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En Portada
Montgai Màgic

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.

 

# Xerrades i visites a empreses de la Noguera en el projecte Arrenca 
La 6a edició del programa “Arrenca” per a la cerca d’oportunitats laborals, dirigit a joves i a empresaris del món 
rural, ha obert portes aquest dimarts i fins el 25 d’octubre amb una quinzena de ponències i visites a empreses

# Comença el funcionament de l’oficina de vida independent de la Noguera
Aquesta iniciativa es desenvolupa en el marc del conveni entre el Consell Comarcal de la Noguera i ASPID

>>BALAGUER
# Èxit de públic en la vuitena Festa de l’Harpia de Balaguer Medieval

Durant tot el cap de setmana, diferents indrets de la ciutat, han 
sigut escenari d’aquesta festa amb 23 grups de recreació

# La Mostra d’oficis antics al carrer del Pont coincideix amb l’Harpia
L’associació de veïns del Centre Històric de Balaguer organitza la Mostra

>>COMARCA
# Exposició de Gemma Bertran a “lo Carreró” de Montgai

Sota el nom de ‘Natura abstracta’, la mostra inclou quadres plens de 
força i color que ens traslladen als paisatges de les terres de Ponent. 

# Aplec de Sant Miquel a Tartareu el proper diumenge dia 30
La jornada començarà a les 12 del migdia i haurà la missa a l’ermita

>>ESPORTS
# El Balaguer empata a casa amb la Rapitenca i perd a Mollerussa

El CF Balaguer ha saldat els dos últims partits amb un empat a casa 
i una derrota al camp del Mollerussa pel resultat 1-0

# El passat diumenge es va fer la marxa de l’Esparver a Bellcaire
Es va estrenar dins el projecte Marxa.cat de marxes saludables

# Festes Majors a Vallfogona, La Sentiu de Sió i Os de Balaguer en honor a Sant Miquel
La setmana abans La sentiu celebrarà actes en el marc de la seva setmana cultural. Vallfogona i Os de 
Balaguer perllongaran els actes de la Festa Major des del 28 al 30 d’aquest mes de setembre

# El 5è Festival d’Astronomia del Montsec es celebrarà del 12 al 14 d’octubre
S’ha programat un seguit d’activitats per a totes les edats i novetats com l’espectacle “Mil cent i un estel”

# El proper dissabte 29 de setembre arriba la vuitena Milla Urbana de Balaguer
La cita esportiva acull diferents categories. Hi haurà proves per a totes les categories, des de P1-P2 fins 
als veterans. Les primeres sortides, començaran a partir de les 17 h
# El Centre Excursionista de Balaguer fa una travessa per les valls del Pallars
La travessa es va fer des de l’embassament de Sallente (Vall Fosca) fins a Llessui (Vall d’Àssua)

Enguany fem 70 anys i per això els que
en tingueu ganes, podem fer una festa
de retrobament el proper 27 d’Octubre.

Animeu-vos! Us podeu apuntar a:
TINTORERIA SALAS

(c/ Sant Lluís, 7 - BALAGUER - Tel. 973445837)

TROBADA 
DELS NASCUTS EL 1948

>>OCI / CULTURA
# Aquest divendres la primera edició del Comerç a la fresca

L’associació de Comerciants ACB ha organitzat una festa al Parc de la 
Transsegre per potenciar el comerç de la ciutat 

# El diumenge 23 Fira d’Entitats a la plaça Mercadal
Entitats, clubs i associacions ens presentaran les seves tasques

 Enguany Montgai celebrarà els propers dies 4, 5, 
6 i 7 d’octubre, els deus anys de la Fira de Màgia al 
carrer MontgaiMàgic. Una fira de màgia que omple 
els carrers i places de Montgai d’escenaris on la 
màgia i l’il·lusionisme farà gaudir a petits i grans. Amb 
actuacions de mags reconeguts internacionalment 
i també actuacions d’amateurs, tallers per a petits i 
grans i també sessions de màgia per als escolars de 
la zona i per a persones amb discapacitat.
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 La 6a edició del progra-
ma “Arrenca” per a la cerca 
d’oportunitats laborals, 
dirigit a joves i a empresa-
ris del món rural, ha obert 
portes aquest dimarts i fins 
el 25 d’octubre amb una 
quinzena de ponències i 
visites a empreses de la No-
guera. Aquesta iniciativa, 
organitzada per l’Oficina 
Jove del Consell Comarcal 
de la Noguera, el Grup 
d’Acció Local (GAL) No-
guera Segrià-Nord i amb 
el suport del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la 
Generalitat, va dirigida a 
estudiants de batxillerat i 
cicles formatius, així com 
també a empresaris rurals, 
amb l’objectiu que els joves 
identifiquin i analitzin les 
possibilitats que ofereixen 
les empreses de la comar-
ca, moltes d’elles pioneres 
en el seu sector, i així poder 
orientar el seu futur amb 

Xerrades i visites a empreses de 
la Noguera en el projecte Arrenca

Presentació del projecte Arrenca

garanties i minimitzar la 
tendència a la despoblació 
que pateixen les zones 
rurals.
 La primera part oferirà 
un total de 7 ponències di-
rigides a joves i empresa-
ris orientades a la millora 
de la gestió empresarial, 
en àmbits com ara les ha-
bilitats comunicatives, el 
lideratge, l’ús de les noves 
tecnologies de la informa-
ció o el desenvolupament 
d’una marca personal 
diferenciadora. Hi partici-
pen cinc centres de la No-
guera, (Ciutat de Balaguer, 
Almatà, Vedruna, Els Pla-
nells d’Artesa i Ermengol 
IV de Bellcaire).
 En una segona fase, 
del 3 al 25 d’octubre els 
joves participants tindran 
l’oportunitat de visitar sis 
empreses de diferents 
àmbits, com ara l’agroali-
mentari, el turístic o l’agro-
alimentari.

Mostra d’oficis al carrer del Pont

La mostra d’oficis antics al carrer del Pont, 
coincideix amb la festa de l’Harpia

 Un any més, l’associació 
de veïns del Centre Històric 
de Balaguer, ha organitzat 
la Mostra d’antics oficis al 
carrer del Pont, coincidint 
amb l’Harpia.
 La mostra va comptar  
amb 24 artesans, amb oficis 
com el cisteller, l’espardenyer, 
entre altres. Es va poder veure 
l’obrador de l’artista Ton Ca-
marasa i el taller de pintura 
de Rosa Agustí. La balague-
rina Aida Martí  va ensenyar 
la tècnica de pintar retaules.

