 
de Festa Major. En els darrers anys s’ha encomanat aquesta 
tasca a fills de la nostra ciutat, que per una cosa o altra 
estan triomfant en la seva vida professional. Enguany serà 
l’encarregat de fer el Pregó, en Francesc Canosa, periodista, 
guionista i escriptor. Màster en Comunicació Social. Doctor 
en Comunicació per la Facultat de Comunicació Blanquerna 
(Universitat Ramon Llull). Actualment és articulista i cronista 
del diari ARA i tertulià de Catalunya Ràdio. Canosa treballa 
a el món de la comunicació des de 1995. Ha fet de periodista 
a La Mañana; Avui; El Periódico; El País i el Singular Digital. 
Com a reporter i guionista a TV3; Canal Satélite Digital; Canal 
9; Tele 5; Antena 3. La memòria sobre Catalunya ha centrat els 
seus treballs professionals tant audiovisuals com escrits. Així 
ha publicat diversos llibres “Sort per a tots”; “República TV. La 
Catalunya de la primera televisió”; “La Barcelona pecadora 
de Domènec de Bellmunt”;  “L’Imperialisme dolç. Catalunya 
salva Extremadura del Plan Badajoz”; “Entre el sabre i la 
bomba. “Memòries d’un país i d’un partit: Unió Democràtica 
de Catalunya (1931-1980)”; “Capitans d’Indústria” i “Fumar-se 
el franquisme. La Catalunya caliquenyo”. I acaba de dirigir 
“Història del Periodisme de Catalunya”, tres volums sobre 
el periodisme de Catalunya des de el segle XIV al segle XXI, 
editat per Sàpiens i la Generalitat de Catalunya. I el 2017 
publicarà un llibre sobre el conflicte de l’art dintre Catalunya 
i Aragó: “Sixena: la croada de la memòria”. 
 Bona Festa Major.

Dies de Festa
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>> DIUMENGE dia 5

09.00 h. Concurs de pesca als marges 
del riu Segre. En finalitzar, lliurament de 
trofeus, fi de temporada.
10.30 h. XXXVII Cursa del Sant Crist. 
Circuit de 5 i 10 km, amb sortida i arribada 
al pavelló Molí de l’Esquerrà.
12.00 h. 55è Concurs de Colles Sardanistes, 
Trofeu Ciutat de Balaguer, amb la Bellpuig 
Cobla, a la plaça Mercadal.
19.00 h. Concert cant líric “Germans Pla 
Ciutat de Balaguer”, al teatre, organitzat 
per l’Associació Cultural d’Art 4. 

>> DIMECRES dia 8

09.45 h. Tradicional Ofrena Floral, amb 
trobada a la plaça Mercadal i recorregut 
fins al Santuari, acompanyats pels 
Gegants de la Ciutat i cercavila amb el 
grup la Cremallera.
11.00 h. Ballada de gegants a l’esplanada 
del Sant Crist i actuació del grup animació 
infantil la Cremallera amb l’espectacle Al 
Descobert.
11.00 h. Campionat local de bitlles, a les 
pistes del Molí de l’Esquerrà.
11.30 h. Ofrena Floral del CF Balaguer.
11.30 h. Final del Campionat de Billar a 
tres bandes al Casal d’Avis de Balaguer.
12.00 h. Repic general de campanes, 
anunciant l’inici de les festes.
17.00 h. Ofrena Floral de la Gent Gran.
18.30 h. Ball de la Gent Gran amb 
l’orquestra Quartz.
19.30 h. Inauguració de l’exposició 
“Francesc Borràs: el retrat de la mirada”, 
a la sala d’exposicions temporals del 
Museu.
20.30 h. Pregó de festes a càrrec del 
balaguerí Francesc Canosa i Farran, 
periodista, guionista i escriptor.
En acabar es farà el lliurament dels 
Premis Ziryab i la presentació de la 
nova Jazz Band de l’Escola Municipal 
de Música.
23.00 h. Festa Led Party amb Adrià Ortega, 
amb repartiment de regals lluminosos. A 
continuació nit de Dj’s amb Genís Alarcón 
i Àlex Ricart a la Carpa Jove.  
                                >>>

Del 8 al 12 de novembre, Balaguer
reviu les Festes del Sant Crist 2017

 Sopa de Cabra serà el 
plat fort de les Festes del 
Sant Crist de Balaguer que 
se celebraran del 8 al 12 de 
novembre.
 El  grup l iderat  per 
Gerard Quintana actuarà a 
la carpa jove el dissabte 11 
de novembre a partir de les 
12 de la nit.
 La  Festa  major  de 
B a l a g u e r  c o m e n ç a r à 
el  dimecres 8  amb la 

tradicional Ofrena Floral 
dels escolars de Balaguer 
al Santuari del Sant Crist, 
el Pregó de Festa Major que 
enguany correrà a càrrec 
del periodista, guionista i 
escriptor, Francesc Canosa, i 
la inauguració de l’exposició 
«Francesc Borràs; el retrat 
de la mirada» a la sala 
d’exposicions temporals 
del Museu de la Noguera.
 Els actes populars i 

t r a d i c i o n a l s  s ’ a n i r a n 
succeint durant tots els 
dies de la festa. Ballades 
de gegants i capgrossos, 
bal lades de sardanes, 
l’esmorzar de germanor 
del dissabte al matí a base 
de coca de samfaina i 
coca de sucre, actuacions 
infantils, teatre, activitats 
per a joves i competicions 
esportives conformen una 
programació que cada 
vespre acabarà a l’envelat, 
ubicat al pavelló d’Inpacsa 
amb les millors orquestres, 
com la Selvatana, Maravella, 
Venus i Montgrins, i a la 
carpa jove amb actuacions 
de grups de versions i dj’s.
 El  divendres al vespre, 
l’envelat acollirà la II Gran 
Festa dels 80’s Love Music 
amb l’actuació en directe de 
Revival Abba Tribute Band i 
una posterior sessió disco 
fins a la matinada, amb els 
èxits més escoltats dels 80.

Ballada de gegants

Tradicional Ofrena Floral pels escolars de la ciutat
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>> DIJOUS dia 9

10.15 h. Sortida des de l’Ajuntament de la 
Corporació Municipal cal al Santuari del 
Sant Crist per assistir a la Missa Solemne, 
acompanyats pels Macers, Gegants i 
Capgrossos i l’Orquestra Selvatana.
11.00 h. Solemne eucaristia, presidida 
per Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe-
bisbe diocesà, al Reial Santuari del Sant 
Crist. En acabar l’eucaristia, es farà 
l’inauguració de les obres de restauració 
de la façana romànica de l’església 
d’Almatà.
12.30 h. Trobada amb les autoritats i 
gegants de Balaguer a la plaça Sant 
Salvador i recorregut fins a la plaça 
Mercadal.
12.45 h. Vermut popular de festa major 
a la plaça Mercadal, a càrrec de l’Assoc. 
gastronòmica Gastrobar.
12.50 h. Ball de l’Harpia i posterior ballada 
de gegants i capgrossos a la plaça 
Mercadal, acompanyats de l’orquestra 
Selvatana.
13.15 h. Ballada de 3 sardanes (7 tirades) 
i Concert Vermut, amb la Cobla de 
l’Orquestra Selvatana, a la plaça Mercadal.

