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En Portada
Festival d’Astronomia 
del Montsec

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.

 El 5è Festival d’Astronomia del Montsec, 
se celebrarà del divendres 12 d’octubre fins al 
diumenge 14 d’octubre al Centre d’Observació de 
l’Univers (COU), del Parc Astronòmic del Montsec.
 El Festival té com a objectiu principal divulgar 
la ciència en la societat, mitjançant l’organització 
d’activitats científiques, culturals i d’oci, pensades 
per a tota la família, que aconsegueixin despertar 
l’interès per l’Astronomia i un millor coneixement de 
la zona del Montsec, com a destinació d’Astroturisme.

 

# L’escola de la Noguera pinta la seva façana amb la participació dels seus alumnes
L’objectiu d’aquesta activitat era millorar la façana principal de l’escola, i els seus alumnes van ser els encar-
regats de pintar-la, amb la col·laboració de l’artista Cristina Colilles, donant forma a un gran mural

# Arriba una nova edició de la Festa de la Bicicleta a Balaguer el proper dissabte dia 20 d’octubre
Una jornada no competitiva que aplega a públic de totes les edats per fer fins a tres rutes diferents

>>BALAGUER
# Els propers dies 20 i 21 Firauto, la fira del vehicle de segona mà

Una Fira pionera a les terres de Lleida on uns 20 expositors presenta-
ran vehicles, tots ells supervisats i revisats

# Èxit de públic en la primera edició de “El Comerç a la Fresca”
Una festa a l’aire lliure per tal de dinamitzar el comerç de la ciutat

>>COMARCA
# 5è Festival d’Astronomia del Montsec del 12 al 14 d’octubre

El Festival té com a objectiu divulgar la ciència en la societat, 
mitjançant l’organització d’activitats científiques, culturals i d’oci

# Albesa acollirà el dissabte dia 6 la XIII edició de la Comarkalada
La Trobada que cada any acull un municipi diferent de la comarca

>>ESPORTS
# El CF Balaguer guanya al Lleida a casa i surt golejat d’Igualada

Fins a la quarta jornada de lliga no ha pogut el CF Balaguer sumar la 
seva primera victòria en la temporada, en aquest cas contra el Lleida B

# Comença una nova temporada pels equips del CB Balaguer
El sènior masculí s’estrena guanyant i el sènior femení perd el partit

# L’escola Bonavista de Bellcaire participa amb diferents accions en la setmana de la mobilitat
Aquest era el vuitè any que l’escola Bonavista de Bellcaire, participava en la setmana de la “Mobilitat 
sostenible i segura”, amb la finalitat de tenir més cura del medi ambient

# Montgai va organitzar una xerrada sobre la neuroprevenció sota el nom de “Pensa”
Aquestes conferències sobre neuroprevenció s’han anat organitzant per tots els municipis de la comarca

# El diumenge 21 d’octubre es celebrarà una nova edició de la prova Ermitanyos
El Club Ciclista Radical Sport ultima aquests dies els preparatius per celebrar una nova edició de
l’Ermitanyos, una prova ciclista de caràcter no competitiu que recorre tres ermites

# El Pedala.cat i l’escola d’atletisme celebren aquest dissabte el VI duatló ifantil
El duatló és una prova atlètica que combina  la Bicicleta de muntanya (BTT) i la cursa a peu

>>OCI / CULTURA
# L’obra “Homes i no” al Teatre Municipal de Balaguer

La representació  és en commemoració del centenari del naixement 
de l’escriptor Manuel de Pedrolo, autor de l’obra 