Èxit de públic en la vuitena Festa de 
l’Harpia, Balaguer Medieval
 La 8a edició de la festa 
medieval, l’Hrpia, ha tancat 
amb èxit de participació 
en els diferents actes que 
s’han dut a terme durant els 
tres dies.
 Durant tot el cap de 
setmana, diferents indrets 
de la ciutat, han sigut esce-
nari d’aquesta festa, com 
el campament al Parc de la 
Transsegre, amb 23 grups 
de recreació, el mercat me-
dieval a la Plaça Mercadal i 
carrers del centre històric. 
El dissabte a la nit, el centre 
de la plaça Mercadal, va do-
nar lloc a les Tavernes, una 
zona amb una diversitat de 
menjars que es podien de-
gustar allà mateix. Enguany 

com a novetat hi havia un 
joc pels més menuts, l’Har-
pieta, pels comerços del 
carrer d’Avall i Major. També 
es va recuperar el ball de la 

galop que es va poder ballar 
a la plaça del Museu i que 
dies abans ja s’havia fet un 
taller perquè tothom que ho 
volgués l’aprengués.

Festa de l’Harpia
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 Aquest dilluns va co-
mençar a funcionar al 
Consell Comarcal de la 
Noguera l’Oficina de Vida 
Independent d’ASPID, un 
servei d’informació, orien-
tació i acompanyament 
personal que té per finali-
tat millorar la qualitat de 
vida de les persones amb 
discapacitat i/o dependèn-
cia de la Noguera. Aquest 
servei té com a principals 
funcions aportar informa-
ció i assessorament espe-
cialitzat en matèria de dis-
capacitat i dependència, 
portar a terme un treball 
coordinat en plans d’aten-
ció i vida, acompanyar els 
interessats en la trami-
tació d’ajudes i recursos 
de benestar, i fer tasques 
d’orientació i coordinació 
de recursos i serveis.
 Aquesta iniciativa 
es desenvolupa en el 
marc del conveni de col-
laboració que mantenen 
des de fa anys el Consell 

Comença el funcionament de 
l’oficina de vida independent de 
la Noguera

Comarcal de la Noguera i 
ASPID. Gràcies a l’acord, 
els Serveis Socials d’Aten-
ció Primària del Consell 
Comarcal compten des 
d’aquest dilluns amb els 
serveis tècnics especialit-
zats de l’Oficina de Vida 
Independent d’ASPID, 
que donarà servei a tota la 
comarca.
 Cal recordar que l’Ofi-
cina de Vida Independent 
forma part del programa 
CRAPVI (Centre de Recur-
sos per l’Autonomia Per-
sonal, la Vida Independent 
i la Prevenció de la De-
pendència) promogut per 
ASPID. Creat l’any 2012, 
va ser el primer centre 
autonòmic destinat a dis-
posar i ordenar els serveis, 
recursos, suports i assis-
tències de tot tipus que 
contribueixen a incremen-
tar al màxim grau possible 
l’autonomia personal i la 
vida independent de les 
persones ateses.

NOTA D’AGRAÏMENT DE LA FAMÍLIA JOSA-ROS

La família Josa-Ros de Menàrguens volem agrair a tot l’equip humà de la Residència Sant Domènec de Balaguer el  tracte que 
vàreu dispensar a la mare, la Carme Ros Prats,  durant els  quasi quatre anys  d’estada en la que es va acabar convertint en la 
seva segona llar i, en especial, pel que fa a les atencions rebudes i l’acompanyament cap a la família en els darrers moments.

Volem destacar i valorar, molt positivament, la seva professionalitat i qualitat humana.
Aprofitem també l’avinentesa, per agrair a totes les persones que us vàreu apropar al tanatori i/o funeral,

i a les mostres d’afecte rebudes cap a tota la família.

Increment d’alumnes en el Projecte
Futurs Emprenedors Rurals d’aquest curs

 El 4 de setembre el Con-
sorci GAL Noguera Segrià 
Nord va presentar a repre-
sentants de les escoles 
d’aquests territoris el projec-
te Futurs Emprenedors Ru-
rals (FER) a la seu Consell 
Comarcal de la Noguera.
 FER és un projecte de 
cooperació multilingüe (ca-
talà, aranès, espanyol, esto-
nià i anglès) que té l’objectiu 
de fomentar l’esperit empre-
nedor entre l’alumnat de 5è 
curs d’Educació Primària 
de les escoles ubicades en 
territoris rurals i enfortir les 
relacions entre infants, em-
prenedors/es i territori.
 El curs passat el projec-
te es va implementar a 28 
escoles rurals de tot Cata-
lunya, amb un total de 385 
alumnes participants. A la 
Noguera i el Segrià Nord hi 
van participar un total de 
99 alumnes de l’escola Els 
Planells d’Artesa de Segre, 
l’Escola de Ponts, l’escola 
Salvador Espriu de Vallfo-
gona de Balaguer i l’escola 
Mestral de Vilanova Barca.

Aquest nou curs escolar tor-
nen a participar-hi les matei-
xes escoles i s’hi han afegit 
l’escola Sol Ixent de Corbins 
i les escoles Àngel Guimerà 
i Vedruna de Balaguer, amb 
les quals el nombre d’alum-
nes s’incrementa a 215.
 A la sessió de presenta-
ció del FER es va remarcar 
la importància del professo-
rat en la implementació del 
projecte i la voluntat de fo-
mentar les habilitats empre-
nedores com la creativitat, 
l’autoconfiança, el pensa-

La presentació es va fer al Consell Comarcal

ment crític, la innovació i la 
motivació dels alumnes que 
emprenen aquest projecte.
 Totes les escoles tenen 
la possibilitat de participar 
en aquest projecte i des de 
fa unes setmanes ja estan 
obertes les inscripcions a la 
pàgina web www.futursem-
prenedors.cat.
 El projecte FER està co-
ordinat pel Consorci GAL 
Noguera - Segrià Nord i hi 
participen tots els territo-
ris rurals catalans i un GAL 
d’Estònia. Està inclòs en el 
projecte Territori de Talent i 
els projectes de cooperació 
entre Grups d’Acció Local 
de Catalunya, finançat per 
fons FEADER i pel Departa-
ment d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació.