>>>

F E S T A  M A J O R

El grup Sopa de Cabra actuarà a la
Carpa Jove el dissabte 11 de novembre

Sopa de Cabra

 El dissabte a la nit arri-
barà el concert més esperat 
d’aquestes Festes del Sant 
Crist 2017, amb la presència 
a la Carpa Jove del grup 
Sopa de Cabra liderat per 
Gerard Quintana a partir 
de les 12 de la nit, i amb 
entrada gratuïta. Tot seguit 
actuaran Banda Neon i 
tancarà la festa el Dj Jordi 
Bosch.
 La carpa jove obrirà les 
portes el dimecres amb la 
Festa led Party amb Adrià 
Ortega i les actuacions dels 
dj’s Genís Alarcón i Alex 
Ricart. El dijous hi haurà la 
Nit Jove amb els grups The 
Pink Goats, The Referents i 
Dj Lokito i el divendres es 
celebrarà la Nit de Versions 
amb La banda del coche 
rojo, 7D Rock i els Dj’s Paco 
Pil&Brisa Play.

La Carpa Jove acollirà actuacions des del dimecres 
8 fins al dissabte 11 amb grups de versions, dj’s i 
grups musicals del moment



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

>> DIJOUS dia 9

16.00 h. Paintball per als joves al pati de 
l’Escola Àngel Guimerà. 
17.30 h. Concert de Festa Major amb 
l’Orquestra Selvatana, al pavelló Inpacsa.
18.00 h. Espectacle infantil/familiar al 
teatre amb l’obra “36 polzades” de la 
Companyia Miscel·lània Teatre (entrada 
gratuïta). Recomanat +5 anys.
23.00 h. Nit Jove amb el grup de versions 
The Pink Goats, The Referents i Dj Lokito 
a la carpa jove.

>> DIVENDRES dia 10

11.00 h. Matinal infantil, amb tallers 
educatius, jocs i sorpreses, amb la 
participació del Centre Esplai Gaspar de 
Portolà i la Colla Gegantera i grallera de 
Balaguer. Taller de com confeccionar un 
punxó d’un gegantó i xocolatada pels 
nens/es assistents (fins a les 14 h). Edat 
recomanada entre 3 i 12 anys.
11.00 h. Taller ball de bastons amb els 
bastoners del Casal Pere III de Balaguer. 
Recomanat per nens/es d’entre 3 i 12 
anys. Fins a les 12 h.
11.00 h. Presentació de l’arribada del Sant 
Crist a Balaguer, per part de les Germanes 
Clarisses de la ciutat. Seguidament 
s’oficiarà la missa al Reial Santuari del 
Sant Crist.
13.00 h. Ballada de sardanes amb la Cobla 
Orquestra Montgrins a la plaça Mercadal.
17.00 h. Animació infantil amb la 
Companyia Elis Elis i l’espectacle Pell de 
Gallina, al pavelló Molí de l’Esquerrà. Per 
a tots els públics.
17.30 h. Concert de Festa Major amb 
l’orquestra Montgrins, al pavelló Inpacsa 
i a continuació ball llarg.
19.30 h. Acte en motiu del XXè Aniversari 
del Congrés de Cultura Catalana a 
Balaguer. Xerrada a càrrec de l’historiador 
Lluís Duran, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament.
23.30 h. II Gran Festa dels 80’s Love Music 
amb l’actuació en directe de Revival Abba 
Tribute Band i posterior sessió disco fins a 
la matinada, amb els èxits més escoltats. 
00.00 h. Nit de versions amb els grups La 
banda del coche rojo, 7dRock, i els Dj’s 
Paco Pil & Brisa Play, a la carpa jove.
               >>>

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

Orquestra Selvatana

 Com ja és habitual du-
rant les Festes del Sant 
Crist, les millors orques-
tres del moment seran les 
encarregades d’amenitzar 
els concerts i les sessions 
de ball de l’envelat ubicat 
al pavelló Inpacsa.
 Les orquestres Quartz, 
Selvatana, Montgrins,  Ve-
nus i Maravella seran les 
encarregades de les actu-
acions des del dimecres 
8 fins al diumenge 12 de 
novembre.
 El divendres al vespre, 
es farà la gran festa dels 80’s 
amb l’actuació en directe de 
Revival Abba Tribute Band, 
i tot seguit seguiran amb 
una sessió Disco i Love 80’s. 
Una sessió especial durant 
mes de 4 hores.

Començaran el dimecres 8 amb l’Orquestra Quartz al 
Ball de la Gent Gran, i acabaran el diumenge 12 amb 
concert i ball de la gran Orquestra Maravella

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

Esmorzar de Festa Major

 E l  d i s s a b t e  1 1  d e 
novembre, a partir de dos 
quarts de deu del matí, es 
començarà a repartir els 
més de cent quilos de coca 
de samfaina i de sucre, en 
l’esmorzar de germanor de 
les Festes del Sant Crist, 
que se celebra des de fa 
molts anys sota l’eslogan, 
«si vols esmorzar bé, vine a 
Balaguer»
 L’esmorzar es repartirà 
als porxos de la plaça del 
Mercadal.
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>> DISSABTE dia 11

09.00 h. Campionat mixt de petanca, a la 
pista del Molí de l’Esquerrà i esmorzar de 
germanor pels participants. 
09.30 h. Si vols esmorzar bé, vine a 
Balaguer! Tradicional esmorzar a la plaça 
Mercadal, amb coca samfaina, cervesa i 
sucs de fruita.
09.30 h. Torneig escolar d’escacs 
“memorial Pijuan”, al casal Lapallavacara, 
per tots els alumnes de 6 a 14 anys.
12.30 h. Inauguració de la mostra Exposició 
de Bonsais, a càrrec del Club Bonsai de 
Balaguer, al vestíbul de l’Ajuntament.
13.00 h. Lliurament dels premis de petanca, 
billar i bitlles catalanes a les pistes del Molí 
de l’Esquerrà.
13.30 h. Lliurament del premi Encarnació 
Vilà i Escoda i dels premis d’escacs 
“Memorial Pijuan”, a la sala d’actes de 
l’ajuntament.
16.30 h. Simultànies d’escacs amb un 
gran mestre internacional, davant 25 
escaquistes de la ciutat, al vestíbul de 
l’ajuntament.
17.00 h. Espectacle de màgia familiar “Tots 
fem màgia”, amb el Mag Xema al Molí de 
l’Esquerrà, per a tots els públics.
    >>

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

Concurs de colles sardanistes

 Un dels actes més popu-
lars i tradicionals de la Festa 
Major del Sant Crist de Ba-
laguer, que enguany arriba 
a la seva 56ena edició, és 
el Concurs Nacional de Co-
lles Sardanistes organitzat 
pels grups sardanistes de 
Balaguer i que acull co-
lles sardanistes d’arreu de 
Catalunya, que acudiran, 
un any més a la Plaça del 
Mercadal, per participar 
en el darrer concurs de la 
temporada, sota les notes 
musicals de la Cobla or-
questra Maravella.
 El Concurs nacional 
de Colles Sardanistes es 
celebrarà el diumenge 12 
de novembre a partir de les 
12 del migdia a la Plaça del 
Mercadal. El dijous 9, el di-
vendres 10,  també hi haurà 
ballades de sardanes.