# Del 4 al 7 d’octubre,  10 anys de Fira de Màgia a Montgai
Hi participaran en les funcions més de mig centenar de mags
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 El passat divendres 21 
de setembre, l’Associació 
de Comerciants ACB de 
Balaguer, va organitzar la 
primera festa del Comerç 
a la Fresca al Parc de la 
Transsegre, amb la par-
ticipació de vora trenta 
comerços de la ciutat.
 La festa va esdevenir 
un èxit de participació, 
una novetat que els vi-
sitants i sobretot els co-
merciants participants 
van valorar molt positiva-
ment. Els comerços de la 
ciutat van poder muntar 
un petit estand amb les 
seves principals novetats 
de cara a la temporada 
tardor/hivern.
 A part hi va haver una 

Èxit de públic en la primera
edició de la festa “El comerç a la 
Fresca” a Balaguer

1a festa “El comerç a la fresca”

desfilada de moda com 
a acte central de la festa 
on es van poder veure 
les novetats més desta-
cades en roba, sabates, 
llenceria, complements... 
Després de la desfilada hi 
va haver un grup de ver-
sions, la Bruixa Express, 
que va amenitzar la resta 
de la nit. A part també 
es va oferir als visitants 
un espai gastronòmic on 
poder menjar i beure.
 Una festa que tenia 
com a màxim objectiu 
dinamitzat el comerç de 
la ciutat i poder donar a 
conèixer productes nous  
d’una forma lúdica i con-
junta, amb els casi trenta 
establiments que van vo-
ler participar en aquesta 
festa que ja es pensa en 
fer una propera edició, 
donada la bona accep-
tació dels comerciants 
i la bona resposta que 
van tenir els visitants de 
Balaguer i pobles de la 
comarca.

Els propers dies 20 i 21 Firauto Balaguer, 
la Fira del vehicle de segona mà

 La ciutat de Balaguer 
acollirà una nova edició de 
Firauto, la Fira del vehicle 
de segona mà i comple-
ments, els propers dies 20 
i 21 d’octubre, al pavelló In-
pacsa, de 10.00 h a 14.00 h i 
de 16.00 h a 20.00h.
 La Fira s’inaugurarà 
oficialment el dissabte a 
les 11 del matí i presidirà 
l’acte, el Sr Ramon Alturo, 
director dels SSTT del de-
partament d’Empresa i Co-
neixement de la Generalitat 
de Catalunya, a Lleida. 
 Una Fira pionera a les 
terres de Lleida on uns 20 
expositors presentaran ve-
hicles, tots ells supervisats 
i revisats. També hi haurà 
representats altres sectors, 
com són els remolcs i la 
maquinària industrial, el 
complements per als auto-

mòbils, l’àudio i també  la 
retolació de vehicles.
 El parc de vehicles 
d’ocasió és cada cop més 
ampli ja que també es po-
den trobar vehicles de ge-
rència i amb molts pocs 
quilòmetres, fet que li dóna 
a la mateixa fira un nou va-
lor afegit. La Q de qualitat 
també hi és present. Al la-
teral del pavelló hi haurà el 
Mercat de la Ganga on els 
mateixos expositors poden 
exposar vehicles més eco-
nòmics, de fet no poden 
superar els 6.000 €, deixant 
els de més valor per a la 

seva exposició personal.
 Altres activitats paral-
leles, com ara un circuit 
inflable de 10 m x 15 m de 
karts amb pedals on cada 
hora hi podrà pujar 40 nens 
d’edats compreses entre 6 i 
13 anys de forma totalment 
gratuïta, al darrera del pa-
velló. També, com ja és tra-
dicional, s’instal·larà un cir-
cuit gegant d’slot (vehicles 
teledirigits) perquè tots els 
nens i nenes que ho desit-
gin puguin jugar-hi, orga-
nitzat pel Club Slot Bala-
guer, al vestíbul del pavelló. 
Una altra novetat serà la 
instal·lació d’una exposició 
sota el títol “Sortim” pro-
duïda per la Generalitat de 
Catalunya, adreçada als jo-
ves que es treuen el carnet 
de conduir i surten de festa. 
L’exposició és una eina per 
tal de conscienciar-los del 
perill d’agafar un vehicle 
si s’ha begut o s’ha pres al-
guna substància. També el 
departament de Trànsit ha 
facilitat material divulgatiu 
de conscienciació que es 
podrà trobar al mateix punt 
d’informació de la Fira. 

Una edició passada de Firauto

Una festa a l’aire lliure  
per tal de dinamitzar 
el comerç de la ciutat, 
d’una manera lúdica 
per a totes les edats

Una edició passada de Firauto

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

La fira de vehicles de 
segona mà i
complements arriba 
enguany a la seva 27a 
edició
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 Un any més, la regido-
ria d’Esports juntament 
amb el Club BTT Radical 
Esports, organitzen una 
nova festa de la bicicleta, 
amb sortida a les 16 h des 
del Parc de la Transsegre.
 Una pedalada popu-
lar que amb només 1 
euro per inscripció, tots 
aquells que vulguin es po-
dran apuntar amb aques-
ta marxa, sense cap ànim 
de competició, que vol 
reunir el màxim de parti-
cipants amb l’objectiu de 
passar una bona estona.
 Aquesta activitat està 

Arriba una nova edició de la 
Festa de la Bicicleta a Balaguer, 
el proper dissabte dia 20

Sortida en bicicleta dels escolars

adherida a la setmana 
de la mobilitat per tal de 
conscienciar a la població 
d’utilitzar menys vehicles 
a motor, cuidar el medi 
ambient i al mateix temps 
cuidar també el nostre 
cos, fent una mica d’exer-
cici.
 L’organització ofereix  
tres rutes diferents, una 
pensada per a tot tipus 
de públics (totalment 
urbana), una segona ruta 
aconsellable per a nens a 
partir de 4 anys (ruta pel 
casc antic) i una terce-
ra ruta aconsellable per 
nens a partir de 6 anys (al 
Monestir de les Franque-
ses).
 A l’arribada hi haurà 
un berenar popular, mú-
sica, inflables, curses 
d’obstacles i altres acti-
vitats per acabar la festa 
de la bicicleta.

L’activitat es durà a terme al Museu de la Noguera

El proper divendres 12 d’octubre activitat 
de “Portes endins” al Museu

 El proper divendres 12 
d’octubre a les 11 del mati, 
el Museu oferirà l’activitat 
“Portes endins”, una visita 
guiada als espais no visita-
bles del museu, on ensenya-
ran infinitat d’objectes que 
arriben al museu, que per 
les seves característiques o 
altres raons, no arriben mai 
a ser exposats. La visita ens 
ensenyarà quin procés rea-
litzen els tècnics del museu 
quan arriba una peça, la do-
cumentació, la conservació...

L’escola La Noguera pinta la seva façana 
amb la participació dels seus alumnes

 El passat dimecres 26 
de setembre, es va iniciar 
a l’Escola La Noguera, una 
activitat que està emmarca-
da en el Projecte Pati, que 
des de fa uns cursos duen 
a terme, per tal de millorar 
una mica algunes parts de 
l’escola, amb els seus prin-
cipals implicats, com poden 
ser els alumnes, professors i 
famílies.

 Enguany,  l ’object iu 
d’aquesta activitat era millo-
rar la façana principal de l’es-
cola, i els seus alumnes van 
ser els encarregats de pin-

tar-la, amb la col·laboració 
de l’artista balaguerina, Cris-
tina Colilles, donant forma a 
un gran mural que plasmarà 
l’essència de l’escola.

Alumnes pintant la façana de l’escola

L’activitat que ja fa uns 
cursos que es duu a
terme, s’emmarca dins 
el Projecte Pati, amb un 
paper actiu dels alumnes

Una jornada no
competitiva que
aplega públic de totes 
les edats per fer fins a 
tres rutes diferents
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Balaguer va estrenar circuit estable de
cinema en català el passat divendres

 L’Acadèmia del Cinema 
Català i l’Ajuntament de 
Balaguer han signat un 
acord de col·laboració pel 
qual la ciutat de Balaguer 
passa a formar part del 
projecte del Cicle Gaudí de 
Cinema, pel qual Balaguer 
es beneficiarà del visionat 

de produccions catalanes 
recents, assumint l’Acadè-
mia de Cinema Català la 
programació i el cost dels 
drets d’exhibició pública, 
procurant realitzar accions 
especials a les projeccions, 
sempre que sigui possible, 
amb la presència del direc-

tor, actors o responsables 
del film. A partir de les 
21.30 h la Sala d’Actes de 
l’ajuntament va acollir el 
passat dia 28, Jean Fran-
çois i el sentit de la vida de 
Sergi Portabella, la primera 
projecció del Cicle, amb la 
presència del director i dos 
dels protagonistes.
 La propera serà Formen-
tera  Lady de Pau Durà, el 26 
d’octubre. El 30 de novem-
bre Petitet de Carles Bosch 
i acabarà el cicle el dia 28 de 
desembre, Les distàncies 
d’Elena Trapé.

 E l  C E I  B a l a g u e r 
organitza un nou Curs 
d ’ e m p r e n e d o r i a  a l 
D isseny,  e laborac ió 
i presentació del pla 
d ’ e m p r e s a .  E l  c u r s 
s’iniciarà el proper dia 15 
d’octubre i serà impartit 
pel reconegut centre de 
formació Ilerna. Serà 
un curs de 30 hores de 

Nou curs d’emprenedoria al CEI 
Balaguer el proper dia 15

CEI Balaguer

durada, totalment gratuït 
adreçat a totes aquelles 
persones interessades 
en iniciar un projecte 
empresarial o un negoci o 
aquelles que ja el tinguin 
en  mar xa  i  vu lgu in 
disposar d’instruments i 
habilitats per a millorar-
lo. El curs finalitzarà el 3 
de desembre.

Cartell de la primera pel·lícula del cicle

L’Ajuntament i
l’Acadèmia de Cinema 
Català arriben amb un 
acord per tal de divulgar 
el cinema en català
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 En Gabriel té deu anys 
i viu en un barri acomodat 
de Bujumbura, capital de 
Burundi. És fill d’un em-
presaris francès i d’una 
refugiada ruandesa, i 
passa la seva infantesa 
plàcida i feliç en una llar 
acollidora on, al costat de 
la seva germana petita, 
l’Ana, se sent plenament 
protegit i estimat. El seu 
món és l’escola i el carrer, 
on juga amb els amics, 
una colla de nens alegres 
que es dediquen a fer tra-
pelleries aquí i allà.
 Però tot d’un plegat, 
el dia a dia sense ensurts 
i la infantesa dolça sal-
ten pels aires igual que 
aquest petit país d’Àfri-
ca, brutalment maltractat 
per la Història, esclata la 
Guerra Civil el 1993 (que 
no finalitza fins el 2005) i 
el genocidi ruandès a la 
població tutsi per part del 
govern hegemònic hutu, 
amb l’eliminació del 75% 
de la població dels tutsis 
(800.000 assassinats). 
 Un text deliciós i emo-
cionant que narra el pas 
sobtat a la vida adulta, la 
pèrdua de la innocència 
d’un nen que vol conser-
var-la costi el que costi. 
La sensació d’impotèn-
cia és ben present a tota 
l’obra.

 La jove Lexie Sin-
clar somia en una vida 
extraordinària i, des del 
poblet on viu amb els 
pares i germans, planeja 
una fugida a Londres, la 
gran ciutat. Allà es tro-
barà amb l’Innes Kent, 
un jove sofisticat que la 
introduirà en l’apassio-
nant món del Soho bo-
hemi dels anys cinquan-
ta, i aprendrà l’ofici de 
periodista, coneixerà els 
artistes més importants 
del moment i es llança-
rà plenament a la vida i 
a l’amor. Anys més tard, 
al Londres contempo-
rani, una jove pintora, 
l’Elina, navega vertigino-
sament per les primeres 
setmanes de maternitat, 
no acaba de trobar-se a 
ella mateixa i no acon-
segueix recordar ni un 
sol detall sobre una pe-
tita gran qüestió: el part. 
Per a la seva parella, en 
Ted, la paternitat també 
està sent desconcertant. 
Una novel·la sobre dues 
dones connectades al 
llarg de cinquanta anys 
a través de l’art, l’amor, 
la traïció, els secrets, les 
mentides més íntimes 
i la maternitat i com les 
mentides i els secrets, 
tard o d’hora acaben ve-
ient la llum.
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Un país petit
Autor: Gaël Faye
Gènere: Novel·la

 On vas quan casa teva 
ja no és un lloc segur?
 Tots els nens necessi-
ten una casa, un lloc se-
gur per poder ser feliços, 
menjar amb la seva famí-
lia, jugar amb les seves 
joguines, i anar-se’n al llit i 
dormir sense tenir por. Però 
molts nens de tot el món 
han hagut d’abandonar les 
seves cases perquè ja no 
són segures. Per culpa de 
les guerres i els conflictes 
armats s’han convertit en 
refugiats. Per a ells la vida 
és molt dura i està plena 
d’interrogants. I tanmateix, 
segueixen trobant mo-
ments per riure, jugar i fer 
amics. I el més important 
de tot, conserven l’espe-
rança que, en algun lloc, 
algú els donarà la benvin-
guda a la seva nova llar.
 El relat s’il·lustra amb 
unes fotografies excel-
lents, proporcionades per 
l’ACNUR, que visualitzen el 
tema d’una manera directa, 
i aconsegueixen acostar de 
ple els veritables protago-
nistes al lector. El llibre in-
tenta retratar el tema però 
alhora treure importància 
al dramatisme de la situ-
ació, optant per mostrar 
l’essència de la infantesa, 
amb tots els seus matisos, 
i aconsegueix desvetllar 
emocions diverses.

La mà que prenia la 
meva
Autor: Maggie O’Farrell
Gènere: Novel·la

On viuré?
Autor: Rosemary
McCarney
Gènere: Infantil (+6)

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

Indesinenter
Segur?

Sempre, mai i tot,
no ho diguis.
No-res, tampoc.
Són mots molt atrevits.
Tots ells 
voregen l’infinit
en contra del que som
caducs i efímers,
igual com ho és el món.
Pot haver-hi un sempre?
Un mai?
Un tot?
Si hi són, 
apunten amb el dit,
diguem per suavitzar-ho,
l’absolut, 
que sura també a l’aire.
L’infinit, 
cóm es defineix?
Podem entendre’l?
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 Aquest era el vuitè 
any que l’escola Bona-
vista de Bellcaire, parti-
cipava en la setmana de 
la “Mobilitat sostenible i 
segura”, amb la finalitat 
de tenir més cura del 
medi ambient,  ja que es 
cosa de tots que s’ha de 
col·laborar a mantenir 
un aire net, a l’estalvi de 
combustible i intentar 
que el canvi climàtic no 
s’acceleri al nostre pla-
neta.
 Per tant des de l’Equip 
Educatiu es van organit-
zar diferents  activitats. 
Tots els membres de l’es-
cola van venir a l’escola a 
peu, amb bicicleta o amb 
patinet.

L’Escola Bonavista de Bellcaire 
participa amb diferents accions 
en la setmana de la mobilitat

Sortida en bicicleta dels escolars

 El dia 18 van realitzar 
una “Diada sense paper”  
on es van fer diferents 
activitats curriculars més 
lúdiques com robòtica, 
jocs en anglès, visualitzar 
un film, racons d’aigua...
A la tarda, més esport 
amb una “ Masterclass 
de zumba” a càrrec del 
programa Nereu.
 El dia 21 es van rea-
litzar diferents sortides 
amb bicicleta: els alum-
nes d’Educació Infantil 
van fer un circuit amb 
“bicis” pel pati de l’esco-
la. Els alumnes de cicle 
inicial van practicar edu-
cació viària pels carrers 
del poble i els alumnes 
de cicle mitjà i superior 
van anar fins al poble de 
Penelles per visitar l’ex-
posició pictòrica de mu-
rals al carrer (Gar-gar).
 Des de l’escola es tre-
balla per intentar consci-
enciar a les famílies i es-
colars de la necessitat de 
cuidar el medi ambient.

Visita dels consellers a l’escola de Menàrguens

L’escola de Menàrguens va rebre la visita 
dels Consellers d’Agricultura i Ensenyament

 El passat divendres 21 
de setembre, l’escola Joan 
Ros de Menàrguens, va re-
bre la visita de la consellera  
d’Agricultura Sra. Teresa 
Jordà i el conseller d’Ense-
nyament Sr. Josep Bargalló.
 Els consellers van estar 
acompanyats pels docents 
del centre i membres de 
l’ajuntament de la població, 
que els van acompanyar en 
la visita a l’escola i poder 
ensenyar-los el funciona-
ment d’una escola rural. 

Xerrada a sobre neuroprevenció sota el 
nom “Pensa” a la poble de Montgai

 L’àrea de Serveis Soci-
als del Consell Comarcal 
de la Noguera, a través del 
Pla d’Inclusió Social, va 
organitzar el passat mes de 
setembre a Montgai conjun-
tament amb la Llar de Jubi-
lats una conferència sobre 
neuroprevenció sota el nom 
de “Pensa” a càrrec d’Olga 
Gelonch, neuropsicòloga de 
NeuroLleida d’Aspid Lleida. 
 Aquestes conferències 
sobre neuroprevenció s’han 
anat organitzant per tots els 
municipis de la comarca de 
la Noguera, i ja en són més 

de 15 les sessions que s’han 
fet, que tenen molt bona 
acollida entre la gent gran 
de la Noguera.
 La xerrada dóna claus 
per a un envelliment salu-
dable després d’explicar 
què és i com funciona la 
memòria, per què es produ-
eixen els oblits i quins són 

els principals factors que 
ocasionen els problemes de 
memòria, i com la podem 
mantenir en forma.
 Una xerrada informativa 
de cara a prevenir alguns 
dels efectes que produeix la 
pèrdua de memòria i algu-
nes actuacions que poden 
ajudar abans que passi.

Xerrada a Montgai

S’han organitzat varies 
conferències a la
comarca de la Noguera, 
sent més de quinze les 
sessions fetes 

L’escola ja fa vuit 
anys que participa en 
aquest projecte, on 
mestres, alumnes i 
famílies s’involucren
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Albesa acollirà aquest dissabte dia 6, 
la XIII edició de la Comarkalada

 La població d’Albesa 
serà l’escenari, aquest dis-
sabte 6 d’octubre, de la tret-
zena edició de la Comarka-

lada, la Trobada Jove de 
la Noguera, que cada any 
acull un municipi diferent 
de la comarca. El certamen, 

Albesa

organitzat a tres bandes per 
l’Oficina Jove del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
l’Ajuntament i l’associació 
de joves del municipi (en 
aquesta ocasió “la Veu del 
Jovent” d’Albesa), compta-
rà enguany amb la partici-
pació de les associacions 
de joves d’una quinzena de 
municipis de la comarca. 
 En les anteriors edici-
ons, els pobles amfitrions 
d’aquesta iniciativa, ple-
nament consolidada en el 
calendari festiu dels joves 
de la Noguera i comarques 
veïnes, havien estat Tér-
mens, Bellcaire d’Urgell, 
Artesa de Segre, Ivars de 
Noguera, Penelles, les Ave-
llanes, Ponts, Camarasa, 
Bellmunt, Cubells, Menàr-
guens i, l’any passat, