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En Portada
Festa de l’Harpia

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

 Arriba la 8a edició de la Festa de l’Harpia, una 
festa de caràcter medieval que transformarà la ciutat 
de Balaguer els propers dies 14, 15 i 16 de setembre.
 Com sempre, es podrà gaudir d’un gran mercat 
medieval al Centre Històric, amb unes 120 parades, 
distribuïdes entre els diferents carrers que el confor-
men, un campament ubicat al Parc de la Transsegre, 
que comptarà amb uns 150 recreacionistes que reviu-
ran la vida i costums de l’Edat Mitjana.

 

# Creu Roja estrena nou vehicle i prepara unes jornades d’ètica i empresa 
Les primeres jornades d’empresa, seran el divendres 28 de setembre. L’entitat ha cregut important dotar al 
territori d’un espai de reflexió sobre el món laboral i l’empresa a la nostra comarca 

# El Centre d’interpretació de l’Or organitza per aquest pont de l’11 de setembre una nova activitat 
L’activitat  proposada és “Recerca d’Or en família”, una proposta única, emocionant i molt divertida

>>BALAGUER
# L’Any Pompeu, eix central de la celebració de la Diada a Balaguer

L’Ajuntament i el Consell Comarcal organitzen el dia 10 de setembre un 
acte institucional en motiu de la Diada Nacional de Catalunya

# L’AECC Catalunya contra el càncer ha organitzat activitats
Totes les activitats i prestacions que l’AECC ofereix són gratuïtes

>>COMARCA
# El Monestir d’Avellanes acull l’Exposició “Aquarel·les”

El passat dissabte 1 de setembre, es va inaugurar a la Sala Capitular del 
Monestir de les Avellanes, l’exposició  l’artista de Tartareu, Lluís Garrofé

# Montgai es converteix en el poble de les paraules
El pobre estrena una nova imatge la mà de l’artista  Swen Schmitz

>>ESPORTS
# El CF Balaguer empata el derbi en la seva visita a Tàrrega

L’equip de la Noguera aconseguia l’empat a pilota parada a falta 
només d’un minut per la finalització del temps reglamentari

# Balaguer serà seu de l’amistós Baxi Manresa - UCAM Murcia
El proper diumenge 23 de setembre el pavelló de Balaguer

>>OCI / CULTURA
# Balaguer acollirà una nova edició de la Festa de l’Harpia

Arriba la 8a edició de la Festa de l’Harpia, una festa medieval que 
transformarà la ciutat els propers dies 14, 15 i 16 de setembre

# La Festa del Pernil aquest cap de setmana dels dies 7 al 9
Torna a la seva ubicació habitual al carrer Noguera Pallaressa

# Térmens i Bellcaire estan de Festa Major durant  aquesta primera quinzena de setembre
Les Festes de Térmens comencen el dia 7 fins al dia 12 amb molts actes que van dirigits a totes les edats i la 
Festa Major de Bellcaire comença el dia 6 fins el dia 11 de setembre

# Es descobreix el molí medieval de Térmens amb l’inici dels treballs de neteja
Aquest molí de farina de dues moles, juntament amb la séquia estan documentats des de finals del segle XII 

# El proper diumenge 23 de setembre es celebra la pujada a l’ermita de Sant Jordi de Camarasa
La pujada de Sant Jordi, una de les fites de muntanya més esperades per aquest tips de curses,  es celebrarà 
el proper 23 de setembre, tancant el calendari de les Trail Running Sèries

# Inscripcions oberta per la 8a edició de la Milla urbana Ciutat de Balaguer 
La prova organitzada pel CE Runners Balaguer, al Passeig de l’Estació tindrà lloc el dia 29 de setembre
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Romeria a la Verge del Rocío

 L’AECC – Catalunya 
Contra el Càncer és una 
ONL declarada d’utilitat 
pública, que fa més de 
60 anys que lluita per 
disminuir l’impacte que 
causa aquesta malaltia. 
 Totes les activitats i 
prestacions que l’aecc 
ofereix són gratuïtes i no 
és necessari ser soci per 
poder gaudir-ne. Amb 
la missió d’informar i 
conscienciar a la societat 
sobre totes les mesures 
i  e l s  m e c a n i s m e s 
possibles per prevenir 
la malaltia i influir en el 
seu comportament, fent 
campanyes d’informació 
i  c o n s c i e n c i a c i ó , 
programes d’hàbits de 
vida saludables adreçats 
a joves i conferències 
orientades a promoure la 
salut.
 L’aecc vol estar a 
prop dels malalts i les 
seves famílies, oferint-
los acompanyament i 

L’AECC Catalunya contra el
Càncer de Lleida, ha organitzat 
un seguit d’activitats

Algunes activitats es faran al CAP de Balaguer

suport per disminuir el 
seu sofriment.
 A Balaguer s’han 
programat un seguit 
d’activitats per a persones 
amb malaltia oncològica 
per aquest inici de curs:
- Taller de prevenció i Re-
habilitació del Limfede-
ma (adreçat a persones 
intervingudes de càncer 
de mama), el 17/09 al 
CAP. 
- Taller de marxa nòrdica 
(activitat grupal dirigida 
per un monitor especia-
litzat adreçada a perso-
nes amb qualsevol tipus 
de càncer), els dies 25/09, 
25/10 i 29/11.  
- Fisioteràpia Aquàtica  
(adreçada a persones 
amb qualsevol tipus de 
càncer especialment per 
prevenir l’aparició del 
limfedema a persones in-
tervingudes de càncer de 
mama en medi aquàtic, 
a partir del 2/10 (tots els 
dimarts).

L’Hermandad Rociera celebra la tradicional 
romeria a la Verge del Rocio
Aquest passat diumenge l’Hermandad Rociera va 
celebrar la seva tradicional romeria en honor a la 
Verge del Rocío

 Aquest passat diumen-
ge, la Hermandad Rociera 
va celebrar un any més la 
tradicional Romeria a la 
Verge del Rocío.
 A partir de les 10.30 
del matí, a la rotonda de 
l’entrada sud de Balaguer, 
va començar la processó, 
davant la Torre Ticó, en 
direcció a Santa Maria de 
les Franqueses, portant la 
imatge de la verge, fent 
pelegrinatge i amb cançons 
dedicades a la verge.
 Un cop arribats al mo-
nestir cistercenc de les 
Franqueses, es va fer una 
missa i després un dinar 
popular.

L’Any Pompeu, eix central de la
celebració de la Diada a Balaguer

 L’Ajuntament de Bala-
guer i el Consell Comarcal 
de la Noguera organitzen el 
dilluns dia 10 de setembre un 
acte institucional en motiu de 
la Diada Nacional de Catalu-
nya. L’acte girarà al voltant de 
la figura d’en Pompeu Fabra, 
que aquest any està dedicat a 
commemorar la figura i l’obra 
de Pompeu Fabra.
 En l’acte s’intercalaran 
parlaments de les diferents 

autoritats, música, lectures 
de fragments del lingüista i 
moviment escènic.
 Les portes de l’església de 
Santa Maria s’obriran a partir 

de les 21 h, poden visitar l’ex-
posició Pompeu Fabra, una 
llengua completa i a partir de 
les 21.30 h començarà l’acte 
institucional.

Els actes es faran a l’Església de Santa Maria

L’ajuntament també
organitza una ballada de 
sardanes el dia 11 a les 
19 h a la Plaça Mercadal
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Creu Roja estrena nou vehicle i
prepara unes jornades d’ètica i empresa
 Creu Roja estrena vehi-
cle, des d’aquest passat mes 
d’agost, per a dur a terme 
les activitats a la comarca, 
finançat per la Fundació La 
Caixa.
 Per altra banda, Creu 
Roja La Noguera prepara les 
1eres jornades d’empresa, 
prevista pel proper divendres 
28 de setembre. L’entitat que 
fa més de 15 anys que lide-
ra projectes de capacitació, 
itineraris, intermediació i 
inserció laboral ha cregut 
important dotar al territori 
d’un espai de reflexió sobre 
el món laboral i l’empresa 
a la nostra comarca. A més 
d’una taula rodona amb par-
ticipants usuaris, empreses i 

entitats de la zona, comptarà 
amb la participació de Fran-
cesc Torralba Dr en Filosofia 
i Teologia, que parlarà so-
bre “Ètica i empresa” entès 

Taller de recerca d’Or al riu Segre

com els beneficis que tant 
empresa com treballadors/
es gaudiran si hi ha plante-
jaments ètics més enllà dels 
purament econòmics.

 El Museu de La 
Noguera ha presentat 
aquest dimecres, l’ex-
posició “Més enllà de la 
natura, més ençà de la 
ciutat. Pinzellades de la 
col·lecció d’art de l’Ajun-
tament de Balaguer” en 
la que s’hi podrà veu-
re una selecció de més 
d’una trentena d’obres 
pertanyents a l’esmentat 
fons, fins al  28 d’octubre. 
 Des dels anys setan-
ta del segle XX, l’Ajun-
tament de Balaguer ha 
anat formant una impor-
tant col·lecció d’art con-
temporani, més de 300, 
principalment amb obres 
d’artistes que tenen al-
gun vincle amb la ciutat. 
L’objectiu d’aquesta ex-
posició és mostrar aquest 
fons periòdicament. En 
aquesta primera exposi-
ció es mostra una selec-
ció d’aquestes obres, les 
quals comparteixen el 
paisatge com a element 

El Museu de la Noguera
presentarà una selecció d’obres 
del seu fons

Nova exposició al Museu 

comú.
 Les representacions 
d’aquests paisatges són 
formalment realitzades a 
partir de panoràmiques, 
amb molt poca presència 
humana; però tot i això, 
vives i en constant movi-
ment. 
 Els artistes que par-
ticiparan en aquesta pri-
mera mostra són: Josep 
M. Alarcón, Pep Astudi-
llo, Francesc Borràs, Ton 
Camarasa, Jaume Ca-
sacuberta, Joan Josep 
Català, Antonio Collado, 
Francesc Farré, Julio Gar-
cía, A. Gilabert, Ponç Gra-
nollers, José Lapayese 
del Río, Josep M. Llobet, 
Massana, Joan Mataró, 
Antoni Ollé Pinell, Víctor 
Pallarès, Charles Pardell, 
Oscar Pinar, J. Pizarro, 
Albert Ràfols-Casamada,  
Martí Ripoll, J. Rodrí-
guez, Rosselló, Rosa Siré, 
Elvira Valls i Manuel Vio-
la.

La nova furgoneta de Creu Roja

El Centre d’Interpretació de l’Or organitza 
per aquest pont una nova activitat
El taller de recerca d’or es farà del 8 a l’11 de
setembre, amb tres torns, a les 11 h., a les 12 h i a 
les 13 h.

 El Centre d’Interpretació 
de l’Or del Segre, organitza 
novament durant aquest 
pont de l’11 de setembre 
l’activitat “Recerca d’Or en 
família”, una proposta única, 
emocionant i molt divertida 
que convida els visitants, 
tant grans com petits, a con-
vertir-se durant una estona 
en autèntics buscadors d’or.
 L’activitat, que té una 
durada aproximada d’una 
hora, consta d’una visita 
guiada per l’espai expositiu, 
per conèixer la història de 
l’explotació aurífera al riu 
Segre, seguit d’un taller de 
recerca artesanal d’or a la 
zona dels safareigs.
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La sala d’exposicions de l’Ajuntament 
acull una exposició sobre Pompeu Fabra

 Aquest passat dime-
cres es va inaugurar l’expo-
sició “Pompeu Fabra, una 
llengua completa”.  Segui-

dament es va fer una con-
ferència a la Sala d’actes a 
càrrec de Josep Vallverdú, 
“El miracle de Fabra”.

Cartell exposició

 Aquest any està de-
dicat a commemorar la 
figura i l’obra de Pompeu 
Fabra, i es celebra els 150 
anys del naixement del 
lingüista i gramàtic català 
més il·lustre i els 100 de la 
publicació de la Gramàtica 
catalana.  
 Durant l’any s’organit-
zen diverses activitats en 
memòria i reconeixement 
de qui fou un científic bri-
llant, que va codificar i 
modernitzar la llengua i la 
va fer apta per als diversos 
estils i funcions. La cele-
bració fa especial incidèn-
cia en la seva aportació a 
la llengua, i també posa en 
valor el gran arrelament so-
cial de la seva figura i obra 
arreu de Catalunya. 
 La Direcció General 
de Política Lingüística i L’exposició es farà a la sala d’exposicions de l’Ajuntament

L’Exposició es va inaugurar aquest passat dimarts 
per commemorar els 150 anys del seu naixement

l’Ajuntament de Balaguer 
organitzen conjuntament 
una sèrie d’actes oberts al 
conjunt de la societat civil 
de Balaguer i comarca per 
tal de celebrar l’Any Fabra 
2018, amb l’objectiu de re-
conèixer el Mestre i la seva 
obra, que siguin també es-
tímul per reforçar la vitali-
tat de la llengua i la projec-
tin amb força cap al futur.
 La resta d’actes es 
completaran amb una al-
tra conferència que tindrà 
lloc el divendres dia 7 de 
setembre a les 8 del vespre 

a la Sala d’Actes de l’Ajun-
tament a càrrec de Jordi 
Manent, sota el títol “Fa-
bra, lingüista excepcional i 
personatge cívic”.
 Els actes sobre l’any Fa-
bra a Balaguer estan orga-
nitzats conjuntament entre 
l’Ajuntament de Balaguer i 
el Servei Comarcal de Ca-
talà.
 Com a acte institucio-
nal, el dia de la Diada tam-
bé es faran alguns actes 
relacionats amb aquest 
aconteixement a la pobla-
ció de Balaguer.
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El Monestir de les Avellanes, acull
l’exposició “Aquarel·les” de Lluís Garrofé

 Aquest dissabte 1 de se-
tembre, es va inaugurar a la 
Sala Capitular del Monestir 
de les Avellanes, l’exposició 
“Aquarel·les” de  l’artista 
de Tartareu, Lluís Garrofé i 
Amorós.
 L’exposició, és una mos-
tra de pintura senzilla i pro-
pera, lluny de les avantguar-
des, que il·lustra indrets, 
pobles i paisatges de la zona 
del Montsec, així com espais 
naturals recreats a partir de 
l’inconscient de l’artista.  
 Lluís Garrofé i Amorós 
és nascut a Tartareu, tot i 
que des de fa molts anys 
desenvolupa la seva carrera 
professional a Barcelona. 
Els seus inicis amb la pintu-
ra són de ben jove, quan feia 
les primeres creacions de 
forma autodidacta, com a 
forma de diversió i d’expres-
sió personal.
 Amb els anys ha anat 
canalitzat aquesta creati-

vitat adquirint experiència, 
prenent consciència del que 
significa expressar-se plàsti-
cament i també formant-se 
amb diferents estudis d’arts 
plàstiques. Això l’ha portat 
al punt actual, en que l’in-
terès principal de les seves 
creacions se centra en la 
tècnica, tot i que poc a poc 
el control d’aquesta va dei-
xant pas al protagonisme 

Alguns dels quadres de l’exposició

del contingut.
 Lluís Garrofé, torna als 
seus orígens, la terra que 
el va veure néixer, amb 
aquesta mostra de quadres. 
L’objectiu d’aquest retorn 
és sobretot l’aproximació i 
l’aprofundiment en la tècni-
ca de l’aquarel·la a partir de 
continguts que li són cone-
guts i li aporten seguretat a 
l’hora de pintar.  
 L’exposició, que forma 
part de les activitats de l’Es-
pai Cultura, Art i Música del 
Monestir de les Avellanes es 
podrà visitar fins al proper 
30 de setembre de forma 
gratuïta.

 Durant els dies de 
la festa major d’aquest 
passat cap de setmana, 
Montgai va estrenar 
una nova imatge, amb 
algunes de les façanes i 
murs de la població, amb 
il·lustracions de l’artista 
urbà, Swen Schmith.
 La iniciativa va iniciar-
se el mes de juliol amb 
una crida perquè els 
veïns i veïnes pensessin 
una paraula que, segons 
ells, definia el seu poble. 
De totes les recollides, 
el Consell d’Entitats de 

Montgai es converteix en el 
poble de les paraules, de la mà 
de l’artista Swen Schmitz

Una de les cases pintades

La presentació s’ha 
fet en el marc dels 
actes de la Festa
Major aquest passat 
cap de setmana

Montgai en va escollir les 
primeres quinze que són 
les que estan pintades a 
diverses parets de la vila.
 Un dels objectius de 
la proposta ha estat crear 
sentiment d’identitat 
i  d’orgull  de poble, 
així com també  dotar 
el poble d’un element 
artístic de carrer que, a 
més, ajudi a recuperar el 
valor de les paraules en 
una època en què moltes 
d’elles estan devaluades.
 L’artista urbà Swen 
Schmitz ha plasmat 
aquestes paraules pel 
poble. A part aquests 
dies de festa major 
també s’ha estrenat el 
documental “El rostre 
de la memòria”, una altra 
activitat impulsada per 
Lo Carreró, l’espai de 
cultura i oci.

Inauguració de l’exposició

L’artista ens mostra 
aquesta exposició, que 
és un recull de paisatges 
dels pobles i la natura 
del Montsec
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Programa d’Actes Térmens
DIVENDRES dia 7
00.30 Nit Remember amb Dj Rico & Dj Ramos.

DISSABTE dia 8
16.00 Espectacle infantil “Interestelar” amb la
 companyia Miscelania Teatre.
17.00 3a Trobada del Quad.
18.00 Concurs de pastissos a la Llar dels Jubilats.
21.30 Sopar popular a la Pl. Catalunya.
00.00 Nit jove: Cat Rock, The Fukebox i Dj Molina.

DIUMENGE dia 9
09.00 1a Trobada de Plaques de Cava Vila de
 Térmens (fins a les 14 h).
10.00 1a Fase del Campionat de Botifarra.
10.00 Parc infantil refrescant amb inflables
 Aquasplash (matí i tarda).
12.00 Pregó i visita a càrrec de Roser Capdevila,
 autora i mare de les Tres Bessones.
 Al finalitzar l’acte, signarà llibres.
17.30 Partit de futbol de 2a catalana entre AE
 Térmens i el CF Organyà.
20.00 Concert i ball amb l’orquestra Himalaya.

DILLUNS dia 10
18.00 Exposició d’escriptors importants de la
 comarca de la Noguera “Les veus de la Terra”.
19.00 Festa Holli Party i animació amb Dj a la pista
 de terra darrera l’església.

DIMARTS dia 11
06.00 Batuda de la garsa, amb trobada a la plaça
 Catalunya i esmorzar per als participants.
09.00 Durant tot el matí: 32a Cursa de la Diada, 14è
 Campionat de Policies i Bombers, 16a
 Caminada Nòrdic Walking.
10.00 2a Fase i Final del Campionat de Botifarra,
 amb vermut i trofeus.