Sota les notes de l’Orquestra Maravella, les colles 
sardanistes presents es disputaran el gran Concurs  
de Balaguer el diumenge 12 de novembre
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>> DISSABTE dia 11

17.30 h. Concert de festa major amb 
l’orquestra Venus, a Inpacsa.
17.30 h. Cinema infantil en català amb la 
projecció de la pel·lícula Ballerina.
19.30 h. Ball de tarda amb l’orquestra 
Venus a Inpacsa.
22.00 h. Teatre amb l’obra “Homes, la 
comèdia musical”, al Teatre Municipal.
22.15 h. Cinema amb la projecció de la 
pel·lícula “La pell freda” a la sala d’actes.
23.30 h. Ball de nit amb l’orquestra Venus.
00.00 h. Concert amb Sopa de Cabra, 
seguit de Banda Neon i Dj Jordi Bosch a 
la Carpa Jove.

>> DIUMENGE dia 12

11.30 h. Ballada de gegants i capgrossos 
per al ciutat, sortint de la plaça Mercadal 
amb la Colla Gegantera i Grallera de 
Balaguer. Arribada a la plaça Comtes 
d’Urgell.
12.00 h. 56è Concurs de Colles Sardanistes 
Trofeu Ciutat de Balaguer, amb la Cobla de 
l’Orquestra Maravella, disputant la gran 
final del Campionat de Catalunya.
12.15 h. Trobada d’amics del Swing i Ball, 
obert a tothom, al primer tram del Passeig 
de l’Estació, darrera de l’estàtua de Gaspar 
de Portolà.
17.30 h. Cinema infantil en català amb la 
projecció de Ballerina.
17.30 h. Concert de Festa Major amb 
l’orquestra Maravella a Inpacsa i a 
continuació ball llarg fi de festa.
21.00 h. Piromusical del Sant Crist, a 
càrrec de la pirotècnia Tomàs.

El comunicador Francesc Canosa serà el 
pregoner de la Festa Major 2017

Francesc Canosa

Els gegants i capgrossos protagonistes 
del programa infantil de la Festa Major 

El proper dimecres 8 de novembre a partir de les 
20’30 hores a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

Ball de Gegants al Mercadal

 Els gegants i els capgros-
sos seran un any més els pro-
tagonistes de la festa infantil 
del Sant Crist.
 Sota les notes dels grallers 
o de les bandes de música, els 
gegants faran ballades gairebé 
tots els dies, tot i que la balla-
da més multitudinària i més 
esperada serà la del dia 9 de 
novembre, dia del Sant Crist 
acompanyats de l’orquestra 
Selvatana i de les autoritats i 
que acabarà amb un gran ball 
al Mercadal.

 El balaguerí Francesc 
Canosa Farran és periodista, 
guionista i escriptor. Màster 
en Comunicació Social. 
Doctor en Comunicació per 
la Facultat de Comunicació 
Blanquerna (Universitat 
Ramon Llull). Actualment 
és articulista i cronista del 
diari ARA. Forma part de 
l’equip de Catalunya Ràdio 
“Els Spin Doctors”. També 
participa a les tertúlies 
del  Cata lunya Migdia 
de Catalunya Ràdio; el 
programa “Més 324” de 
Televisió de Catalunya i 
el Punt Avui TV. I és soci-
director de la productora 
Daltabaix.
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Els balaguerins nascuts a l’any 1967 
celebren la Festa dels 50 anys

Festa dels nascuts l’any 1967

Festival de Càritas Balaguer a favor de 
les activitats que fan durant l’any

Un moment del festival

 El passat 28 d’octubre el 
pavelló Molí de l’Esquerrà de 
Balaguer, es va omplir per 
acollir el festival a favor d’in-
fants i joves dels projectes de 
Càritas .
 “Ens movem per ahir, per 
avui i per demà” , era el lema 
de l’activitat que va aplegar 
més de 350 persones i que 
van contribuir a recollir 500 
euros. Des de Càritas Urgell 
es vol donar les gràcies a tots 
i totes que han fet possible 
aquesta jornada.

 El passat dissabte 7 
d’octubre, totes i tots els 
balaguerins nascuts al 67, 
residents a la ciutat o fora, 
van celebrar la festa dels seus 

 Sota el lema «Posa’t 
la  xapa»,  l ’àrea de 
joventut de l’ajuntament 
de Balaguer i l’Oficina 
Jove de la Noguera, 
pretenen potenciar la 
consumició de begudes 
no alcohòliques durant 
els actes de la festa major 
de la ciutat de Balaguer 
entre els i les joves de la 
comarca amb la finalitat 
de conscienciar sobre els 
efectes perjudicials de 
l’alcohol entre el jovent 
i afavorir el gaudi de les 
festes sense consumir 
begudes alcohòliques.
 El desenvolupament 
del projecte tindrà lloc 
els dies 8, 9, 10 i 11 de 

novembre durant la Festa 
Major de la ciutat de 
Balaguer.
 S’han creat unes xapes 
amb diferents lemes contra 
el consum d’alcohol que es 
repartiran a la carpa Jove 
durant els concerts del cap 
de setmana. Cinc models 
diferents, i se’n donarà 
una amb cada consumició 
sense alcohol demanada.

“Posa’t la xapa” una nova
campanya contra les begudes 
alcohòliques entre els joves

Presentació de la campanya

A la Carpa Jove es 
donaran xapes amb 
les consumicions de 
begudes no
alcohòliques 

50 anys. 
 La trobada es va iniciar 
a la tarda a l’Ajuntament, on 
van ser rebuts per l’alcalde. 
Després d’un brindis de 

benvinguda, van participar 
en una gimcana on uns 
personatges entranyables 
de la infantesa els van fer 
recordar jocs d’aquella època. 
En finalitzar la gimcana, van 
ser acompanyats per tot el 
Passeig pel grup de batucada 
Patakada de l’escola de 
música.
 A la nit, tothom va gaudir 
d’un sopar a la sala polivalent 
de l’Àngel Guimerà guarnida 
per a l’ocasió i, fins ben tard 
a la matinada, discoteca amb 
música i actuacions dels 
anys 80. També hi havia  una 
exposició amb llibres i jocs 
de quan tots anaven a escola 
i un divertit “photocall” per a 
immortalitzar la vetllada.
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desena de nacionalitats 
com Colòmbia, Bèlgica, 
Argentina, Chile, Veneçuela, 
República Checa, Itàlia o 
Anglaterra. 
 El sector hoteler també 
ha notat aquest increment 
de visitants de fora de 
la ciutat. Tots els hotels 
i hostals de Balaguer i 
alguns de la comarca van 
omplir per aquells dies. 
  La Fira vol apostar per 
incorporar cada cop més 
doctors en el programa. 
Aquest any 17 metges i es-
pecialistes han participat de 
les conferències, entre els 
que destaquen psicòlegs, 
bioquímics, neuròlegs o 
cardiòlegs, així com també 
un parell de catedràtics en 
medicina.