Presentació del projecte FER

Es va fer la presentació 
el passat dimarts 4 de 
setembre a la seu del 
Consell Comarcal de la 
Noguera

Col·laboració entre el Consell i ASPID
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Exposició de Gemma Bertran “Natura 
abstracta” a Lo Carreró de Montgai

 Lo Carreró de Montgai 
inaugurà aquest dissabte 
l’exposició de l’artista de 
La Garriga Gemma Bertran. 
Sota el nom de ‘Natura 
abstracta’, la mostra inclou 
una sèrie de quadres plens 
de força i color que ens 
traslladen als paisatges de 

les terres de Ponent. 
 Malgrat que Bertran viu 
a la localitat vallesana de La 
Garriga, expressa a través 
de la pintura les seves arrels 
lleidatanes, retratant de for-
ma abstracta la natura que 
la va marcar de petita i que 
sempre és present a la seva 

obra, a voltes dura, d’altres 
explosiva i també delicada.
L’obra de Bertran resulta 
original i personal, fruit de 
l’experimentació i l’explora-
ció, sempre amb la natura 
com a referent inspirador 
i protagonista indiscutible 
de tots els quadres.
 L’exposició, d’entrada 
gratuïta, romandrà a Lo 
Carreró fins el 14 d’octubre 
i es podrà visitar durant les 
hores d’obertura habituals, 
de divendres al vespre fins 
diumenge a l’hora del ver-
mut .

Aplec de Sant Miquel a Tartareu 
el proper diumenge dia 30 

Tartareu

Un quadre de l’exposició

Gemma Bertran expressa 
a través de la pintura les 
seves arrels lleidatanes, 
retratant la natura que 
la va marcar de petita

 C o m  c a d a  a n y, 
Tartareu  celebra l’Aplec 
de Sant Miquel l’últim 
diumenge del mes de 
setembre.
 La jornada començarà 
a les 12 del migdia hi 
haurà la missa a l’ermita, 
desprès coca i moscatell 
per als assistents. A les 
13.30 h es farà el vermut 

a la plaça Sant Miquel. Ja 
serà a les 14.30 h que es 
farà el dinar de germanor, 
que comptarà amb la 
col·laboració dels veïns 
en fer tots els preparatius.
 A part també, d’11 a 
13 h hi haurà una jornada 
de portes obertes al 
Centre de Dinamització 
de Tartareu.
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Programa d’Actes
SETMANA CULTURAL
DIUMENGE dia 23
12.00 Inauguració de la Mostra d’Art Col·lectiva de
 Núria Batalla, Andoni Fernández i Antoni
 Batalla, a cal Morros (c/ de l’Aubaga). La
 mostra serà oberta tots els dies de festa major.

DIMECRES dia 26
20.30 Xerrada-col·loqui sobre la “Prevenció de
 robatoris. Consells de Seguretat”, a càrrec
 de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de
 Balaguer, a la sala d’actes de l’ajuntament.

DIJOUS dia 27
20.30 Xerrada-col·loqui sobre “Ciberbulling i
 control de la violència a través de les xarxes
 socials” a càrrec del personal de la Creu Roja,
 a la sala d’actes de l’ajuntament.

FESTA MAJOR
DIVENDRES dia 28
21.00 Inici de festa major amb el pregó a càrrec de
 l’odontòleg senyor Ventura Menardia Pejuan,
 a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.
21.30 Llonganissada popular.
23.00 Actuació dels diables Bèsties Feréstegues
 de Balaguer, amb sortida des de
 l’Ajuntament i fins al Pavelló.
00.00 Nit jove al pavelló amb Rehenes i Dj.

DISSABTE dia 29
10.30 Santa Missa cantada i concert a càrrec de
 l’Orfeó de Balaguer en honor a Sant Miquel.
 Tot seguit vermut popular a la plaça de
 l’església.
18.00 Jocs infantils amb la Cia. La Cremallera.
19.00 Ball de tarda, amb el grup Cocktail Elegant.
21.00 Sopar popular a la sala polivalent, organitzat
 pel “Tiringuito”.
23.00 Ball de nit, amb el grup Cocktail Elegant. 

DIUMENGE dia 30
10.30 Santa Missa. Seguit es farà l’homenatge de
 la gent gran, amb l’actuació de l’Orfeó
 Balaguerí. A l’acte hi haurà un representant
 de la Diputació i la Presidenta del Consell
 Comarcal de la Noguera.
13.00 Aperitiu popular.
18.00 Jocs infantils, amb la Cia. La Cremallera.
19.00 Gran concert de festa major i sessió llarga
 de ball a càrrec de l’Orquestra Marinada.

Molts actes durant els tres dies de Festa 
Major a La Sentiu de Sió

 La festa major de la 
Sentiu de Sió, arriba un 
any més per celebrar la 
festa de Sant Miquel.
 Els actes començaran 
el divendres 28 de setem-
bre, a les 21 h del vespre, 
amb el pregó, acte inicial 
de la festa major, a càrrec 
de l’odontòleg senyor Ven-
tura Menardia Pejuan, a 
la sala d’actes de l’ajunta-
ment. En acabar, als volts 
de les 21.30 h hi haurà una 
llonganissada popular. A 
les 23 h, hi haurà una ac-
tuació dels Diables Bèsties 
Feréstegues de Balaguer, 
amb un recorregut que 
sortirà de l’ajuntament i 
fons al pavelló. Ja serà a 
mitjanit quan hi haurà la 
nit  jove al pavelló amb 
l’actuació de los Rehenes i 
Dj.
 El dissabte al mati, a 
partir de les 10.30 h hi hau-
rà la santa missa cantada 
i concert a càrrec de l’Or-
feó de Balaguer, en honor 
a  Sant Miquel. A continu-
ació hi haurà vermut popu-

lar a la plaça de l’església.
 Per la tarda, a les 18 h, 
hi haurà jocs infantils amb 
la companyia La Crema-
llera. A les set del vespre, 
ball de tarda amb el Grup 
Cocktail Elegant. A les 21 
h del vespre, sopar popular  
a la sala polivalent, orga-
nitzat pel “Tiringuito”. A 
les 23 h, ball de nit amb el 
grup Cocktail Elegant.
 Ja de cara al diumenge 
i últim dia de festa major, 
els actes començaran a les 
10.30 h amb la santa mis-

El grup Cocktail Elegant dissabte a la nit

sa. A continuació al pave-
lló “Homenatge a la gent 
gran”, amb l’actuació de 
l’Orfeó Balaguerí. A l’acte 
ens acompanyaran un re-
presentant de la Diputació 
i la Presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera.
 Al migdia, a les 13 h, es 
farà un aperitiu popular. A 
les 18.30 h, hi haurà jocs 
infantils amb la compa-
nyia La Cremallera. A les 
19 h del vespre i per acabar 
amb una gran varietat d’ac-
tes per a tots els públics, 
es farà el gran concert de 
festa major, amb sessió 
llarga de ball, a càrrec de 
l’orquestra Marinada, qui 
serà l’encarregat de cloure 
la festa major de Sant Mi-
quel de la Sentiu de Sió.