DIMECRES dia 12
10.00 Repic de campanes.
12.00 Missa cantada per la Coral de Térmens. Acte
 de comiat de Mossèn Tarragó i benvinguda
 al Mossèn Josep Ma Aresté i al Diaca Antoni
 Baldomà. A la sortida, cercavila de Gegants,
 Capgrossos i l’estrena de la Cuca-fera.
13.00 Sardanes amb la cobla Ciutat de Cervera.
18.00 Exposició d’escriptors importants de la
 Noguera “Les veus de la Terra”.
19.00 Concert i ball de festa major amb l’orquestra
 Nova Saturno i ball del fanalet.

L’Ajuntament de Térmens es prepara per 
sis dies de festa major

 Aquest divendres dia 7 
començaran els actes de 
la festa major de Térmens, 
amb molts actes, que van 
dirigits a totes les edats.
 Divendres es farà un nit 
“Remember” amb Dj. Rico i 
Dj. Ramos.
 Dissabte a la tarda serà 
el torn dels més petits, amb 
un espectacle infantil amb 
la companyia Miscelania te-
atre. També es farà la 3a tro-
bada del Quad i un concurs 
de pastissos. De cara al ves-
pre es farà el sopar popular 
i la nit jove, amb Cat Tock, 
The Fukebox i Dj. Molina.
 Diumenge, es farà la 1a 
trobada de plaques de Cava, 
Vila de Térmens durant el 
mati, així com també la pri-
mera fase del campionat de 
botifarra i una parc inflable 
d’aigua  durant tot el dia.
 Enguany el pregó de la 
festa major anirà a càrrec 
de la popular Roser Capde-

vila, autora i mares de les 
Tres Bessones, entre altres. 
La Roser saludarà al públic 
assistent i també signarà lli-
bres. De cara a la tarda, par-
tit de futbol de 2a catalana 
entre el AE Térmens i el CF 
Organyà. Al vespre concert 
i ball amb l’orquestra Hima-
laya.
 Dilluns hi haurà una ex-
posició d’escriptors impor-

L’orquestra Nova Saturno amenitzarà el ball de dimecres

tants de la comarca, anome-
nada “Les veus de la Terra” 
i també una Holy Party amb 
Dj animant la festa de co-
lors.
 El dia 11, dia de la Diada, 
es farà la batuda de la gar-
sa, així com la 32a Cursa de 
la Diada, la segona fase i la 
final del campionat de boti-
farra.
 Dimecres acabaran els 
actes de la festa major amb 
repic de campanes i missa 
cantada, sardanes amb la 
Cobla Ciutat de Cervera i per 
la tarda es farà el concert i 
ball de festa major amb la 
Nova Saturno.

Roser Capdevila farà el pregó de festa major

L’escriptora i
il·lustradora Roser
Capdevila s’encarregarà 
de fer el pregó de festa 
major
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Térmens descobreix el molí medieval 
amb l’inici dels treballs de neteja
 L’Ajuntament de Tér-
mens ha iniciat les tasques 
d’eliminació de la vegetació 
que cobreix l’estructura de 
l’antic edifici del molí medi-
eval del municipi situat a la 
riba esquerra del riu Segre, 
dins l’anomenat Sot de la 
Franquesa (antic topònim). 
Els treballs, promoguts i 
finançats pel consistori, 
s’han allargat fins a finals 
del mes d’agost.
 Aquest molí de farina 
de dues moles, documentat 
des de finals del segle XII, 
juntament amb la séquia 
que l’alimentava i el con-
junt d’edificacions que el 
conformaven, era propietat 
de l’Orde de Sant Joan de 
Jerusalem i era adminis-
trat pel Comanador de Tér-
mens.  Durant la Guerra Ci-
vil espanyola, l’establiment 
del front al riu Segre li va 
ocasionar danys irrepara-
bles. Des d’aleshores, l’oblit 
i la vegetació l’han mantin-

gut en l’anonimat fins ara.
 L’eliminació de la vege-
tació que el cobreix ha per-
mès descobrir que una gran 
part d’aquest edifici va ser 
convertida en un niu de me-
tralladores durant els nou 
mesos en què Térmens es 
va establir com baluard re-
pública durant la batalla del 
Segre. Aquesta estructura 
bèl·lica, de la qual se’n des-
coneixia l’existència, està 

gairebé intacta i els treballs 
d’excavació i recuperació 
permetran aprofundir i con-
tribuir en l’estudi i coneixe-
ment d’aquest combat. Així 
mateix, recentment, s’han 
identificat un seguit de foto-
grafies que mostren aspec-
tes inèdits de les fortifica-
cions a Térmens durant el 
desenvolupament d’aques-
ta batalla i que complemen-
ten la troballa del molí.

 L’Associació Acudit 
c o n j u n t a m e n t  a m b 
l’ajuntament de Térmens, 
han organitzat la 32a edició 
d’aquesta cursa que és 
un referent a la província. 
Les inscripcions es van 
obrir el passat 13 de juliol 
i van quedar exhaurides 
ràpidament.
 El dia 11 de setembre, 
es celebra la 32a Cursa de 

Arriba la 32a edició de la Cursa 
de la Diada de Térmens aquest 
dimarts dia 11

Instantània de l’any passat

la Diada, amb categoria 10 
km, categoria “Minimalista 
Barefoot Running” corrent 
descalç o amb calçat 
minimalista i la categoria 
Ekiden (cursa per parelles 
majors de 12 anys fent 
5  km+5km) ,  e l  14è 
Campionat de Policies i 
Bombers i la 16a Caminada 
Nòrdic Walking, així com 
les curses infantils.

Molí Medieval
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Bellcaire comença la seva festa major 
aquest dijous i fins dimecres vinent

 Aquest dijous Bellcaire 
comença la seva festa major 
i ho farà amb una sessió 
de cinema la fresca a les 

piscines. Divendres a la nit 
hi haurà el IV Corretapes, 
amenitzat pel grup “Diga’ls-
h i  i n q u i e t s ,  a m b  u n 

Cobla Vents de Riella

recorregut pels bars del 
poble i amb sortida des de 
la plaça 1 d’octubre. A la 
mitjanit hi haurà la festa jove 
amb la Banda Biruji, Mon Dj 
i Ernest Codina Dj.
 El dissabte començaran 
les activitats a les 9 h, 
amb el concurs de pintura 
ràpida pels més joves. A 
les 10 hi haurà un Torneig 
local de partides ràpides 
d’escacs. A la tarda es farà la 
inauguració de la restauració 
de la Creu de terme original i 
de la nova composició de la 
reproducció del retaule de la 
Mare de Déu (s. XV).
 També hi haurà partit 
de futbol femení entre el CF 
Bellcairenc i CF Bellpuig. Es 
farà l’entrega de premis de 
pintura ràpida i s’inaugurarà 
l’exposició de pintura de 
Teresa Bertran i Roigé. Un L’Orquestra Rosaleda

Els dies 6, 7, 8, 9, 10 i 11 de setembre Bellcaire es 
vestirà de festa major amb actes per totes les edats

castell de caixes i llavors ja 
serà a la nit quan es farà el 
sopar de cassoles i la festa 
dels anys 80 i 90.
 El diumenge es farà la 
celebració de l’eucaristia 
amb les corals Flor de Lli 
de Linyola i Bellcant de 
Bellcaire. Seguit d’una 
trobada de colles geganteres 
amb cercavila pels carrers. A 
les 13 h del migdia vermut 
de festa major, amb el 
lliurament de premis del 
Concurs d’Engalanament 
de balcons, finestres i 
portalades. A la tarda es 

donarà pas al concert de 
festa major i sessió llarga de 
ball amb la gran Orquestra 
Rosaleda.
 Dilluns ben d’hora es 
farà una caminada popular 
organitzada per la Penya 
Barça. A les 11 hi haurà 
atraccions per la mainada 
i per la tarda un grup 
d’animació infantil amb la 
Cremallera. Dimarts, dia de 
la Diada, serà la clausura 
de la festa major amb una 
ballada de sardanes amb la 
Cobla Vents de Riella amb 
coca i xocolata.
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Programa d’Actes
de Bellcaire d’Urgell
DIJOUS dia 6
21.30 Cinema a la fresca, al bar de les
 piscines.

DIVENDRES dia 7
22.00 IV Corretapes de Bellcaire, amenitzat
 pel grup “Diga’ls-hi inquiets” i amb
 recorregut pels bars del poble. Els
 tiquets es treuen a l’ajuntament.
 Sortida des de la plaça 1 d’octubre
 (antiga era del Corberó).
00.30 Festa Jove amb Banda Biruji, Mon Dj
 i Ernest Codina Dj.

DISSABTE dia 8
09.00 III Concurs de pintura ràpida per als
 més joves. hi haurà tres categories
 (fins a 12, de 12 a 16 i de 16 a 18 anys).
10.00 Torneig local de partides ràpides
 d’escacs, en acabar aperitiu.
17.30 Inauguració de la restauració de la creu
 de terme original de Bellcaire i de la
 nova composició de la reproducció del
 retaule de la Mare de Déu (s. XV).