350 alumnes participen a la 
Fira de la Ciència celebrada a 
la Plaça del Mercadal

Experiments a la Plaça

la Fira d’Alimentació i Salut rep milers 
de visitants durant el cap de setmana

 La Fira d’Alimentació 
i Salut de les Terres de 
Lleida tancà amb bones 
sensacions e l  cap de 
setmana en que celebrava la 
seva 10a edició, els passats 
dies 21 i 22 d’octubre. 
El certamen va tenir un 
creixement exponencial 
a l  l la rg  duna  dècada 
reivindicant un estil de vida 
més sostenible, donant veu 
a investigadors, metges i 
productors artesans per 
fomentar una producció 
respectuosa amb el medi 
ambient, una alimentació 
ecològica i tractaments més 

naturals i de baix cost. 
 Un any més el certamen 
va demostrar ser un punt 
de trobada d’unes 5.000 
persones arribades d’arreu 
d ’Espanya.  La  f i ra  va 
registrar visitants de més 
de 90 municipis catalans 
així  com també d’una 
quinzena de províncies de 
la resta de l’Estat entre 
les que destaquen els 
visitants d’Aragó i València, 
però també d’indrets com 
Madrid, Cantàbria, Astúries 
o Navarra. La Fira és també 
un aparador internacional, 
a m b  v i s i t a n t s  d ’ u n a 

Fira d’Alimentació i Salut

La Fira celebrava aquest any la seva desena edició, 
amb un programa ple de conferències i tallers

 La Plaça del Merca-
dal va acollir el passat 
divendres la Fira de la 
Ciència per als escolars 
dels centres educatius 
de la Noguera. En total hi 
van participar 350 alum-
nes de P4 a ESO amb di-
ferents tallers científics i 
experiments durant tot el 
matí.
 La jornada estava 

emmarcada dins del pla 
municipal i comarcal de 
Dinàmica Educativa i va 
comptar amb la presèn-
cia de l’alcalde de Bala-
guer, Jordi Ignasi Vidal i 
representants del Consell 
Comarcal de la Noguera.
 Els escolars van po-
der gaudir de diferents 
experiments científics 
força interessants.
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 El passat 11 d’octubre, 
un total de  92  alumnes i 9 
professors van participar 
en l’11a pujada a Montale-
gre, organitzada per l’equip 
de Pastoral de  l’Escola Ve-
druna Balaguer. Enguany  
es commemorava l’onzena 
edició  d’aquesta sortida 
nocturna programada per a 
l’alumnat d’ESO i, enguany, 
també per a  Batxillerat. Per 

Onzena pujada a Montalegre 
amb un centenar d’alumnes i 
professors de l’escola Vedruna

Pujada a Montalegre de l’escola Vedruna

aquest motiu es van prepa-
rar algunes sorpreses per 
commemorar l’efemèride. 
 Van sortir de Gerb 
caminant i van fer els 13 
quilometres que separen 
aquesta població de 
l’Ermita de Montalegre. 
Durant el camí van poder 
anar parant i menjant en els 
diferents punts ja preparats 
per a l’ocasió.

Olicastelló Alsina celebra la VII Festa de 
l’oli Nou obrint la nova botiga del molí

Festa de l’Oli Nou d’Olicastelló

Mostra de quadres al Bar La Sal de la 
mà de la il·lustradora Meritxell Muñoz

Les obres estan exposades al Bar La Sal

 El restaurant bar La Sal 
de Balaguer, acolleix un cop 
més una petita mostra en 
el seu interior d’algun ar-
tista de la ciutat. En aquest 
cas, és una mostra d’obres 
de la il·lustradora Meritxell 
Muñoz, que estan inspirades 
en el món màgic, amb la línia 
que traspassa entre el món 
ral i el fantàstic. Els éssers 
mitològics i la natura, són 
els principals protagonistes 
d’aquesta col·lecció que 
s’anomena Salvia divinorum.

 El passat 15 d’octubre, 
Olicastelló Alsina, va inau-
gurar la nova botiga del molí 
i també va aprofitar per a 
donar la benvinguda amb la 

VII Festa de l’oli nou.   
 A la nova botiga es 
troben les diferents varietats 
en diferents formats per a 
qualsevol tipus de producte 

de l’oli. A més a més, si 
pot trobar productes de 
proximitat, des de diferents 
tipus d’olives fins a cosmètics 
integrats en el món de l’oli. 
Una empresa familiar amb 
una llarga tradició olivarera, 
situada a Castelló de Farfanya 
des de 1879,  elabora olis 
tradicionals a més d’apostar 
per a diferents varietats en 
qualitat i innovació. La seva 
filosofia, és innovar però 
sense perdre la tradició. 
 Van ser ambdós uns actes 
molt especials i emotius, on 
l’alcaldessa de Castelló de 
Farfanya la Sra. Cristina Lafay 
Bertrán i el mossèn del poble, 
van inaugurar l’acte.
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 “Lo Pagès del Mont-
sec”, creada per una 
família de pagesos que 
viuen al poble de Tarta-
reu, una aula d’entorn ru-
ral que està destinada a 
ensenyar els racons més 
emblemàtics  del voltant 
i fer mostres de les coses 
que feien els pagesos, 
mitjançant excursions i 
tallers, des d’un punt de 
vista tradicional.
 L’objectiu és donar 
a conèixer i ensenyar 
la riquesa de la terra i 
mostrar també la cultura 
pagesa i està destinat a 
un públic familiar.
 Ja fa mesos que han 
començat amb aquesta 

iniciativa, i durant cada 
mes ofereixen varies sor-
tides i tallers pel cap de 
setmana, amb varietat 
d’activitats, així com co-
llir ametlles, fer melmela-
da, recol·lectar productes 
de l’hort...
 Activitats on el par-
ticipant es pugui endur 
una bona experiència 
i que d’alguna manera 
aquestes activitats li ser-
veixin per conèixer una 
mica més aquesta terra 
i saber de les riqueses 
de les que disposa, així 
doncs ho pot veure in 
situ i també participar 
activament en cada una 
d’elles.

Lo pagès del Montsec, una
inciativa per ensenyar la
nostra terra i la cultura pagesa

El cicle de teatre continua amb la
representació del musical “Homes”

 El Teatre Municipal de 
Balaguer va iniciar la nova 
programació estable pro-
fessional de teatre el passat 
diumenge 22 d’octubre amb 
l’obra de teatre ART de Yas-
mina Reza, interpretada per 
Pere Arquillué, Francesc 
Orella i Lluís Villanueva 
amb una bona acceptació 
per part del públic assis-
tent. 
 El  c icle continuarà 
amb la comèdia musical 
“Homes”, l’11 de novembre, 
una comèdia que reflexiona 
sobre la masculinitat i la 
relació entre homes i dones 
per desgranar què significa 
ser un home i una dona 
avui en dia, amb un gran 
repartiment d’actrius i la 
música de Marc Parrot.

 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.

 A part, en el marc de 
la festa major, el proper 
dijous 9 de novembre a 
les 6 de la tarda, hi haurà 
la representació de “36 
polzades” es l’oferta del 
Teatre municipal  com 
a  t e a t r e  f a m i l i a r.  D e 
Miscelània Teatre sota la 
direcció de Jaume Jové 
i Magí Valls recomanat a 
partir dels 5 anys.
 Una història dolça, ten-
dra i sorprenent, on un 
curiós personatge ens obre 
de bat a bat la porta de casa 
seva. La relació amb el que 
l’envolta ens conduirà reite-
radament a viure situacions 
impossibles i divertides, 
que ens transportaran a un 
món màgic on els objectes 
tenen ànima.

Homes

36 polzades
Taller d’elaboració de melmelada de raïm
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Es diu Mary, té els ca-
bells de color de llet i una 
cama esguerrada. A casa 
seva, a l’Anglaterra rural 
del 1830, treballa de sol a 
sol al costat de la mare i 
les seves tres germanes. 
S’estima molt l’avi i viu 
sotmesa al pare, com la 
resta de la família. Amb 
només catorze anys, ha 
de deixar la granja per 
anar a servir a casa del 
vicari. No s’imagina com 
està a punt de canviar-li la 
vida. Una història narrada 
per la mateixa protagonis-
ta, que ens deixa conèixer 
els seus pensaments a 
través d’un diari personal. 
Color de llet s’ha traduït 
a nombrosos països. A 
França va ser finalista del 
premi Femina i va guanyar 
el premi de la Union Inte-
ralliée. A Espanya ha estat 
guardonada amb el premi 
Libro del Año pel Gremio 
de Libreros de Madrid. 