Orquestra Marinada el diumenge

La setmana abans de la 
festa major, la Sentiu 
celebra altres actes en 
el marc de la seva
setmana cultural
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La setmana abans de la festa major, la 
Sentiu celebra la setmana cultural

 Entre el diumenge 23 i el 
dijous 27, la Sentiu celebra 
la setmana cultural, amb 
tres actes centrals, els dies 
previs a la seva festa major.
 Primer, el diumenge 
dia 23, a les 12 es farà la 
inauguració de la Mostra 
d’Art col·lectiva de la Núria 

Batalla, l’Andoni Fernández 
i l’Antoni Batalla, a cal Mor-
ros. Aquesta estarà oberta 
també durant tots els dies 
de la festa major.
 El dimecres 26,  a les 
20.30 h del vespre, hi hau-
rà una xerrada-col·loqui, 
anomenada “Prevenció de 

robatoris. Consells de Segu-
retat”, a càrrec dels Mossos 
d’Esquadra de Balaguer a la 
sala d’actes.
 Dijous 27, serà el torn 
per una segona xerrada-
col·loqui, sota el títol “Ci-
berbulling i control de la 
violència a través de les 
xarxes socials” a les 20.30 
h a la sala d’actes, a càrrec 
del personal de la Creu 
Roja.
 Els actes de la setmana 
cultural, són totalment  gra-
tuïts i estan oberts a tots els 
públics.

Creu Roja prepara unes
jornades d’ètica i empresa

Trobada de membres de Creu Roja i la Caixa

Ajuntament de la Sentiu

El dimecres 26, a les 
20.30 h. hi haurà una 
xerrada-col·loqui
anomenada “Prevenció 
de robatoris”

 Creu Roja, prepara 
pel proper divendres 28 
de setembre, les primeres 
jornades d’empresa, a les 
18.30 h a la sala d’actes del 
Consell Comarcal.
 L’entitat que fa més de 
15 anys que lidera projectes 
de capacitació, itineraris, 
intermediació i inserció 
laboral, ha cregut dotar al 

territori un espai de reflexió 
sobre el món laboral i 
l’empresa a la comarca. Es 
tracta d’una taula rodona 
amb participants usuaris, 
empreses i entitats de la 
zona i la participació de 
Francesc Torralba, Dr. en 
Filosofia i Teologia, que 
parlarà sobre “Ètica i 
empresa”.
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Programa d’Actes Vallfogona
DIVENDRES dia 28
21.30 Fira gastronòmica al carrer major amb els
 restauradors del municipi i degustació de
 cerveses artesanes i vins.
23.55 Desprès de gaudir de la gastronomia local,
 els Diables i les Bèsties Feréstegues de
 Balaguer, acompanyaran a tallar el Xop.
00.00 Full Moon Party al poliesportiu.

DISSABTE dia 29
11.00 Presentació del reportatge “Els nens de la  
 guerra” a càrrec del Museu de la Noguera. 
11.30 Parc infantil terrestre i trenet (fins les 14 h).
12.00 Missa de festa major acompanyada de la
 Coral Vallfogonina.
13.00 Sardanes a la plaça Sant Miquel amb la
 Cobla 11 de Setembre.
17.00 Parc infantil terrestre i trenet (fins les 19 h).
18.00 Torneig de pòquer al local social.
18.00 Concert de festa major seguit de ball de
 tarda, a càrrec de l’orquestra Europa.
00.00 Ball de nit . A continuació Nit Jove amb
 l’Orquestra Europa i Disco Mobil Galaxy.

DIUMENGE dia 30
09.00 3a trobada de Plaques de Cava.
11.00 Partit a la Ràpita del CEP Vallfogona VS
 AAVV Balàfia Lleida.
12.00 Gegants i capgrossos amb els grallers de
 Balaguer.
12.30 Partit entre el CEP Vallfogona VS CB Bellpuig.
19.30 Ball de tarda a càrrec de l’orquestra Vintage.

Tres dies de festa major a Vallfogona de 
Balaguer en honor a Sant Miquel

 La festa major de Vallfo-
gona de Balaguer, celebrarà 
la seva festa major en honor 
a Sant Miquel, els dies 28, 
29 i 30 de setembre.
 El divendres, a partir 
de les 21.30 h començaran 
amb una fira gastronòmica 
al carrer major, amb restau-
radors del municipi i degus-
tació de cerveses artesanes 
i vins. Després haver degus-
tat la gastronomia local, 
els Diables i Bèsties Ferés-
tegues de Balaguer, acom-
panyaran a tallar el xop. A 
continuació festa jove al 
poliesportiu amb Full Moon 
Party.
 Dissabte a les 11 h es 

farà la presentació del re-
portatge local “Els nens de 
la Guerra” a càrrec del Mu-
seu de la Noguera. Durant 
el mati, els més petits po-
dran gaudir a la plaça Setze 
Jutges, d’un parc infantil 
terrestre i un trenet, que 
també estarà obert per la 
tarda.
 A les 12 del migdia, es 
farà la missa de festa major, 
acompanyada de la Coral 
Vallfogonina, seguit d’una 
ballada de sardanes a la 
plaça Sant Miquel amb la 
Cobla 11 de Setembre. Per 
la tarda, torneig de pòquer 
al local social. El concert 
de festa major començarà 

a les 18 h a la plaça Setze 
Jutges, amb l’orquestra Eu-
ropa, quer serà l’encarrega-
da d’amenitzar el ball de nit 
i la festa jove a la matinada. 
També disco mòbil Galaxy.
 Diumenge a les 9 del 
matí 3a trobada de Plaques 
de Cava. A les 11 del matí, a 
la Ràpita partit entre el CEP 
Vallfogona i l’AAVV Balà-
fia Lleida. Al migdia serà el 
torn dels capgrossos i els 
gegants acompanyats dels 
grallers de Balaguer. A les 
12.30 h el CEP Vallfogona ju-
garà contra el CB Bellpuig. 
A les 19.30 h ball de tarda i 
fi de festa amb l’orquestra 
Vintage.

Orquestra Europa
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Aquest diumenge arriba una nova
edició de la Cursa de La Vaca a Vallfogona
 El Club Esportiu Can-
sallebres, amb el suport de 
l’Ajuntament de Vallfogona 
de Balaguer, han organitzat 
per aquest diumenge 23 de 
setembre la sisena edició 
de la Cursa de la Vaca.
 La proposta inclou cur-
ses de 10 km (l’anomenada 
Cursa de la Vaca) i 5 kilò-
metres (Cursa de la Vede-
lla) puntuables per a la Lli-
ga Ponent i una caminada 
popular de 5km. La sortida, 
tant de les curses com de 
la caminada, es farà a les 
10 del matí des del davant 
de les piscines municipals.
 A part dels premis habi-
tuals, n’hi haurà per als mi-
llors atletes locals i també 
per als millors equips, su-
mant els temps dels quatre 
primers classificats/des, 
així com un pernil a l’equip 
amb major nombre de cor-
redors/es.
 La cita tindrà també el 
seu vessant solidari, ja que 

hi haurà la possibilitat de 
fer un donatiu d’1 euro per 
a la causa solidaria Star-
gardt Go PedRetina en el 
moment de fer la inscrip-
ció.
 Hi haurà serveis, vesti-
dors i dutxes a la mateixa 
zona de les piscines muni-
cipals. També hi haurà ser-
vei de guarda-roba, guarda-
bicis i zona habilitada de 
pàrquing, a més d’inflables 

i una xocolatada i sortejos. 
 Una cursa que ja està 
totalment consolidada al 
calendari de curses de la 
província i que a més de 
les modalitats de curses 
i caminada, esdevé una 
festa tant per als partici-
pants com per las acom-
panyants. Una cita on el 
poble i les seves empreses 
i comerços i també del vol-
tant hi col·laboren.

 El Parc Astronòmic 
Montsec posa en marxa 
una nova edició del Festival 
d’Astronomia.  
 Com és habitual hi ha 
una sèrie d’activitats per 
a totes les edats i algunes 
novetats com l’espectacle 
“Mil cent i un estel” o la 
presentació del nou disc 

El 5è Festival d’astronomia del 
Montsec del 12 al 14 d’octubre

Instantània del passat Festival

de Jordi Montañez en el 
concert de Música sota les 
estrelles.
 Les previsions del PAM 
per aquesta edició són 
un increment de visitants 
i bones expectatives de 
vendes dels paquets 
turístics amb la seva 
repercussió en el territori.

Instantània de l’any passat
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Programa d’Actes Os
de Balaguer
DIVENDRES dia 28
19.00 Inauguració exposició d’Art al castell:
 Per Sant Miquel el castell ple d’art.
21.30 Sopar de germanor. A continuació,
 espectacle amb el Mag Selvin.

DISSABTE dia 29
12.00 Missa major en honor a Sant Miquel.
13.00 Sessió de ball vermut amb Jalaysa.
18.00 Concert.
19.30 Ball de tarda.
00.00 Ball de nit, amb la gran orquestra Maravella.
02.00 Festa Jove amb All Covers. 

DIUMENGE dia 30
09.00 Esmorzar popular i tirada de bitlles popular.
11.00 Trobada gegantera.
16.00 Concurs de botifarra.
19.30 Ball de tarda.
21.00 Castell de focs.
21.15 Ball fi de festa, amb el trio Jalaysa.

Font Vella, 17 - OS DE BALAGUER- Tel. 973 438 136

Us desitja Bona
Festa Major!

Os de Balaguer es vesteix de festa
major els propers dies 28, 29 i 30

 Una altra de les festes 
majors que es celebren als 
voltants de Sant Miquel, és 
al poble d’Os de Balaguer.
 Els actes començaran 
el divendres a la tarda amb 
l’inauguració de l’exposició 
al castell “Per Sant Miquel 
el Castell ple d’art”. Al ves-
pre, a les 21.30 h hi haurà 
el sopar de germanor i a 
continuació es podrà gau-
dir de l’espectacle del Mag 
Selvin.
 El dissabte al mati, hi 
haurà missa major en ho-
nor a Sant Miquel. Al mig-
dia es farà una sessió de 
ball vermut amb el trio Ja-
layssa a les 13 h. Ja serà a 
la tarda quan es farà el con-
cert que seguirà el ball de 
tarda de la mà de l’orques-

tra Maravella. A la mitjanit 
hi haurà ball de nit amb la 
mateixa orquestra Marave-
lla. A les 02.00 h festa jove 
amb All Covers.
 Diumenge, l’últim dia 
de festa major, començarà 

All Covers a la festa jove del dissabte a la nit

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

amb l’esmorzar popular a 
les 09 h i la tirada de bitlles. 
A les 11 h una trobada ge-
gantera que farà gaudir a 
petits i grans. A la tarda, un 
concurs de botifarra a les 
16 h. El ball de tarda estarà 
amenitzat pel trio Jalaysa 
a partir de les 19.30 h. Serà 
a les 21 h que es pararà el 
ball per fer el castell de focs 
fi de festa major i en acabar 
continuarà el ball amb el 
mateix trio Jalayssa.

Orquestra Maravella
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Classificació
Primera divisió

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

Propers encontres

23/09/2018 
Camp Municipal 

de Balaguer
Balaguer| Lleida B

El CF Balaguer empata a casa amb la 
Rapitenca i perd amb el Mollerussa

El Balaguer es reparteix 
els punts davant La
Rapitenca en un partit 
molt igualat amb un
resultat just

Mollerussa-Balaguer

Balaguer-Rapitenca

30/09/2018
Municipal
Les Comes

Igualada| Balaguer

 El CF Balaguer ha saldat 
els dos últims partits amb 
un empat a casa i una der-
rota al camp del Mollerussa.
 L’empat ho va aconse-
guir en el municipal de Ba-
laguer davant La Rapitenca 
en un partit igualat en el que 
el resultat es pot qualificar 
de just.
 Els balaguerins van co-
mençar perdent amb un gol 
de penal al minut 41 de la 

09/09/2018

BALAGUER
RAPITENCA

primera part. A la represa 
el Balaguer es va mostrar 
molt més incisiu des del 
començament i va aconse-
guir l’empat al minut 5. Amb 
aquest resultat s’arribaria al 
final de l’encontre.
 El partit del passat diu-

menge al camp del Molle-
russa els de la Noguera 
van aguantar bé la meitat 
de la primera part, però a 
partir d’aquest moment el 
Mollerussa es va llançar 
en busca del gol que no 
arribava tot i que va tenir 
moltes ocasions per perfo-
rar la porteria del porter del 
Balaguer Alfred Peguero.
 Putxi al minut 34 de 
falta directa va estar a punt 
d’aconseguir el primer gol 
del partit. Poc després Al-
fred parava un xut d’Álvaro 
i abans del descans encara 
va poder marcar Pedrós de 
cap que va enviar la pilota 
fregant el pal.

 La gran actuació del por-
ter balaguerí va desfer una 
nova ocasió d’Álvaro i al 
minut 63 es xiulava penal a 
favor dels locals i novament 
el porter Alfred evitava el 
gol al parar el llançament 
de Raya.
 No var ser fins al minut 
89, a punt de finalitzar el 
partit, quan Raya de cap 
aconseguia el gol que final-
ment significaria la victòria 
de l’equip de Mollerussa.
 Molt bon partit des del 
Pla d’Urgell davant un Bala-
guer amb ofici al que el seu 
porter Alfred Peguero va 
salvar de rebre un resultat 
més ample.

El Mollerussa derrota al Balaguer per la mínima tot i 
que va disposar de nombroses ocasions al partit

1
1

16/09/2018

MOLLERUSSA
BALAGUER

1
0



15<<P U B L I C I T A T



16 >> E S P O R T S

Aquest passat diumenge es va celebrar 
la 2a Marxa de l’Esparver a Bellcaire

 La Marxa de l’Espar-
ver Cendrós es va celebrar 
aquest passat diumenge la 
seva segona edició, en què 

es va estrenar dins el pro-
jecte Marxa.cat de marxes 
saludables de Ponent. Ho va 
fer aplegant 150 participants 

entre les seves dos propos-
tes de recorregut.
 El Club Centre Excur-
sionista Bellcaire d’Ur-
gell (CEBU), amb la col-
laboració de l’Ajuntament, 
són els organitzadors de la 
jornada, que va oferir dos 
distàncies sense cap mena 
de dificultat tècnica, una de 
19 kilòmetres i l’altra d’11. 
Els dos recorreguts, gairebé 
íntegres per camins de terra, 
han tingut el seu punt de 
sortida i arribada al Polies-
portiu Municipal de Bellcai-
re i han transitat per camins 
del terme i part de Vallfogo-
na de Balaguer, amb trams 
caracteritzat per un paisatge 
de conreus, canals i sèquies.

El Centre Excursionista fa una 
travessa  per les valls del Pallars

Un moment de la marxa  El passat diumenge 
2 de setembre el Centre 
Excursionista de Balaguer 
va realitzar una travessa 
des de l’embassament de 
Sallente (Vall Fosca) fins 
a Llessui (Vall d’Àssua).
 A  S a l l e n t e  s ’ h i 
va arr ibar amb bus, 
que hi va deixar als 25 
excursionistes del CEB 
per començar a caminar 
enfilant la canal de Pigolo 
fins arribar al carrilet 
que comunicava l’Estany 
Gento amb la cambra 
d’aigües de la Central de 
Cabdella. 
 U n  c o p  a r r i b a t s 
a aquest punt es va 

seguir,  ja  planejant, 
f ins  a  l ’emblemàt ic 
coll de Triador on es 
pot  contemplar  una 
espectacular panoràmica 
d’ambdues valls.
 Des del coll de Triador 
els caminadors es van 
desplaçar en direcció 
nord, tot vorejant  el 
Montsent de Pallars, 
fins a la serra del Solà 
on es troben les Bordes 
de Llessui i des d’aquí, 
després d’un descens de 
850 metres de desnivell, 
arribar al poble de Llessui 
on l’autobús va retornar 
els components de la 
sortida a Balaguer.

Sortida de Sallente fins a Llessui

El proper dissabte 29 de setembre
arriba la 8a Milla Urbana de Balaguer
 Aquest proper 29 de 
setembre tindrà lloc la 8a 
edició de la Milla Urbana, 
amb recorregut d’un qui-
lòmetre i sis-cents metres. 
Organitzada pel CE Runners 
Balaguer, al Passeig de l’Es-
tació.
 La cita esportiva acull di-
ferents categories, hi haurà 
proves per a totes les cate-
gories, des de P1-P2 fins 
als veterans. Les primeres 
sortides, començaran a 
partir de les 17 h. Milla Urbana de l’any passat



17<<E S P O R T S

El proper diumenge 7 d’octubre es
celebrarà la 3a edició de la Gerbtrail

 Per tercer any conse-
cutiu, la població de Gerb 
acullirà la Gerbtrail, una 
cursa de la nostra comarca 
que s’ha arrelat totalment. 
Una cursa que ofereix un 
recorregut amb paisatges 
molt atractius. Una festa que 
combina l’esport, la natura, 

la família, els regals i molt 
ambient. Amb més de 100 
voluntaris que ajuden a que 
sigui una cursa de referència 
entre les curses de munta-
nya.
 Es pot triar entre dos 
recorreguts, la llarga amb 24 
km i 1100 metres de desni-

vell positiu. La curta, amb 10 
km i 450 metres de desnivell, 
pensada per fer-la també 
caminant.
 Les dues opcions són 
puntuables per la Lliga de 
la Noguera de curses de 
muntanya. Enguany hi haurà 
alguns canvis en el recorre-
gut, per tal de millorar i evitar 
alguns trams que no eren 
massa còmodes pels corre-
dors. Els paratges d’aquesta 
prova són d’una gran bellesa 
paisatgística i uns trams 
tècnics que posaran a prova 
les cames dels participants.

 Gran èxit de participació 
el IX Travessia al Pantà de 
Sant Llorenç, organitzada 
pel Club Natació Balaguer, 
l’única travessia oficial de 
les Terres de Lleida.
 Hi van participar més de 
150 nedadors de diferents 
clubs de tota Catalunya, 
per disputar tres proves, 
una de 250, 1.000 i 3.200 

Celebrada la IX Travessia al
Pantà de Sant Llorenç

Travessia al Pantà de Sant Llorenç

metres i la Pantatho 7.0 de 
7.000 metres (puntuable al 
circuit català de travessies). 
Cal destacar els 10 podis 
del CN Balaguer en les 
diferents categories que 
van participar. Va participar 
la medallista olímpica a 
Los Angeles 1984 Ute 
Hasse, sent vencedora  en 
categoria Màster C.

Edició anterior

En l’edició de l’any
passat van participar 
unes 500 persones,
esgotant el límit
d’inscripcions
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“L’esport ens uneix”, un campionat
multiesportiu aquest dissabte a Inpacsa

 Aquest dissabte 22, tin-
drà lloc el primer campio-
nat multiesportiu “l’esport 
ens uneix”. Es tracta d’un 
projecte “pilot” a Balaguer 
amb l’objectiu de realitzar-lo 
anualment. Aquest projecte 
compta amb el suport de 
l’Ajuntament de Balaguer i 

amb la col·laboració de dife-
rents empreses locals. 
 La jornada es desenvo-
luparà al pavelló Inpacsa, de 
les 9 del matí fins a les 14 h 
del migdia, amb un centenar 
de participants, provinents 
de diferents entitats de la 
comarca. Un projecte comu-

Aquest diumenge es va celebrar 
la 7a BTT Serra d’Almenara

Presentació de “L’esport ens uneix”

Una imatge de la cursa

nitari que sorgeix del poder 
inclusiu que ofereix la pràc-
tica esportiva organitzat des 
del Servei de Rehabilitació 
Comunitària en Salut Men-
tal de Balaguer. L’objectiu és 
compartir una jornada amb 
altres persones que vulguin 
gaudir de l’esport en  un 
entorn que fomenta les inte-
raccions socials i la salut.
 Experiències prèvies ens 
demostren que l’esport és 
una eina d’inclusió per a les 
persones que tenen un diag-
nòstic en salut mental. Les 
diferències es desdibuixen 
possibilitant la participació 
de igual a igual en les acti-
vitats esportives. Mitjançant 
la pràctica d’activitat física, 
a més, s’estimulen les capa-
citats cognitives, es redueix 
l’angoixa i s’augmenta l’au-
toestima i la sociabilitat.

 Aquest diumenge es 
va celebrar la 7a cursa 
de BTT Serra d’Almena-
ra amb 400 participants. 
La prova oferia diferents 
opcions: l’open de 25 
km, la rally de 45 km i la 
Marathon de 70 km.
 Aquesta prova té 
com a objectiu mostrar 

els racons de la Serra 
de Bellmunt i d’Alme-
nara, amb rutes pels 
camins, senders i corri-
ols de diferents pobles 
de la Noguera i l’Urgell, 
com Bellcaire, Bellmunt, 
Castellserà, La Sentiu, 
Montgai, Penelles o Tor-
nabous entre altres.
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Per riure o plorar
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Fa pocs dies vaig llegir 
que un poble, totalment  
desconegut per a mi, molt 
democràticament va decidir 
en un ple municipal molt 
democràticament també, 
canviar el nom d’un carrer 
que tenia al Sr. Miquel Martí 
i Pol, per un altre molt d’ac-
tualitat que potser no tindrà 
gaire durada: 1 d’Octubre 
del 2017. Els veïns no han 
deixat de mostrar la seva 
disconformitat, i l’alcaldes-
sa se les veu i desitja per 
calmar els ànims. Com re-
cordava el periòdic el ma-
teix poeta té un poema que 
diu quasi profèticament: 
“Tot està per fer i tot és pos-
sible”. Si no fos vergonyós 
seria per riure, ara no deixa 
d’ésser un cas més per plo-
rar en aquesta Catalunya 
dividida, malgrat que el Go-
vern i companyia  digui que 
no és una realitat. Pel que 
es veu encara no han esgo-
tat la seva capacitat de no 
veure la realitat.  Des del 6 i 
7 de setembre del 2017 fins 
ara, s’ha crea una complexa 

situació política que enlloc 
ens ha portat. Veurem com 
s’acabarà. Per altra banda 
és per a mi un motiu d’ale-
gria que el Sr, Trump, pre-
sident dels EUA, se li vagin 
atansant dies d’angoixa, i es 
vagin descobrint les manio-
bres per derrotar la Hillary 
Clinton, amb tota classe 
d’ajudes  (incloent la russa), 
pel que es va mostrant. El 
dia que el fotin al carrer, cas 
de que passi, per mi serà un 
dia ple de satisfacció. No és 
un home prudent i que es 
preocupi gaire del seu país, 
i de la influència que des de 
la segona guerra mundial 
ha exercit el seu país en el 
dit món lliure. No voldria 
pas que creguéssiu que 
m’agradava la Hillary, però 
estic quasi segur que en el  
que tocant a relacions exte-
riors ben poca cosa hagués 
canviat. No cal parlar de les 
tarifes duaneres i en l’aju-
da als palestins, per deixar 
portes mig obertes per una 
entesa amb Israel, que més 
tard que aviat s’haurà d’ar-

ribar-hi. Al meu parer és un 
brètol carregat de milions, 
inventor de la post-veritat i 
embusterot per presentar a 
un concurs.
 I d’aquí a quatre dies, 
tenim l’1 d’Octubre. Ja 
veurem que se’ns oferirà. 
Potser el Puigdemont es 
presentarà al Suprem, sen-
se estar assabentat que no 
l’esperen. També podria 
ser que ens declaréssim 
independents amb formes 
i maneres cupaires, sense 
que nosaltres en fóssim sa-
bedors. Doncs a l’entrada a 
Balaguer, pujant de Menàr-
guens, vaig saber que vivia 
en un municipi de la Repú-
blica Catalana. I jo sense sa-
ber-ho, redéu en quin món 
vaig vivint!
 I per acabar que us 
sembla la comedieta dels 
màsters. Potser ens volen 
fer creure que una bona ad-
ministració del país depèn 
dels màsters que es tingui 
a les seus ministerials. Una 
altra mentida podrida. Un 
bon govern solament  ne-
cessitar tenir el propòsit de 
no ser corrupte, i de procu-
rar fer el bé pel poble que 
administra. Així és de sen-
zill i així de difícil.

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

Indesinenter
Retall eteri

El temps d’ara mateix
és únic,
efímer i absolut.
Abstracció irrepetible d’un instant.

Lluny d’enlloc,
roman sense present
com un concepte,
en l’àmbit esponjós de la ficció.
És l’ara que se’n va 
i torna constantment.

Miro la bellesa 
caminant entre rialles
i amb ella la pregunta
de si és la perfecció,
o només quelcom que passa,
que tot just desapareix
un segon després de l’ara.

El temps d’ara mateix és únic.
Només quan la nostàlgia fa que duri,
es torna atemporal i es perpetua. 
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 Aquest divendres 21 
de setembre, l’Associació 
de Comerciants de Bala-
guer, ha organitzat la pri-
mera edició d’”El comerç 
a la fresca”, que es farà a 
partir de les 9 del vespre 
al Parc de la Transsegre.
 Aquesta proposta que 
neix de l’Associació de 
Comerciants 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 
pensada per començar 
una nova temporada i 
deixar enrera l’estiu i po-
der fer una presentació de 
totes les novetats de cara 
a la tardo i hivern.
 Aquest esdeveniment 
estarà repartit en tres 
espais: primer trobarem 

L’Associació de Comerciants
organitza la primera edició del 
Comerç a la Fresca

El comerç a la fresca es farà al Parc de la Transsegre

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 temporada i la seva 
pròpia essència (de 21:00 
a 2:00 h). A part, durant 
tota la nit es podrà gaudir 
de “l’espai  gastronòmic”, 
on es podrà 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 pre-
sentaran la roba, calçat i 
complements de tempo-
rada Tardor.
 La festa estarà ame-
nitzada per música en 
directe, de la mà del grup 
de versions “La Bruixa 
Express”, que actuarà als 
volts de les 12 de la nit.

El Consorci GAL Noguera Segrià Nord s’ubica al Consell

Oberta la convocatòria dels ajuts Leader 
a partir d’aquest dilluns

 Oberta la convocatòria 
2018 dels ajuts Leader per 
a la creació, ampliació i 
millora d’empreses.  A partir 
del dilluns 17, ja es poden 
sol·licitar les subvencions 
Leader per crear, ampliar i 
millorar les empreses situ-
ades a qualsevol municipi 
de la Noguera i a Alfarràs, 
Almenar, Alguaire, Corbins, 
la Portella i Vilanova de la 
Barca. El termini màxim de 
presentació de sol·licituds 
s’acaba el dia 17 d’octubre. 

Una nova edició de la Fira d’Entitats 
aquest diumenge 23 de setembre

 Aquest diumenge 23 de 
setembre, arribarà una nova 
edició de la Fira d’entitats i 
enguany ja arriba a la seva 
divuitena edició.
 L’Associació de Dones 
ultima els preparatius per 
acollir aquest Fira, on s’hi 
plegaran les entitats, orga-
nitzacions i clubs de tots els 
àmbits, a la plaça Mercadal, 
des de les 11 h del matí a 
les 20 h del vespre, on cada 

un tindrà el seu estand i in-
formarà sobre les activitats 
i programes que duen a 
terme.
 Aquesta fira té l’objec-
tiu de donar a conèixer les 

diferents associacions de la 
ciutat, que tinguin l’oportu-
nitat de mostrar les activitats 
que desenvolupen. Durant 
tot el dia hi haurà diferents 
activitats, jocs i tallers.

Fira d’entitats

La plaça Mercadal serà 
l’escenari de la 18
edició de la Fira
d’Entitats de les 11 del 
matí fins a les 20 h
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Del 4 al 7 d’octubre es celebraran els 10 
anys de la Fira de Màgia de Montgai

 Enguany la població de 
Montgai celebrarà els deu 
anys de la seva Fira de Màgia, 
del 4 al 7 d’octubre.
 Una celebració que 
comptarà amb la participa-
ció de mig centenar de mags  
que oferiran una setantena 
de funcions durant tot el cap 

de setmana. La inauguració 
oficial el dissabte per la tarda, 
anirà  a càrrec dels argentins 
Brando i Silvana. L’espectacle 
estrella del certament l’oferirà 
el Mag Albert que va debutar 
en aquesta fira i avui dia és 
un reconegut professional.
 També hi haurà espai 

Exposició d’Albert Bayona a la 
Fundació Marguerida Montferrato

Fira de Màgia

Exposició “Movies” d’Albert Bayona

per fer un homenatge al re-
conegut il·lusionista solsoní 
Pere Rafart, i que oferirà una 
conferència adreçada a mags 
a part de dos funcions de 
màgia d’aprop.
 El certament començarà 
dijous amb una jornada de-
dicada a alumnes procedents 
de les escoles dels voltants. El 
divendres amb sessions de 
màgia adreçades a persones 
amb discapacitat, on hi as-
sistiran 180 joves i monitors 
d’una desena de centres de 
Lleida.
 Montgai tindrà 12 esce-
naris repartits pel poble i mig 
centenar de mags amateurs 
procedents de diferents llocs, 
així com de l’estranger, el 
mercat màgic i tallers per als 
més petits i com a novetat 
també per als adults a Lo 
Carreró.

 Aquest divendres s’in-
augura l’exposició “Mo-
vies” d’Albert Bayona a 
la Fundació Marguerida 
Montferrato, que es podrà 
veure fins el proper 15 de 
desembre.
 L’origen de Movies és 
el visionat i l’elecció de me-
tratge (footage) no utilitzat 

i lliure de drets; fragments 
de pel·lícules que l’Albert 
Bayona empra per com-
pondre la seva obra mitjan-
çant la recreació de noves 
situacions. Albert Bayona 
(Lleida, 1954) és artista vi-
sual i promotor cultural i 
docent (Escola Municipal 
de Belles Arts de Lleida).
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Anuncis breus classificats

LLOGUER
local comercial al c/ Girona.

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

Raó: 973450555.

TREBALL
-----------------------------------
REPASSOS de llen-
gua anglesa (Cursos 
de Primària, ESO i 
Batxillerat). Raó telè-
fon: 698383277.
-----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes particu-
lars d’anglès. Clas-
ses de conversa, en 
grups o bé en classes 
particulars. Informa’t 
sobre horaris, sense 
cap compromís.  No 
ho deixis estar i activa 
el teu anglès! Raó telè-
fon: 650422582.
-----------------------------------
BALMOTOR taller me-
cànic a l’Hostal Nou, 
precisa mecànic elec-
tricista. Interessats 
trucar a les oficines: 
973447705.
-----------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, amb 2 
hab. Lloguer de ma-
gatzem al c/ Sant Pere 
Màrtir (Balaguer) i llo-
guer de pàrquing de lí-
nia al c/ Noguera Palla-
resa.  (Balaguer). Raó:  
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. Possi-
bilitat de fer-hi dos ha-
bitatges. Façana que 
dóna a dos carrers. 
Molt bon preu. Telèfon: 
973450555.
-----------------------------------

LLOGUER DE LOCAL 
de 200 m2 + altell de 
40 m2, amb llum i for-
ça. A 8 km de Balaguer. 
Raó: 639384637.
------------------------------------
ES TRASPASSA bar 
cafeteria amb terrassa 
al Passeig de l’Esta-
ció de Balaguer. Lo-
cal climatitzat. Raó: 
610467239.
-----------------------------------

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.
------------------------------------
EN VENTA trona mar-
ca Inglesina. Plegable 
i regulable. Molt pràcti-
ca i en bon estat. Preu: 
60 €. Venta cotxet Sil-
ver Cross Surt 2. Ple-
gable i pesa molt poc. 
Inclou cabàs, colxone-
ta reversible, cistella, 
ombrel·la, mosquitera 
i plàstic de pluja. En 
bon estat. Preu: 130€. 
Raó: 658519371 (trucar 
a partir de les 20 h).
-----------------------------------

VENDA DE LLENYA. 
Repartiment a domi-
cili. Raó: 677559592-
677559593 (Miquel 
Garrofé).
----------------------------------
-----------------------------------
----------------------------------
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 20 de setembre a les 8 de la tarda del 27 de setembre  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 27 de setembre a les 8 de la tarda del 4 d’octubre  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 4 d’octubre a les 8 de la tarda de l’11 d’octubre  DOLSET

** 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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