17.30 Partit de futbol femení entre CF
 Bellcairenc i CF Bellpuig.
17.45 Lliurament dels premis del III Concurs
 de pintura ràpida i inauguració de
 l’Exposició de pintura de Teresa
 Bertran i Roigé).
18.00 Castell de caixes.
22.00 Tradicional Sopar de Cassoles,
 amenitzat pel Duo Alea (tiquets a
 l’ajuntament).
00.00 Festa dels 80 i 90 a les piscines.

DIUMENGE dia 9
11.00 Celebració de l’Eucaristia a l’església
 parroquial cantada per les corals Flor
 de Lli de Linyola i Bellcant de Bellcaire.
12.00 Trobada de Colles Geganteres amb
 cercavila pels carrers del poble.
13.00 Vermut de festa major, i lliurament
 de premis Concurs d’Engalanament
 de balcons, finestres i portalades.
 Premis a la creació més vistosa, a la
 més original i al reciclatge.
18.00 Partit de futbol de 3a categoria
 catalana entre els equips CF
 Bellcairenc i CF Verdú.
19.00 Concert de festa major i tot seguit
 sessió llarga amb la gran orquestra
 Rosaleda.

DILLUNS dia 10
08.30 Caminada organitzada  per la Penya
 Barça. Inscripcions a la Catalana.
 (Inclou esmorzar i beguda)
11.00 Atraccions per la mainada amb
 Tipson (fins a les 14 h).
19.00 Animació per la mainada amb la
 Cremallera al poliesportiu.

DIMARTS dia 11
19.00 Sardanes a la plaça amb la cobla
 Vents de Riella. Tot seguit, es servirà
 coca i xocolata pels assistents a la
 plaça major.

NOTA: Tots els actes són gratuïts menys 
el Corretapes, el Sopar de Cassoles, i la 
Caminada.
L’organització es reserva la possibilitat de 
modificar horaris i llocs dels actes en cas 
que sigui necessari.

Organitza: Ajuntament de Bellcaire d’Ur-
gell.
Col·laboren: Bar de les Piscines, J&B – As-
sociació de jovent de Bellcaire d’Urgell.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 La vigília de la inde-
pendència d’Angola, la 
Ludo, una noia portugue-
sa atemorida per l’agita-
ció del carrer, construeix 
un mur de totxanes que 
l’aïlla del món exterior 
durant vint-i-vuit anys. 
Sobreviu cultivant verdu-
res i caçant coloms amb 
l’única companyia del 
Fantasma, un pastor ale-
many albí, i escriu la seva 
història a les parets amb 
trossos de carbó. Mentre 
ella observa el món exte-
rior i sembla enfonsar-se 
en l’oblit, el país transita 
traumàticament de l’alli-
berament a la república 
socialista, la guerra civil, 
la pau i el capitalisme 
cobdiciós. L’autor traça 
amb una escriptura sen-
sual i imaginativa un relat 
enlluernador que recons-
trueix la història recent 
d’Angola.
 Una narració basada 
en un personatge real i 
commovedor que ens en-
senya el poder paralitzant 
de la por i la importància 
de la redempció. A vega-
des posar distància ens 
permet entendre el què 
passa al nostre voltant. 
Un llibre molt complet, 
amb una lectura amb 
parts punyents i també 
amb parts tendres.

 La Clara té trenta-
dos anys, viu amb el seu 
germà, la seva cunyada 
i el seu nebot al Guinar-
dó i no fa gaire que ha 
començat a treballar de 
professora a la presó. 
La feina li semblaria un 
refugi contra el món si 
no fos perquè una inter-
na se la mira com si es 
coneguessin, i aquesta 
mirada, silenciosa i dis-
tant, s’infiltra en el dia 
a dia de la Clara. Dar-
rere d’aquesta mirada 
vénen altres coses. Ve, 
per exemple, el Gabriel 
i, amb ell, tot de desitjos 
i frustracions adoles-
cents. Seguint el seu ras-
tre, la Clara agafa una nit 
el tren de rodalies que la 
retorna a Canyars, la ciu-
tat dels setze, dels disset 
anys. ¿Què hi ha, allà, 
que la pugui atrapar?
 La manera plane-
ra d’escriure de Maria 
Guasch potser arriba a 
emmascarar una mica, 
no del tot, la duresa de 
les històries d’uns per-
sonatges que no acaben 
de ser feliços. Ni els fills 
ni els pares. Com tantes i 
tantes famílies d’avui en 
dia. Per això es pot con-
siderar en certa manera 
una novel·la costumista 
en ple segle XXI.
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Teoria general de l’oblit
Autor: José E. Agualusa
Gènere: Novel·la

 Una adaptació del 
clàssic de la literatura in-
fantil i una de les obres 
mestres de l’art narratiu 
universal. Una versió de-
licada del conte dels Ger-
mans Grimm “El pescador 
i la seva dona”.
 És la història d’un pes-
cador i la seva dona, que  
viuen en una illa, a la vora 
del mar. Un dia l’home 
pesca un peix que parla 
i li demana que l’alliberi. 
El pescador ho fa de bon 
grat. Però quan torna a 
casa, i li explica a la seva 
dona, aquesta el renya 
dient-li que segur que 
aquell era un peix dels de-
sitjos i el fa tornar a cer-
car-lo per demanar-li una 
caseta més gran. El seu 
desig creix i creix fins que 
la seva ambició arriba al 
límit.
 Una història amb un 
ritme ascendent per a in-
fants a partir de 5 anys, 
que ens parla de la fos-
cor que porta l’ambició 
desmesurada i de com, 
en la bondat i en la sen-
zillesa, hi podem trobar 
la felicitat. Una història 
amb un missatge clar per 
als més petits que intenta 
ensenyar una clau per a 
la vida, donant una lliçó 
dolça de cara a afrontar 
diverses actituds.

Els fills de la Llacuna 
Park
Autor: Maria Guasch
Gènere: Novel·la

El peix dels desitjos
Autor: Loek Koopmans
Gènere: Infantil (+5)

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

Indesinenter
Gestant l’encert

Qualsevol plana 
d’adagis antics
aplega una lliçó:
Proverbis avials
degotant saviesa.

Proveeix, ens a consellen.
Lliga realitats,
l’adés i l’ara 
i el temps mansuetament 
construirà el demà.
Escull sense frisança.
 
Fes aquell camí
que sempre has ajornat 
per fer primer el dels altres
i allò que et demanaven
ho tindran, tant més 
com més ho guardis.

De com cal ésser pròdig
en parlen les petjades.

La família del RAÚL i el TONI
us volem agrair molt sincerament les mostres

de condolença i suport rebudes de tots
els familiars, amics i coneguts
que heu estat al nostre costat.

Moltes gràcies.
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Brodats Paquita de Balaguer, celebra 
els seus 50 anys treballant
 Aquest passat dissabte 
es va celebrar els 50 anys 
de Brodat Paquita, ubicat 
actualment al carrer La Pla-
na i que anteriorment havia 
estat al carrer Mircale.
 Amb presència de fami-
liars, amics, clients i també 
de noies que havien anat a 
aprendre a brodar. El Mag 
Reivax, les Roquetes Gas-
troevents, amics del Photo-
maton i un Dj amb música 
del 70, 80 i 90 van amenitzar 
una nit plena d’emocions i 
records.

Participants a PortAventura

Festa de celebració dels 50 anys de Brodats Paquita

Finalitza el 7è projecte JoVa 2018 amb 
una sortida a PortAventura
Més de 200 joves han participat en el projecte JoVa 
(Joves i Valors),  en la setena edició d’aquesta
iniciativa del Consell Comarcal de la Noguera

 Més de 200 joves de la No-
guera, d’entre 12 i 17 anys, han 
participat en la 7a edició del 
JoVa. Aquest projecte consis-
teix en dur a terme activitats 
de voluntariat durant l’època 
d’estiu per fer millores al seu 
poble, amb un mínim de 40 
hores. Un cop finalitzat aquest 
voluntariat, els respectius 
ajuntaments conjuntament 
amb el Consell Comarcal, els 
recompensa en una sortida al 
PortAventura. Enguany hi ha 
participat: Albesa, Algerri, Ar-
tesa, les Avellanes, Balaguer, 
Bellcaire, Bellmunt, Gerb, 
Castelló, Ivars, Os de B., Pe-
nelles, Térmens, Torrelameu 
i Vallfogona.

 Aquest estiu durant 
el mes d’agost l’àrea de 
Serveis Socials del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
a través del Pla d’Inclusió 
Social (PLIS) i del Pla 
de Desenvolupament 
Comunitari (PDC), ha 
participat en tres activitats 
en diferents municipis de la 
comarca de la Noguera. 
 La primera es va fer a 
la Fira de Nit de Camarasa 
el dissabte 14 d’agost on a 
través del PDC es va col-
laborar amb l’Ajuntament 
del municipi en una Swing 
Jam a càrrec de l’Associa-
ció Swing Noguera. 
 La segona activitat, 
inclosa dins del PLIS, va 
ser al 9è Festival del Conte 
de Tiurana, organitzat per 
l’ajuntament del municipi, 
amb l’activitat Contes del 
Món, una sessió de conta-

El PLIS i el PDC paticipen en 
vàries activitats de la comarca 
durant aquest estiu

Sessió de Swing Jam a Camarasa

contes que durant el mes 
d’abril el Servei d’Atenció 
a l’Immigrant dels Serveis 
Socials porta a totes les es-
coles de la comarca. 
 Pel que fa a la tercera, 
el dia 22 d’agost va comen-
çar l’activitat “Busca”, una 
iniciativa de la Taula d’En-
titats de les Avellanes en 
la qual participen el PDC, 
l’Ajuntament del municipi 
i les entitats dels quatre 
pobles, que consisteix en 
dos sortides amb autocar 
per atansar la gent d’un po-
ble a l’altre, la primera va 
atansar la gent a la setma-
na cultural de Tartareu a 
un concert de música folk 
a càrrec de “Ribatònics”. 
La segona sortida del bus 
serà el 8 de setembre a la 
Cova Gran de Santa Linya 
on s’oferirà un concert de 
la Coral “Turons”. 
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La trobada de joves de la Noguera a 
Figueres en el primer Encomarca’t
 La primera edició de 
l’Encomarca’t va finalitzar 
el passat cap de setmana 
a l’Alt Empordà amb una 
trobada d’una trentena de 
joves d’entre 14 i 18 anys 
de la Noguera i aquesta co-
marca gironina. En aques-
ta ocasió van ser els joves 
empordanesos els encar-
regats de fer de guies de la 
seva comarca als de la No-
guera. Les segones jorna-
des d’aquest nou projecte, 
organitzat per les àrees de 
Joventut dels consells co-
marcals respectius i amb 
el suport de la Direcció Ge-
neral de Joventut i les co-
ordinacions territorials de 
Joventut a Lleida i Girona, 
posen així el punt final al 
seu primer any de funcio-

nament, després d’arren-
car el passat 30 de juny i 1 
de juliol amb una primera 
trobada a la Noguera.
 El retrobament dels jo-
ves de l’Encomarca’t es va 
dur a terme dissabte pas-

sat a Figueres, amb una 
visita a la fortalesa de Sant 
Ferran. Les activitats van 
continuar després amb un 
recorregut pels Aiguamolls 
de l’Empordà i, ja de cara 
a la nit, al festival Acústi-
ca de Figueres. L’endemà 
diumenge els participants 
es van desplaçar a la plat-
ja de Sant Martí d’Empúri-
es i van acabar la jornada 
i també la primera edició 
de l’Encomarca’t amb una 
visita a les ruïnes d’Empú-
ries.
 El projecte vol servir 
d’intercanvi d’experiències 
i coneixements entre els jo-
ves i els tècnics de Joven-
tut de les dues comarques 
per compartir les proble-
màtiques juvenils.

 Marta y Micó són un 
duet de melodia i poesia, 
una original proposta 
de ‘música d’autor ’ . 
Immersos en la gravació 
del seu tercer disc, fan 
una aturada per presentar 
les seves cançons a Lo 
Carreró  de  Montgai 
aquest dissabte a la nit.
 El duet està integrat 
per Marta Boldú i Josep 
Maria Micó, autor dels 
poemes i les músiques, 

Concert amb música d’autor a 
Lo Carreró de Montgai aquest 
dissabte a la nit

El duet Marta y Micó a Lo Carreró de Montgai

Han col·laborat amb 
músics com Sabina o 
Paco Ibáñez i ja van 
pel seu tercer disc

un referent de la literatura 
espanyola galardonat 
amb importants premis 
com el Hiperión i  el 
G e n e r a c i ó n  d e l  2 7 
de poesia, i el Premio 
Nacional de Traducción, 
tant a España com a 
Itàlia. Marta s’encarrega 
d’interpretar els seus 
versos mentre  Micó 
l’acompanya a la guitarra 
amb ritmes que van del 
blues al tango o la balada, 
entre d’altres.
 Arriben ara a Lleida 
de la mà de Lo Carreró, 
on oferiran un concert 
intimista i ple de poesia 
aquest dissabte a partir 
de les deu de la nit.

Grup participant a l’Encomarca’t

Un foto d’una de les visites guiades
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Classificació
Primera divisió

Catalana
1. Vista Alegre ...............3
2. Viladecans .................3
3. Montañesa .................3
4. Sant Ildefons .............3
5. Jupiter ........................3
6. Mollerussa .................3
7. Balaguer ................... 1
8. Cambrils ....................1
9. Igualada  ....................1 
10. Manresa ...................1 
11. Rapitenca .................1
12. Tàrrega .....................1
13. Borges ......................0
14. Lleida B ....................0
15. Efac  ..........................0
16. Andorra ....................0
17. Vilanova Geltrú .......0
18. Gavà  .........................0

Propers encontres

09/00/2018 
Camp Municipal 

de Balaguer
Balaguer| Rapitenca

El CF Balaguer empata en la seva visita 
a Tàrrega en un derbi molt emocionant 

Repartiment de punts 
en el Municipal Joan 
Capdevila  en un partit 
vibrant amb una part per 
cada un dels dos equips

Una jugada durant el partit

Plantilla del CF Balaguer per la temporada 2018/19

16/09/2018
Camp Municipal de 

Mollerussa

Mollerussa| Balaguer

 El passat diumenge dia 
dos es va viure el primer en-
frontament entre el Tàrrega 
i el CF Balaguer després de 
la pujada de categoria de 
l’equip urgellenc. El camp 
municipal Joan Capdevila 
va ser escenari d’un partit 
que havia despertat molta 
espectació i que va acabar 
amb un empat que va fer 
sumar el primer punt de la 
lliga als dos equips.
 Al començament del 
partit es va veure com el 
Tàrrega volia resoldre ràpi-
dament l’encontre i ja als 5 
minuts de la primera part 

02/09/2018

TÀRREGA 1 
BALAGUER       1

es posava per davant en el 
marcador en una jugada en 
la que Sergi Sans guanyava 
l’acció a la defensa i al por-
ter balaguerí Alfred marcant 
de cap un centre medit des 
de la banda.
 Durant la primera part el 

conjunt local va dominar el 
partit posant moltes ganes 
al joc, tot i que no van tenir 
sort de cara a porta i la de-
fensa balaguerina va impe-
dir que el marcador fos més 
gran.  La millor ocasió del 
Balaguer va ser un remat al 
traveser del davanter Adrià.
 A la segona mitat  el 
conjunt de la Noguera es va 
situat molt millor al camp i 
va començar a fer valdre la 
seva experiència. El Tàrrega 
aguantava i encara que les 
ocasió per una i altra part 
van estar molt igualades 
el Balaguer donava més 
sensació de perill davant la 
porteria.

El Tàrrega va tenir al minut 
68 l’ocasió per sentenciar el 
partit en un contraatac que 
no va acabar en gol. Els dos 
canvis efectuats pels bala-
guerins van sortir efecte i 
quan semblava que el partit 
finalitzaria amb victòria 
local l’equip de la Noguera 
aconseguia l’empat a pilota 
parada a falta només d’un 
minut per la finalització del 
temps reglamentari.
 En el descompte el CF 
Balaguer van estar a punt 
sentenciar al seu favor el 
partit en una doble ocasió 
al minut 94, però ja no es 
va moure més el marcador 
i resultat definitiu fou 1-1.

Els balaguerins van aconseguir l’empat al minut 89 
del partit i al final van tenir ocasions per guanyar 
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Balaguer serà la seu de l’amistós entre  
el Baxi Manresa i l’UCAM Múrcia

 Un any més, els bala-
guerins aficionats al bàs-
quet podran veure al pave-
lló, un partit amistós amb 
equips que jugaran aquesta 
temporada a la Lliga ACB. 
 El diumenge dia 23 de 
setembre podrem veure des 
de les grades jugar un amis-

tós entre el Baxi Manresa, 
que acaba d’ascendir en 
aquesta categoria i l’UCAM 
Múrcia, subcampió actual 
de la FIBA Cup. La cita serà 
a les 12.30 del matí.
 A part, la comarca de 
Lleida rebrà altres partits 
amistosos d’equips de 

l’ACB.
 El proper 12 de setem-
bre, el Barcelona i el Parti-
zan de Belgrad disputaran 
a les Borges Blanques (a 
les 20.30 h). Mentre duri 
l’amistós, es sortejarà entre 
els assistents, dos passis 
per a la Copa del Rei que 
es jugarà al febrer de l’any 
vinent a a Madrid. Alguaire 
serà l’escenari de l’amistós 
el dia 20, amb el Morabanc 
Andorra i el Tecnyconta 
Saragossa (a les 20 h), on 
també hi haurà sortejos 
durant el matx.

Nova temporada d’activitats a 
la Piscina Municipal

Piscina Municipal

Amistós del Baxi Manresa i l’UCAM Múrcia a Balaguer

El proper diumenge 23 
de setembre el pavelló 
de Balaguer acollirà un 
amistós entre els dos 
equips de l’ACB

 Aquest dilluns s’han 
obert les inscripcions per als 
diferents cursos i activitats 
que hi ha disponibles per 
la temporada 2018/2019 
de la piscina coberta de 
Balaguer.
 El passat 26 d’agost es 
va tancar la piscina d’estiu 
del poliesportiu, donant per 
acabada la temporada de 

piscina descoberta.
 La nova temporada, 
començarà el dia 10, amb 
gran nombre de cursos, 
tant per adults com per 
nens, activitats aquàtiques 
com waterpolo i altres 
activitats, com seminaris 
de salvament i socorrisme 
o la possibilitat de preparar  
proves d’accés. 
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El passat 25 d’agost Balaguer va acollir 
la 13a edició del Triatló de Muntanya

 El passat 25 d’agost, Bala-
guer va celebrar la 13a Triatló 
de Muntanya, que organitza 
l’ajuntament, conjuntament 
amb el CE Pedala.Cat, amb 
vora un centenar de partici-
pants. Enguany van afegir la 
possibilitat de fer quadratló, 
prova que a més de la prova a 

peu, nedant i en bici, també es 
feia 4 km en piragua pel Pantà 
de Sant Llorenç, la primera 
prova d’aquesta modalitat 
que es celebra a Catalunya 
i de les primeres a Espanya, 
motiu pel qual hi va haver 
atletes de nivell mundial.
 Els guanyadors de la  

Triatló en categoria mas-
culina: Víctor Manuel del 
Corral  del TRICBM-Calella, 
amb un temps de 1:35:59, 
segon Jordi Montraveta del 
Fasttriatlon-CN Montjuic i 
tercer, l’Aleix Sierra del CE 
Pedala.cat. En femenina la 
guanyadora va ser Laura 
Gómez del club CMG Ferrer 
Hotels, amb un temps de 
(1:57:58), seguida per Silvia 
Roura Grup Esportiu Esteve 
i Aina Picas del C.N. Reus  
Ploms.
 Els guanyadors del qua-
dratló, van ser el independent 
Jordi García amb un temps 
de (1:35:37) seguit de Ricar-
do Noval del Cinco Colinas 
Sport Club i l’independent 
Francisco López. En fèmines 
va vèncer Maria del Pilar 
Del Villar amb un temps de 
(1:55:58), seguida de Leslie 
Violi del C.N Reus Ploms.

Travessia al Pantà de St Llorenç
aquest diumenge dia 9

Triatló de muntanya  Diumenge tindrà lloc 
a l’embassament de St. 
Llorenç de Montgai, la 9a 
edició de la Travessia al 
pantà, prova de natació 
de llarga i mitja distància 
organitzada pel Club 
Esportiu Natació Balaguer.
 La travessia, que co-
mençarà a partir de les 9 
h, tindrà diverses proves, 

des de categoria babies 
fins a absolut, que s’ani-
ran succeint fins a les 
14.20 h que es farà entre-
ga de premis. D’aquestes 
proves, dues seran pun-
tuables pel Circuit Català 
de Travessies, la travessia 
gran de 3200 metres i la 
Pantathó, de 7000 metres 
de recorregut.

Pantà de Sant Llorenç
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El proper 23 de setembre es celebra la 
pujada a Sant Jordi de Camarasa

 La pujada de Sant Jordi, 
una de les fites de muntanya 
més esperades per aquest 
tips de curses,  es celebrarà 
el proper 23 de setembre, 
tancant el calendari de les 
TRS.
 Una prova on els partici-
pants podran escollir entre 

una trail de 15 km, amb un 
desnivell positiu de 980 me-
tres o bé una mini-trail de 
10,5 km i un desnivell positiu 
de 650 metres.
 El recorregut de la prova 
passa per diferents terrenys 
i trams, amb un paisatge 
que no deixa indiferent al 

participant. La sortida es 
farà  a ales 9 h i des de les 
07.45 h es farà entrega dels 
dorsals. Sobre les 12.45 h es 
farà l’entrega de premis.
 A part de la Trail, l’ajunta-
ment de Camarasa organitza 
una caminada oberta a tot-
hom de 5 km. La sortida serà 
després de la cursa i s’arriba 
a l’Espai Orígens o es farà 
una presentació del centre, 
la tornada a meta serà pel 
mateix camí.
 Les inscripcions es tan-
caran el proper 21 de setem-
bre.

 La Cursa La Cordera 
d ’ A l b e s a ,  u n a  d e 
les més antigues de 
Catalunya, ha coronat 
aquest diumenge com a 
guanyadors Alexandre 
T à s s i e s  i  M e r i t x e l l 
Bonet en la prova de 10 
km i Hamza Naveed i 
Laura Pallejà triomfen 
en la de 5 kilòmetres. 

La Cursa de la Cordera d’Albesa 
va aplegar més de 300 participants

Cursa de la Cordera d’Albesa

La prova, que celebrava 
el 40è Memorial Josep 
Fontanet, ha aplegat 
més de 300 participants 
entre totes les seves 
propostes: curses de 10 i 5 
kilòmetres (132 corredors) 
puntuables per a la Lliga 
Ponent, una caminada 
de 5 (64 participants) i 
curses infantils (106). 

Pujada a Sant Jordi de Camarasa

La pujada de Sant Jordi 
és una de les curses de 
muntanya més valorades 
del circuit Trail Running 
Sèries de Lleida
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Inscripcions obertes per la 8a edició de 
la Milla Urbana Ciutat de Balaguer

 El proper 29 de setembre 
tindrà lloc la 8a edició de la 
Milla Urbana, organitzada 
pel CE Runners Balaguer, al 
Passeig de l’Estació.
 Hi haurà proves per a 
totes les categories, des de 
P1-P2 fins als veterans.
 Les curses començaran a 

partir de les 17 h. Les inscrip-
cions estan obertes i es poden 
fer online des de la pàgina 
web iter5.cat o bé a la Vermu-
teria  a la Plaça Mercadal.
 La Milla Urbana junta-
ment amb la Mitja Marató de 
Balaguer, les dos organitza-
des pel CE Runners Balaguer, 

Cursa de muntanya les Peülles 
el proper 9 de setembre

Cursa infantil de la Milla Urbana de Balaguer

Cartell/promoció de la cursa

La Milla Urbana que
començarà a partir de 
les 17 h, tindrà curses 
de totes les categories, 
des de P1-P2

van estar escollides com la 
millor mitja marató de Cata-
lunya i la segona millor cursa 
de 1600 metres d’Espanya 
respectivament, pels usuaris 
del portal runnedia, un portal 
especialitzat en curses atlèti-
ques que compta amb prop 
de 100.000 usuaris registrats. 
Un distintiu que van tenir res-
pecte les edicions de l’any an-
terior i cosa que se n’orgulleix 
el club organitzador pel reco-
neixement d’una important 
tasca a l’hora de dur a terme 
aquests esdeveniments.

 El proper dia 9 de 
Setembre tindrà lloc la 
tercera edició de la cursa 
de muntanya Les Peülles-
Vilanova de la Sal.
 Aquesta cursa forma 
part de la Lliga de la 
Noguera.
 La distància a recorre 
es de 14,4 km amb un 

desnivell positiu de 558 
metres i l’hora de sortida 
serà a les 8.30 des de la 
plaça Major de Vilanova 
de la Sal.
 També es farà una 
caminada que tindrà el 
mateix recorregut que la 
cursa, però que l’horari de 
sortida serà a les 8,45.
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Presos
Joan V. Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 A dia d’avui és impor-
tant constatar que a Espa-
nya s’està demostrant que 
tots estem sotmesos a l’im-
peri de la Llei, que la Justí-
cia és lenta però inexorable 
i que haurem de respondre 
davant els tribunals si de-
linquim.
 Pel que fa als polítics 
catalans empresonats, 
hores d’ara ja es troben 
a presons catalanes; la 
presó preventiva es dicta 
d’acord a la llei i té tres fi-
nalitats: impedir el risc de 
fuita, evitar l’adulteració o 
destrucció de proves, i im-
pedir la reiteració delictiva. 
Ha quedat ben palès que, 
excepte els de la CUP, els 
bolxevics dels CDR i un 

narcisista fins la paranoia 
Carles Puigdemont,  gaire-
bé tots anaven de farol. El 
propi ex president ha reco-
negut en una entrevista a 
un diari alemany que sabia 
que Catalunya no obtindria 
cap reconeixement inter-
nacional. Per tant, tenint 
en compte que l’Estat dis-
posa d’altres mitjans de 
vigilància, no sorprendria 
que els alliberessin perquè 
la instrucció està finalitza-
da i el judici podria tenir 
inici en poques setmanes. 
No podem evitar comentar 
que la fugida covard, ego-
ista i traïdora a més de ino-
portuna de la Marta Rovira 
i no diguem l’actitud xules-
ca d’en Puigdemont, els 

ha perjudicat greument. 
De moment un indult no 
és possible atès que enca-
ra no han sigut condem-
nats en judici. No obstant 
també és important evitar 
l’abús de la presó preventi-
va.
 La instrucció del cas 
que du a terme el jutge Lla-
rena és, segons diversos 
juristes, tant deficient, que 
gairebé es podrà descartar 
la  condemna per rebel·lió 
i sedició. Si finalment la 
condemna és per prevari-
cació  i malversació de di-
ners públics, delictes molt 
menys greus, i si quan es 
dicti la sentència no estan 
empresonats, fins i tot és 
possible que l’ingrés a la 
presó quedi en suspens. 
La mesura de suspensió 
de compliment de la con-
demna de presó, malgrat 
que n’hi ha molts que així 

ho creuen, no pertoca al 
Govern de l’Estat sinó a la 
Fiscalia i les autoritats ju-
dicials. No es tractaria d’un 
gest o mesura de gràcia 
sinó d’un acte plenament 
legal que, sense exone-
rar de culpa als imputats, 
ajudaria a la normalització 
d’una societat catalana 
que, acceptem-ho, esta di-
vidida, crispada, convulsa 
i trastocada des de fa me-
sos; com he dit i repetit fins 
l’avorriment, es tracta de 
normalitzar i tots, tots ple-
gats, hem de fer renúncies 
per tal de millorar la convi-
vència.
 NOTA: A Alemanya els 
partits secessionistes son 
inconstitucionals i estan 
prohibits. Al 2017 el tribu-
nal constitucional alemany 
ha prohibit la celebració 
d’un referèndum a Baviera.  
La constitució portugue-

sa prohibeix taxativament 
els partits que no tinguin 
àmbit estatal o que vagin 
contra la unitat de l’Es-
tat. No tant severa però 
anàloga és la Constitució 
francesa i l’Assemblea na-
cional acaba de denegar a 
Còrsega el dret a tenir es-
tatut d’autonomia. Única-
ment les constitucions de 
Liechtenstein, Etiòpia i San 
Cristóbal  (un estat insular 
caribeny) preveuen el dret 
a parcel·lar el seu territo-
ri. Cal que ho tingueu en 
compte perquè és un avís 
a navegants, lector: som 
a Europa i queda ben clar 
que el reconeixement inter-
nacional al procés secessi-
onista, si més no a Europa, 
està d’allò més difícil.

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

D’avui i demà
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ja tornem a estar en 
aquest mes negre per a 
mi del setembre. Amb un 
ignorat perquè, en els dies 
que composen aquesta 
mesada, m’han passat les 
coses més desagradables 
de la meva vida. Siguin el 
dia onze sigui el dia vint, 
sigui el catorze van passar, 
i res es va poder fer. Ara 
deixem-ho estar, tampoc es 
pot fer res.
 Crec del tot creïble la 
sinceritat de l’actual Pre-
sident que manifesta en 
unes declaracions a La 
Vanguardia: “quin mal fat 
ser catalans”. Clar vull 
creure que no es cols per ell 
un mal somni viure la reali-
tat d’avui, però que recordi 
que s’hi varen ficar sols, 
ningú els va empènyer. 

Avui, malgrat els gests de 
bona voluntat de l’actual 
Gobierno de España, ell 
continua en un desdeny i 
desafiament que a res bo 
ens portarà. Els presos es-
tan presos. Les grogors res 
positiu han aconseguit i els 
fugits continuen essent fu-
git. El que s’ha fet visible, 
per molt significatiu que 
puguin ser humanament, 
són menudeses. I els fronts 
de postures es van radica-
litzant, molt al contrari 
d’aquelles moderades que 
s’haurien de tenir en comp-
te. Mirar d’ampliar la base 
nacionalista és una d’elles 
però crec que amb tot el 
que es veu avui, es pot con-
siderar congelat qualsevol 
propòsit de canvi.
 Jo quan llegeixo decla-

racions del Puigdemont, 
em sonen a buides per irre-
als, i de que són producte 
ben treballat i agradable 
d’escoltar, per canviar-les 
al poc per altres de sectà-
ries i de confrontació, sen-
se poder olorar ni gens ni 
mica de solidaritat amb la 
resta de catalans que no 
pensen com ell. Des del 
seu durat exili, fruit de la 
seva fugida al veure que 
tot el fet i dit se n’anava 
en orris. I prenen model 
del Dencàs al 1934, que va 
fugir per les clavegueres, 
ell (Puigdemont), ho va fer 
amb un bon vehicle i cò-
modament assegut. Ell vol 
recuperar la presidència 
de la Generalitat que mai 
ha estat seva, i escapar-se 
d’una manera molt lleu del 
merder que ell solet es va 
muntar. Costi el que costi 
al poble català. Ell no ser-
veix al poble es fa servei 
d’ell. Als seus fidels els 

sacrificarà com a la Marta 
Pascal, que vaig vaticinar 
que feia bé al marxar al Se-
nat de Madrid. Ell no pensa 
en el benestar col·lectiu de 
tots, que hauria d’ésser el 
primer objectiu d’un bon 
polític. i si vol predicar 
amb l’exemple la seva pri-
oritat ha de ser respectar 
les lleis vigents, i escoltar 
veus com les del Sr. Urkulli 
que sembla prou mesurat, 
o les advertències fetes per 
propis i aliens amb prou 
pes cívic. Ell va anar a la 
seva, on continua estan 
(no en té cap més). Viu en 
un altre món, i diu ell i els 
seus partidaris que això és 
democràcia.
 Tot l’espectacle vist i 
escoltat per radio i TV del 
Parlament fa avergonyir. 
Les magarrufes a lleis i 
reglaments no es poden 
contar. El prescindir, fins i 
tot, del Consell Jurídic de 
la Generalitat fa plorar. El 

nostre Parlament que fa 
les nostres lleis que hem 
d’acatar i obeir.
 Aquell entusiasme, 
aquella “verbena” feta a 
imatge d’un modern flau-
tista de Hammelin, va en-
tusiasmar a molta gent. 
Ara s’ha començat a escol-
tar una autoritzada veu que 
dóna un toc de seny als 
somnis tan allunyats de la 
realitat, és la del Oriol Jun-
queras. “S’ha de fer una 
majoria social”.
 Tot aquest embolic nin-
gú sap on ens portarà, però 
no hem de perdre la capa-
citat de confiar, que demà 
es podrà veure la llum.

------------------------------------------
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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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Balaguer acollirà una nova edició de la 
Festa de l’Harpia els propers 14, 15 i 16

Arriba la 8a edició de la 
Festa de l’Harpia, una festa 
de caràcter medieval que 
transformarà la ciutat de 
Balaguer els propers dies 
14, 15 i 16 de setembre.
 Com sempre, es podrà 
gaudir d’un gran mercat 
medieval al Centre Històric, 
amb unes 120 parades, dis-
tribuïdes entre els diferents 
carrers que el conformen, 
un campament ubicat al 
Parc de la Transsegre, que 
comptarà amb uns 150 re-
creacionistes que reviuran 
la vida i costums de l’Edat 
Mitjana.
 El dissabte 15, tindrà lloc 
la tradicional Mostra d’an-
tics oficis al carrer del Pont.
 Com a novetats, hi hau-
rà diferents activitats: el di-
jous previ a la festa tindrà 
lloc una conferència a càr-
rec de les conservadores 
del Museu de la Noguera, el 
dissabte al matí tindrà lloc 
una visita guiada a l’esglé-
sia de Santa Maria i també 
al cementiri de la ciutat,  du-
rant tot el cap de setmana 
i a la sala d’exposicions de 
l’Ajuntament de Balaguer 
s’hi podrà veure una exposi-

ció de màquines de tortura, 
i durant tot el mes de setem-
bre, la Biblioteca Margarida 
de Montferrat presentarà 
una exposició de llibres so-
bre aquesta temàtica per als 
infants i també de suport al 
dol per als adults.
 El divendres dia 14 
abans de la visita teatralit-
zada, que ja és costum cada 
any amb la Maria Bullfari-
nes i l’ Esperanceta de Casa 
Gassià, tindrà lloc la presen-
tació d’un brodat del segle 
XIV que ha estat restaurat 
recentment pel Museu de la 
Noguera.
 Seguint amb les no-
vetats d’enguany també 
augmenten les activitats 
infantils que tindran lloc en 
l’espai temàtic de la plaça 
dels comtes d’Urgell, da-
vant mateix del museu. Cal 
destacar els contacontes i 
els espectacles d’animació 
infantil conduïts per dos 

grans companyies, Sac Es-
pectacles i els Joglars de la 
Bota,  dos tallers educatius 
un organitzat per la colla ge-
gantera i grallera de la ciutat 
anomenat Fem el nostre ca-
vallet, i un altre de percussió 
a càrrec del grup balaguerí 
Bandelpal.
 En quant a la distribució 
de la plaça del Mercadal 
també serà diferent ja que 
enguany en compte del so-
par medieval es condicio-
narà el centre del mercadal 
com a espai gastronòmic 
anomenat Les Tavernes on 
es podrà sopar fent tapes, 
menjant coca de recapte, 
creps,  prendre una copa, 
vermut,  destil·lats…  i per 
la nit del dissabte es con-
vertirà en zona de concerts 
amb l’actuació dels Joglars 
de la Bota amb un concert 
de música celta i desprès 
l’actuació dels Cronistes, un 
grup de música Folk rock. 

Festa de l’Harpia

Enguany arriba a la seva 
8a edició i durant els 
propers dies 14, 15 i 16 
de setembre es podran 
veure algunes novetats

 La plaça Mercadal 
romandrà oberta durant 
tot el diumenge on al 
migdia tindrà lloc el 
vermut dels enamorats 
i  es recuperarà una 
dansa de Balaguer, “la 
galop de Balaguer”, que 
precisament s’ensenyarà 
en uns tallers durant dos 
dies de setembre a la 
plaça del Museu.
 També es recupera el 
“Safareig a la Reguereta” 
per part de l’Associació 
Dona Rural de Balaguer 
q u e  e n g u a n y  h o 
complementaran amb 
una demostració de 
com es passava bugada  
antigament amb cendra.
 I per als més petits, 
també s’ha preparat 
un Joc, el de l’Harpieta 
que amb col·laboració 
dels comerços del carrer 

Diferents novetats durant els 
tres dies de la festa medieval 
de Balaguer

Harpia 2017

d’Avall i Major, hauran 
de buscar personatges 
i  p reguntes  en  e ls 
aparadors.
 E n g u a n y 
l ’ a j u n t a m e n t  h a 
coordinat juntament 
amb les associacions de 
comerciants del Centre 
Històric i l’associació 
de  comerc iants  de 
Balaguer, un sorteig d’un 
cap de setmana a l’Edat 
Mitjana, per a dues 
persones, dins el marc 
de la Festa Harpia, per 
viure una experiència tot 
rememorant el passat, 
convivint al campament 
medieval que el grup de 
recreació Fets Històrics 
munta durant els dies 
de la festa al parc de la 
Transsegre, on es conviu 
amb l’essència històrica 
de l’època.
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El proper divendres 21 de setembre es 
farà la 1a festa del Comerç a la fresca

 El proper divendres 21 
de setembre, l’Associació de 
Comerciants de Balaguer, ha 
organitzat la primera edició  
“El comerç a la fresca” que 
com el seu nom indica, el co-
merç de la ciutat s’unirà per 
fer una festa a l’aire lliure, en 
un mateix escenari.
 Aquesta proposta que 
neix de l’Associació de Co-
merciants de Balaguer 2021 
ACB, amb l’objectiu de 
dinamitzar i consolidar el 
comerç de la ciutat, fent 
d’aquest esdeveniment si-
gui un aparador del nostre 
comerç i serveis locals.
 Una festa que està pen-
sada per començar una 
nova temporada i deixar 
enrera l’estiu i poder fer 
una presentació de totes les 
novetats de cara a la tardo i 
hivern.
 Aquest esdeveniment 
tindrà lloc al Parc de la 
Transsegre, i hi haurà dife-

rents zones: primer troba-
rem la zona del “Market”, 
on hi estaran situades les 
carpes dels establiments i 
comerços adherits a l’ACB, 
amb el seu propi aparador 
amb el producte de tempo-
rada i la seva pròpia essèn-
cia (de 21:00 a 2:00 h).
 A part, durant tota la nit 
es podrà gaudir de “l’espai  
gastronòmic”, on es podrà 

El Parc de la Transsegre serà l’escenari de la festa

prendre algun refrigeri o 
menjar alguna coa (de 21:00 
a 3:00 h).
 Com a acte central de la 
festa, a les 22 h a la Zona de 
la Gran Passarel·la Tardor, 
els comerços presentaran la 
roba, calçat i complements 
de temporada Tardor.
 La festa estarà amenit-
zada per música en directe, 
de la mà del grup de versi-
ons “La Bruixa Express”, 
que actuarà als volts de les 
12 de la nit. 
 Una primera edició que 
s’espera que tingui una 
bona acceptació de cara al 
públic.

 U n  a n y  m é s , 
l ’ A s s o c i a c i ó 
Gastronòmica Amics de 
l’Ibèric, juntament amb el 
Racó Ibèric i l’Ajuntament 
d e  B a l a g u e r,  h a n 
organitzat la sisena Fira 
del Pernil a Balaguer, per 
aquest cap de setmana, 
del 7 al 9 de setembre.
 E n g u a n y  l a  F i r a 
tornarà a la seva ubicació 
inicial, al carrer Noguera 
Pallaresa, i tindrà una 
zona de demostració i 
venda amb expositors de 
pernil ibèric, embotits, 

Arriba una nova edició de la 
Fira del Pernil aquest cap de 
setmana del 7 al 9

La Fira del Pernil

Enguany la Fira del 
Pernil torna a la seva 
ubicació habitual al 
carrer Noguera
Pallaresa

formatges, alimentació 
artesana i vins.
 La novetat d’enguany 
serà la presentació del 
pernil ibèric ecològic.
 La Fira tindrà una 
zona de degustació, amb 
espai per seure’s, zona de 
bar i amb demostracions 
de tall de pernil durant 
tots els tres dies.
 També hi haurà un 
espai que tindrà un 
escenari on es faran 
diferents actuacions, així 
com sessions de música 
de la mà de Dj. Lokito, 
diferents actuacions 
musicals el dissabte i el 
diumenge a la nit. A part 
es podrà gaudir d’una 
vermutada el dissabte i 
el diumenge al migdia, 
així com també un dinar 
popular els dos dies del 
cap de setmana.

Presentació Festa El comerç a la fresca

Serà la primera edició 
de la festa “El comerç a 
la Fresca” que ha
organitzat l’Associació 
de Comerciants
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LLOGUER
local comercial al c/ Girona.

Amb aigua, llum, porta d’alumini i vidre
i també reixa, amb 32 m2.

Raó: 973450555.

Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
REPASSOS de llen-
gua anglesa (Cursos 
de Primària, ESO i 
Batxillerat). Raó telè-
fon: 698383277.
-----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes particu-
lars d’anglès. Classes 
de conversa, en grups 
o bé en classes parti-
culars. Informa’t so-
bre horaris, sense cap 
compromís.  Activa el 
teu anglès! Raó telè-
fon: 650422582.
-----------------------------------
ES NECESSITA perso-
nal pels departaments 
Laboral i Fiscal d’una 
gestoria de Balaguer. 
Interessats enviar cur-
rículum a: info@tgae. 
cat
------------------------------------

BALMOTOR taller me-
cànic, precisa mecànic 
electricista. Interes-
sats trucar a les ofici-
nes: 973447705.
-----------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos i 
places d’aparcament. 
Raó: 973443800.
------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, amb 2 
habitacions. Lloguer 
de magatzem al c/ 
Sant Pere Màrtir (Ba-
laguer) i també lloguer 
de pàrquing de línia al 
c/ Noguera Pallaresa.  
(Balaguer). Més in-
formació als telèfons:  
973447752-639920281.
------------------------------------

LLOGUER local co-
mercial, 32 m2, al c/ 
Girona. Aigua, llum, 
porta d’alumini i vi-
dre i també reixa. Raó: 
973450555.
------------------------------------
PARCEL·LA EN VEN-
DA a Térmens. Pos-
sibilitat de fer-hi dos 
habitatges. Façana 
que dóna a dos car-
rers. Molt bon preu. 
Informa’t sense cap 
compromís al telèfon: 
973450555.
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
ARTDEFENIX, perso-
nes de confiança i de 
casa. Buidem pisos, 
trasters, magatzems... 
No llencis res, recollim 
tot allò que no facis 

servir. També com-
prem antiguitats. Raó:  
649232923.
-----------------------------------
COMPRO monedes, bit-
llets, segells, joguines 
antigues, rellotges de 
totes les marques, àl-
bums cromos, postals, 
fotos antigues, còmics, 
llibres antics, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextrix, co-
berteries de plata i anti-
guitats. Raó:  676803205.
------------------------------------
ES VEN trona marca 
Bloom (model fresco) 
de color blanc i seients 
platejats. En bon estat.
Trucar al: 620817088 
(a partir de les sis de 
la tarda).
-----------------------------------

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines situ-
ades al carrer Sant 
Lluís, 36 entresol de 
Balaguer, demanar 
informació al telèfon 
973448273. També po-
deu consultar les nos-
tres tarifes i dates de 
sortida des del nostre 
web: revistagroc.com 
on podràs descarre-
gar-te també tots els 
Grocs.
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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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                                                                 012
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. DOLSET- 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
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.24
08.15 (4) 08.41 
08.18 (5) 08.44
10.08 (1) 10.34
11.15 (2) 11.41
12.08 (7) 12.34
14.07 (7) 14.33
14.08 (2) 14.34
16.22 (8) 16.48
16.23 (7) 16.49
16.37 (4) 17.03
17.58 (5) 18.24
18.08 (4) 18.34
19.38 (8) 20.04
20.03 (4) 20.29
20.07 (5) 20.33
20.37 (3) 21.03
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.29 (6) 22.55

BALAGUER LA POBLA
05.52 (4) 07.00
08.15 (1) 09.22
11.15 (2) 12.22
15.31 (7) 16.38
17.31 (8) 18.38
17.56 (3) 19.03
19.51 (6) 20.58

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.25 (4) 05.52
06.20 (1) 06.46
07.47 (1) 08.15
09.05 (1) 09.31
10.47 (2) 11.15
11.10 (7) 11.36
13.30 (1) 13.56
15.05 (7) 15.31
15.30 (2) 15.56
17.05 (5) 17.31
17.30 (4) 17.56
19.05 (5) 19.31
19.25 (4) 19.51
21.05 (7) 21.31
21.30 (2) 21.56

LA POBLA BALAGUER
07.08 (4) 08.15
10.08 (2) 11.15
13.00 (7) 14.07
15.15 (8) 16.22
15.30 (4) 16.37
19.00 (5) 20.07
19.30 (3) 20.37
21.22 (6) 22.29

(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.

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              dl. a ds.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                                    dg.
20.25                                “                                           dl. a ds.
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.
14.55 “  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
19.15 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.  
16.50           “ diari
19.10  “                                           dl. a dv.
13.17      AGRAMUNT                              dl. a ds.
19.17 “                                          dl. a dv.

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                       dl. a dv.
19.10  “                                        dissabte
20.40                        “                                 dl. a dv.+dg.
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
12.00                      ALBESA                              disbt mercat

SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dilluns a divendres
08.00 de dilluns a divendres
08.05 de dilluns a divendres 
08.45 diari
08.50 diari
09.10 de dilluns a dissabte
09.15 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
10.05 de dilluns a divendres
11.10 de dilluns a divendres
11.15 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.35 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
14.15 de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.15 diari
18.30 de dilluns a dissabte
18.35 de dilluns a dissabte
20.00 de dilluns a divendres + diumenge
20.05 de dilluns a divendres + diumenge
20.15 de dilluns a divendres
20.20 de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al 
webs: www.alsa.es . Actualitzat el 01/08/2018.

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 30 d’agost a les 8 de la tarda del 6 de setembre  DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 6 de setembre a les 8 de la tarda del 13 de setembre  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 13 de setembre a les 8 de la tarda del 20 de setembre  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 20 de setembre a les 8 de la tarda del 27 de setembre  MARCH

** Els horaris de trens canvien constantment. Aconsellem confirmar horaris al 
web www.fgc.cat .Horaris de trens actualitzats el 31/07/18.
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