 L’Àngela, una escrip-
tora que està a punt de fer 
els cinquanta, posa per 
primera vegada els peus 
en un pis que ha heretat 
de la seva mare, en ple 
barri Gòtic, el barri on ella 
va créixer i que ara veu 
transformat. Dins d’aque-
lla casa tot està com fa 
més de sis dècades: els 
mobles, els llibres, els 
quadres, la roba, les fo-
tografies de gent que no 
coneix... No sap per què 
la Quima el va voler con-
servar d’aquella manera 
durant tota la vida, ni qui 
havia viscut allà, de qui 
eren aquelles coses, i ho 
intentarà esbrinar men-
tre n’escriu una novel·la. 
La descoberta d’aquest 
espai ajudarà també l’Àn-
gela a fer una pas defini-
tiu en la seva lluita diària: 
aconseguir que l’Andreu 
deixi de dominar la seva 
vida.

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

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

Color de llet
Autor: Nell Leyshon
Gènere: Novel·la

 Entra al jardí de les me-
ravelles. Passeja’t per cinc 
hàbitats plens de vida per 
descobrir 80 animals incre-
ïbles. Prepara’t per endins-
ar-te en la selva tropical de 
l’Amazònia, càlida i humida, 
i després capbussar-te al 
mar per descobrir els bancs 
de peixos que neden per la 
gran barrera de corall. Des 
d’allà viatjaràs a un dels 
llocs més secs de la Terra, 
el desert de Chihuahua, on 
l’horitzó s’estén més lluny 
que mai, i després sentiràs 
que la natura t’envolta pels 
quatre costats en passe-
jar-te pels paratges de conte 
de fades de la Selva Negra. 
Per últim, et traslladaràs fins 
al sostre del món, el massís 
de l’Himàlaia, des d’on po-
dràs veure com es desple-
ga als teus peus el jardí de 
les meravelles del nostre 
planeta en la seva màxima 
esplendor. Un llibre fabulós 
per a tots els públics.

Des del balcó
Autor: Teresa Muñoz 
Gènere: Novel·la

El jardí de les meravelles
Autor: Kristjana S.
Williams
Gènere: Infants (+7)

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

Indesinenter
Conversa 2017

Esguardo l’esveltesa d’un pi vell
als nostres encontorns.
Segur del seu espai, 
se’m fa bell paradigma
de grandària
i escolto des del si de les arrels
la força que tramet el seu missatge:
Feblesa de capçades fimbrejant
al vent una per una i vulnerables, 
per veure’s amb els anys 
tan fortes com són ara tronc i rames.
El gest connatural d’oxigenar
el medi dia a dia, anys i anys,
des del primer enfoscant
fins que ve l’alba. 
Repunt d’engalze:
El llast habitual que porta viure 
i el nostre baluard basilical,
el més balaguerí dels Santuaris.
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Mostra de retrats de Francesc Borràs al 
Museu de la Noguera

 El Museu de la Noguera 
acull des del 8 de novembre 
i fins el proper 25 de febrer, 
l’exposició «Francesc Borràs: 
el retrat de la mirada» una 
mostra de diferents retrats 
pintats pel pintor balaguerí. 
 Fill de Josep Borràs i 

Un dels retrats de l’exposició

Retrat de Francesc Borràs

 En el marc de l’ex-
posició “Jocs i Joguines 
a l’antiguitat”, produïda 
pel Museu d’Arqueologia 
de Catalunya a través 
d’Arqueoxarxa, el Museu 
de la Noguera va aco-
llir el passat dissabte 28 
d’octubre una xerrada-
taller sobre “Els jocs a 
l’antiguitat” per tal que 
tota la família descobrís la 
importància del joc en les 
diferents cultures i al llarg 
del temps. Els assistents 
al taller van aprendre i 
van gaudir jugant a jocs 
tradicionals i mil·lenaris  
que han perdurat des de 

Taller sobre el joc i la joguina 
a l’antiguitat al Museu

Taller sobre el joc i la joguina a l’antiguitat

l’antiguitat. 
 La necessitat de jugar 
és intrínseca a l’ésser 
humà, tal com demostra el 
fet que s’hagin conservat 
nombrosos jocs i joguines 
d’èpoques remotes, molts 
dels quals encara estan 
plenament vigents, ja si-
gui en el món dels nens 
com en el dels més grans, 
tal i com s’ha pogut veure 
en la mostra del Museu.
 La dinamitzadora 
d’aquesta activitat va ser 
la comissària de l’exposi-
ció, Esther Gurri, tècnica-
conservadora  del Museu 
de Badalona.

Mònica Farràs, va néixer el 27 
de març de 1891 a Balaguer, 
on va viure fins que se n’anà 
a Barcelona per a realitzar 
els seus estudis a l’Escola 
de la Llotja, que finalitzà cap 
a l’any 1914. Amb vint-i-un 
anys d’edat participà, junt 

amb trenta artistes més, 
en una exposició al Saló 
de Sessions de la Paeria, 
encapçalada per artistes tant 
reconeguts com Xavier Gosé, 
Jaume Morera o Baldomer 
Gili.
 Poc després viatjà a 
Itàlia, on estigué en contacte 
directe amb les tendències 
del moment, i després d’una 
breu estada a Andorra, durant 
la qual pintà El Consell de les 
Valls, s’establí a Agramunt. 
 Durant els anys posteriors 
a la Guerra Civil i estant 
ja establerts a Balaguer, 
Francesc Borràs es guanyava 
la vida realitzant retrats o 
paisatges per encàrrec, 
alhora que començava 
a pintar les seves, tant 
característiques, escenes de 
mercat.
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Classificació
Primera Catalana

1. Martinenc ................22
2. Almacelles ...............19
3. Alpicat ......................17
4. San Cristobal...........16
5. Viladecans  ..............14
6. Lleida B ....................14
7. Sants ........................14
8. Igualada(-1)  ............12
9. Borges (-1) ...............12
10. Sant Ildefons(-1). ..11
11. Balaguer ............... 11
12. Rapitenca ...............11
13. Vista Alegre(-1) .....10
14. Andorra (-3) .............9
15. Vilaseca  ...................7
16. Tortosa ......................5
17. Valls (-1) ...................3
18. Bellvitge  ..................3

Golejadors del 
C.F. Balaguer

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

 La irregular marxa 
del Balaguer en aquest 
inici de campionat de 
lliga i l’espectacular 
derrota al camp del 
Lleida B en el derbi 
lleidatà per 6-2 van 
accelerar la dimissió 
de l’entrenador Edu 
March i el nomena-
ment com a nou entre-
nador de Jordi Bello, 
fins a la data segon 
entrenador.
 Jordi Bello es mos-
tra confiat de tirar el 
projecte endavant ja 
que coneix molt bé el 
club i els jugadors de 
que ha estat company 
sobre el terreny de joc 
amb molts d’ells.

Sergi Galcerán

Propers encontres

05/11/2017  --  12 h.
Camp Municipal 

d’Andorra

Andorra| Balaguer

El Balaguer suma un sol punt en els dos 
derbis consecutius amb Lleida i Alpicat

Jordi Bello debuta com 
entrenador del primer 
equip aconseguint un 
punt al camp de l’Alpicat 
amb gol de Joan 

Jordi Bello nou entrenador de l’equip

12/11/2017  --  17 h.
Camp Municipal 

de Balaguer
Balaguer| Igualada

 El primer equip del Bala-
guer sembla estar instal·lat 
en una muntanya russa des-
près d’un mal inici de lliga 
en el que va sumar 1 punt 
de 12 possibles, seguit de 
tres victòries consecutives 
i la dura derrota davant del 
Lleida B en el derbi lleidatà 

22/10/2017

LLEIDA B 6
BALAGUER 2 
2 329/10/2017

ALPICAT 1
BALAGUER 1

del passat 22 d’octubre, va 
comportar el cessament del 
tècnic Edu March que va 
posar el seu càrrec a dispo-
sició de la directiva que va 
decidir donar continuïtat al 
projecte oferint el lloc d’en-
trenador a Jordi Bello, se-
gon de March i que continua 

comptant amb el suport de 
José Gil i d’Andreu Martínez 
al cos tècnic. 
 Jordi Bello va debutar el 
passat diumenge al camp 
de l’Alpicat i va aconseguir 
sumar un punt. Els balague-
rins van avançar-se en el 
marcador amb gol de Joan, 
però l’Alpicat va aconseguir 
empatar a l’inici de la sego-
na part.
 En un altre ordre de 
coses, durant aquests dies 
s’està col·locant la nova 
gespa artificial al Camp 
Municipal de Balaguer que 
s’inaugurarà, si no hi ha 
cap contratemps el proper 
diumenge 12 de novembre, 
en el partit que enfrontarà 
al Balaguer i a l’Igualada 
durant les Festes del Sant 
Crist de Balaguer. La instal-

lació va iniciar-se la passada 
setmana, consistent en reti-
rar la vella gespa i col·locar 
la nova.
 El proper diumenge 5 de 
novembre l’equip visitarà el 
camp de l’Andorra per dis-
putar el corresponent partit 
de lliga.

Instal·lació de la nova gespa
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Important victòria de l’equip sènior
femení de Bàsquet davant l’Ipsi A

Sènior Femení del C.B. Balaguer

 L’equip sènior femení del 
Club Bàsquet Balaguer va 
aconseguir una important 
victòria davant el Ipsi A a 
la pista de les barceloneses 
per un contundent 33-64 que 
posa a les balaguerins amb 5 
victòries i dues derrotes, com 
a terceres en la taula provisi-
onal de la classificació.
 Aquest dissabte, les ba-
laguerines entrenades per 
Sergi Llurba rebran al Reus 
Manyanet al Pavelló Polies-
portiu de Balaguer a partir de 
les 18,30 hores. En acabar es 
farà la presentació de tots els 
equips.

Vora 400 ciclistes van participar a la 
Marxa de BTT “Ermitanyos 2017”

Ermitanyos

 El passat dissabte 
28 d’octubre les noies 
del CTT Balaguer Villart 
Logistic van iniciar la 
competició europea a la 
República Txeca en la 
segona ronda de la ETTU 
Cup 2017 enfrontant-se 
al Team Grace d’Ucraina, 
a qui van guanyar per un 
contundent 3-0 i hores 
més tard ho feien davant 
el Sparvägen TTC de Su-
ècia, a qui van derrotar 
pel mateix resultat de 
3-0.
 E l  d i u m e n g e  2 9 
d’octubre, tot i presen-
tar-se complicat l’en-
frontament, disputaren 
el tercer dels encontres 
de la jornada europea 
contra l’equip amfitrió, 
l’equip txec TTC Mo-
ravsky Krumlov, a qui 
també van derrotar amb 

El Club Tennis Taula Balaguer 
Villart Logístic passa a la
tercera ronda europea

Balaguer Villart Logístic

Les balaguerines  
molt superiors, van 
guanyar els tres 
partits disputats a la 
República Txeca

claretat.
 El Balaguer Villart 
Logístic no podia comen-
çar millor la temporada 
amb tres victòries en tres 
partits disputats en lliga i 
tres victòries en aquesta 
jornada de tres partits 
de la segona ronda de la 
ETTU que li dóna pas a 
tercera ronda europea. 
Haurà d’esperar per sa-
ber quin serà el seu rival 
en la següent fase elimi-
natòria i, per tant a quin 
país hauran de viatjar el 
proper 25 de novembre.

 El passat diumenge 22 
d’octubre vora 400 ciclistes 
van participar a la Marxa 
de BTT Ermitanyos 2017, 
que va recórrer un total de 
90 quilòmetres amb sortida 
i arribada a Balaguer i 
passant per les ermites de 
Cérvoles, Montalegre, la de 
Sant Llorenç i Sant Jordi a 
Camarasa.
 Els esport istes van 
celebrar un dinar després 
de l’esforç de la marxa 
ermitanya al pavelló Molí 
de l’Esquerrà.
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 Molt bons resultats 
en la 1a Jornada de la 
Lliga Catalana Aleví i el 
Fons Estils Infantil i Júnior 
disputat a les instal·lacions  
del CN Lleida (CN Lleida, CN 
Tàrrega i CN Mollerussa) i a 
les instal·lacions de l’INEF 
Lleida (CN Cervera, CEN 
Balaguer, INEF Lleida).
  En la Lliga Aleví 2006 
tenim com a resultats 
destacats en categoria 
masculina 1a posició de 
l’Arnau Pifarré en els 200 
estils i en els 100 esquena, 
en aleví 2005  la 1a posició 

per Giulian Alecsandru en 
els 200 estils i 2n en els 100 
esquena, en Jaume Pallé 
2a posició en els 200 estils. 
En categoria femení aleví 
tenim la 3a posició de la 
Berta Benseny en els 100 
esquena.
 En el fons i estils Infantil 
femení tenim la 3a posició 
per l’Aurembiaix Pifarré 
en els 1500 lliures i la 3a 
de l’Alexandra Papell en 
els 400 estils.  En categoria 
Júnior tenim la 2a posició 
per l’Ares Perera en els 1500 
lliures.

Bons resultats dels nedadors 
balaguerins a la primera
jornada de la Lliga Catalana

Nedadors balaguerins

Presentació dels 14 equips de l’Escola 
de Futbol Sala Comtat d’Urgell

Foto de tots els equips de l’EFS Comtat d’Urgell

 El passat diumenge es 
va realitzar la presentació 
de l’Escola per aquesta 
temporada 2017-2018 en el 
poliesportiu de Balaguer 
amb una gran afluència de 
públic. Va assistir l’alcalde 
de Balaguer i la regidora 
d’esports de Balaguer,  Jor-
di Ignasi Vidal i Gemma 
Vilarasau, Sònia Valero, 

vicepresidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera i 
Mercè Garcia, presidenta 
de l’EFS Balaguer Comtat 
d’Urgell.
 Durant l’acte de presen-
tació es van presentar tots 
els equips que formen part 
de l’escola, des dels preben-
jamins fins a l’equip Juvenil 
i Sènior, que aquest any 

competeixen a la categoria 
de divisió d’honor. 
 L’escola, que segueix 
amb un constant creixe-
ment, amb un arrelament a 
la ciutat cada cop més fort, 
ja compta amb més de 120 
nens i nenes i de 14 equips 
diferents que competeixen 
a les principals lligues del 
país.
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RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT DOMÈNEC DE BALAGUER

Necessita Fisioterapeuta per a cobrir plaça vacant. Jornada complerta. 
Preferible experiència en geriatria. Incorporació immediata.

Interessats enviar Curriculum professional a:
info@resi.cat o trucar al telèfon 973 447 500 (Marta Vilalta)

 El club Clos Pons Thai 
Runners va organitzar, 
aquest dissabte durant 
tot el dia i  f ins ben 
entrada la matinada, 
una nova prova d’ultra 
fons, la Ultra Trail Terres 
de Lleida Solidària Clos 
Pons, que va oferir dos 
modalitats: la Ultra Trail, 
amb 95 kilòmetres de 
recorregut, i la Half, 
amb 49 kilòmetres de 
recorregut, ambdues 
amb el centre operatiu 
situat a Sant Llorenç de 
Montgai.
 A lber t  Her re ro  i 
Carmen Pa lac ín  va 
ser els atletes que van 
estrenar el palmarès de 

la prova llarga, mentre 
que Eneko Garde i Esther 
Farrés es van imposar en 
la distància curta d’una 
jornada que va aplegar 
130 participants, 50 d’ells 
a la prova llarga.
 L a  j o r n a d a  v a 
p e r m e t r e  g a u d i r  a l 
màxim als aficionats a 
aquesta modalitat, tot 
i que el recorregut era 
força exigent.

La Ultra Trail de Lleida
Solidària de Sant Llorenç 
comptà amb 130 participants

Podi de l’Ultra Trail

Albert Herrero i
Carmen Palacín en 
distancia llarga i 
Eneko Garde i Esther 
Farrés en la curta 

Tot és a punt per una nova edició de la 
Cursa del Sant Crist el 5 de novembre

Presentació de la Cursa del Sant Crist

 A q u e s t  d i u m e n g e , 
tindrà lloc 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 cursa se 
celebrarà a les 10.30 hores 
i formarà part del programa 
d’actes de les Festes del 
Sant Crist de Balaguer. A 
tots els participants de les 
curses se’ls hi entregarà 
una samarreta tècnica i una 
bossa del corredor.

Vora 400 ciclistes van participar a la 
Festa de la Bicicleta de Balaguer

Festa de la Bicicleta

 Vora 400 ciclistes de 
totes les edats es van 
concentrar al parc de la 
Transsegre per participar 
a l’edició d’enguany de la 
Festa de la Bicicleta. La 
festa arribava a la 29 ena 
edició i va reunir ciclistes 
grans i petits, inclòs famílies 
senceres sota l’organització 
de l’Ajuntament i el club 
BTT Radical Sports amb 
tres circuits de diferents 
distancies pels carrers i 
places de Balaguer.
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Bona Festa Major del Sant Crist de 
Balaguer
Josep Ma Castells Benabarre, impulsor d’ElMercadal.cat
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Del dia 8 al 12 de no-
vembre, les balaguerines i 
els balaguerins celebrem 
la festa del nostre patró, el 
Sant Crist, amb una progra-
mació d’actes tradicionals 
i festius, organitzats per 
l’Ajuntament de Balaguer, 
entitats, i organitzacions, 
com ja sol ser habitual.
 La festa del Sant Crist, 
també coneguda com a 
Festa Major de Balaguer, 
és una de les festivitats 
més remarcables de l’any 
que tenim a la capital de 
La Noguera i compta amb 
nombroses activitats es-
portives, culturals i lúdi-
ques molt variades i ben 
preparades per part de 
l’organització.  Aquest any 
2017, el pregó de les festes 
anirà a càrrec del periodis-
ta Francesc Canosa.
 La festa comptarà amb 
un espectacular piromusi-
cal com ja és habitual, el 
concert del grup musical 
Sopa de Cabra, un esmor-
zar de germanor, obres de 
teatre, cinema, l’ofrena flo-
ral, les ballades de gegants 
i capgrossos, activitats es-

portives, pesca, concur-
sos de petanca, billar i 
bitlles...
 També hi haurà mis-
sa per a tots els públics, 
el vermut, concursos 
de sardanes, concerts, 
guerra de pintura per la 
joventut i les firetes per 
als més menuts, durant 
quatre dies de festa, on 
s’incrementa el consum 
i on l’alegria és present 
a tota la ciutat.
 Espero que tingueu 
tots unes bones festes 
del Sant Crist, gaudim 
al màxim d’aquests qua-
tre dies festius  i alhora 
recuperem la confiança 
i la fe al patró, el Sant 
Crist , per fer de Bala-
guer una gran ciutat i 
que ho puguem celebrar 
molts anys més!

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

S’ha acabat?
G.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tot el que ha passat al 
nostre Parlament aquests 
darrers dies i volent oblidar 
els del setembre, i tants al-
tres al llarg d’aquests dar-
rers dos anys per no fer-nos 
pesats, farà que aquesta 
legislatura sigui recordada 
amb aquella frase del rei 
francès de: “Después de 
yo el diluvio”. Si pogués-
sim fer anar a una moviola 
del temps i viéssim la Casa 
Gran del Catalanisme. El 
Govern dels Millors, la força 
que demanava per negociar 
amb Madrid. La patacada 
de perdre dotze escons en 
una sola vegada. L’haver de 
pactar amb Esquerra per no 
perdre presència i anar junts 
a unes eleccions amb perill 
de no ser el protagonista i de 
no poder representar el que 
en Pujol havia aconseguit 
de ser un centredreta cata-
là moderat. Sense oblidar a 
Unió que li donava el segell 
de serietat i reconeixement 
europeu amb el món demo-
cristià. Tot ha anat avall. En 
fi, per acabar, l’elecció del 
Sr. Puigdemont per substitu-
ir-lo, pel mandat de la CUP. 
Podrem veure una breu i 
potser final de la història de 
l’antiga Convergència. Es 

trista i tot porta el segell del 
Sr. Artur Mas, en primer ter-
me o darrera.
 Temps enllà i en altres 
contrades es feia teatre en 
els dits “corrales”, aquí s’ha 
fet i s’estava fent al Parla-
ment. I vet aquí que s’ha 
acabat.
 Ha de passar molt de 
temps per recuperar una 
mica de tot allò que ante-
riors presidents li havien 
fet guanyar amb la seva 
imparcialitat, competència 
i dignitat personal. Es per 
recordar-los amb enlloran-
ça. Avui amb l’entrada dels 
antisistema i quasi anti tot. 
Molt ha canviat. Es d’espe-
rar que quan tastin el poder, 
fins i tot les senyores de la 
CUP, que ara sempre van 
accelerades amb pas de le-
gionari, es mostraran un xic 
més femenines. Suavitzaran 
el gest i lluiran una rialla de 
tan en tan. La seva modèlica 
vida ben bé les farà agrada-
bles del tot.
 Al que anàvem. Davant 
de tot el vist, escoltat i vis-
cut, tots juntets, ens han 
fet veure com han potinejat 
tot el legislat, fins arribar 
al punt que els seus propis 
serveis jurídics hagin fugit 

al veure que no escoltaven 
els seus consells legals.
 Però davant de tot el 
vist res m’ha impressio-
nat com la eterna rialla del 
Sr. Puigdemont. Amb tota 
una cartera de dimissions i 
d’acomiadaments, ell sem-
pre rialler. El darrer cas amb 
el Sr. Santi Vila. Seriós, ben 
calçat i correctament vestit, 
marxant determinat des-
près de presentar la seva 
dimissió. A la porta del seu 
despatx amb una inexplica-
ble rialla, el Sr. Puigdemont. 
Poques hores després va 
mostrar al Sr. Urkullu, que 
va intentar arranjar un possi-
ble pacte amb Madrid, amb 
tota la serietat del President 
dels bascos, amb una gestió 
exemplar per fer-se escoltar. 
Que aquell rialler era tan 
sols un penell que va segons 
el vent que bufa, i deixar-lo 
escaldat per la inseguretat 
trobada davant de les pres-
sions que tenia i el 155 a la 
porta.
 Aquest era el vertader 
home que ens havia de por-
tar a una Ítaca feliç. A una 
Catalunya nova i lliure (?). 
Justa per a tothom (?), i amb 
una felicitat quasi perpetua 
(?).
 “Cendra i foc nou”, pot-
ser seria el millor pels cata-
lans. Qui ho pot saber? Són 
tots tan semblants, que res 
s’ha acabat.
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La Residència Sant Domènec de
Balaguer celebra el seu 35è aniversari 

 L’Associació Residència 
Geriàtrica Sant Domènec ha 
celebrat, el 35è aniversari de 
la seva fundació. 
 Els actes que es van fer 
van consistir en una Missa 
solemne per als residents, 
socis i simpatitzants de la 
residència a l’església de St. 
Domènec, oficiada pel Rector 
de la Parròquia de Balaguer, 
Msn. Joan Pujol, el Msn. 
Joan Escales i el Msn. Josep 
Ma Tarragó i acompanyada 
per la coral Veus canores del 
casal d’avis.
 Acte seguit inauguració 
del nou ascensor per part 
de la presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
C o n c e p c i ó  C a ñ a d e l l ,  
acompanyada pel Jaume 
Camarasa (President de 
l’Associació), pel Rector de la 
Parròquia de Balaguer, Msn. 

Aniversari Residència Sant Domènec

Durant els actes de celebració es va inaugurar el 
nou ascensor per part de la presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera, Concepció Cañadell

Joan Pujol, pel regidor d’afers 
socials de l’ajuntament, pel 
president del casal d’avis i 
per la resta de membres de 
la junta, residents, socis, 
familiars i simpatitzants.
 Desprès del dinar de 
germanor a la residència a 
la sala d’actes del centre va 
tenir lloc l’actuació del grup 
d’havaneres Vent de Ponent.
 L’acte central va ser 
l’homenatge als residents 

Residència Sant Domènec

de 80 anys i als nouvinguts 
de 80 o més edat.
 També  es va organitzar 
una exposició de treballs fets 
per residents (jocs de taula, 
davantals, coixins, puntes de 
ganxet, bufandes i gorres...) 
al vestíbul del centre. Amb 
l’exposició i venda d’aquests 
objectes es col·labora amb la 
Marató de TV3 i el projecte 
«Avis solidaris» de Creu Roja 
de la Noguera.
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Torrons i mel Alemany i Vinagres Badia 
presenten el producte “agredolç a la mel”

 Aquest  diumenge  5  
de novembre, al Teatre  
Municipal de Balaguer, 
actuaran els  guanya-
dors  del 8è Concurs  
internacional de cant 
líric, «Germans Pla ,  
Ciutat de  Balaguer»: 
Dong  Yong  Noh , Marta  

Bauzà,  Mercedes  Gan-
cedo, Anabel  Pérez, 
acompanyats al  piano  
per  Alan  Branch.
 El  concert  serà  a  les  
7  de  la  tarda. Aquesta 
activitat està organitzada 
per l’Associació  Grup  
d’Art4.

El Teatre acollirà el VIII Concert 
de cant líric “Germans Pla”

Guanyador del Concurs de l’any passat

 L’empresa familiar Tor-
rons i Mel Alemany d’Os de 
Balaguer va presentar dos 
nous productes que formen 
part de la seva gamma ‘gour-
met’: l’Agredolç a la mel de 
taronger i l’Agredolç a la mel 
de castanyer. Els agredolços 
es van donar a conèixer en 
el marc de la III edició de la 
Nit del Gourmet Català, una 
trobada que aplega a més de 
50 empreses, entitats i perso-
nalitats del món gourmet. 
 Els nous productes 
representen un pas més 
dins de l’estratègia de 
creixement de Torrons i Mel 
Alemany. L’agredolç a la 
mel és un producte elaborat 
amb vinagre ecològic de 
raïms moscatell i cabernet 
sauvignon combinat amb 
les mels de taronger i de 
castanyer. 

L’Agredolç a la mel de taronger i l’Agredolç a la mel 
de castanyer es van presentar el passat a Barcelona 
a la III edició de la Nit Gourmet Català

Presentació de l’agredolç
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
IMATGE Perruqueria 
i estètica, necessita 
esteticista amb ga-
nes de formar equip. 
Es garanteix màxima 
discreció per les as-
pirants que estigueu 
treballant. Trucar al: 
973448313-609439880.
-----------------------------------
CAL PROFESSOR/A 
de comptabilitat amb 
el Cap o amb experi-
ència com a formador. 
Interessats trucar al: 
640704532.
-----------------------------------
BAR FLEMING (Ba-
laguer) precisa cui-
ner o cuinera amb ex-
periència. Presentar 
currículum al mateix 
bar o trucar al telèfon: 
629476013.
-----------------------------------

REPASSOS  de llen-
gua anglesa (Educació 
Primària, ESO i Bat-
xillerat). Raó interes-
sats: 698383277.
------------------------------------
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
-----------------------------------
PROFESSORA nati-
va dóna classes par-
ticulars. Classes de 
conversa, en grups 
organitzats o bé clas-
ses particulars. De-
mana informació so-
bre horaris, sense cap 
compromís. Comença 
aquest setembre apre-
nent l’anglès!! Raó: 
650422582.
-----------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
VENTA/LLOGUER de 
pàrkings tancats al c/ 
Jaume Balmes, 11 de 
Balaguer. Raó telèfons 
informació: 629310479-
629715431.
------------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos 
i places d’aparca-
ment. Més informa-
ció: 973443800.
-----------------------------------
LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col·legi 
Vedruna. Informació 
personalitzada al telè-
fon: 973450555.
-------------------------------------
VENTA PIS a l’avin-
guda Països Cata-
lans, 2 habitacions. 
R a ó :  9 7 3 4 4 6 0 1 1 -
629725009.
--------------------------------------

VENC pis 3 hab. a Pa-
ïsos Catalans. Raó: 
973446011-629725009.
---------------------------------------
VENTA XALET unifami-
liar amb parcel·la urba-
nitzada de 2.300 m2, amb 
tots els serveis. Excel-
lent situació, a distància 
còmoda des de Balaguer. 
De particular a particular. 
Informació personalitza-
da. Raó: 679212459.
--------------------------------------
VENC pis nou a l’Av. 
Països Catalans, 1a 
planta, gran terrassa, 
4 hab. Raó: 636124737.
-------------------------------------

VARIS
------------------------------------
VENTA de llenya. Repar-
timent a domicili. Raó: 
677559592-677559593 
(Miquel Garrofé).
------------------------------------

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.
-----------------------------------
------------------------------------
-----------------------------------
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 2 de novembre a les 8 de la tarda del 9 de novembre  CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 9 de novembre a les 8 de la tarda del 16 de novembre  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 16 de novembre a les 8 de la tarda del 23 de novembre  MARCH
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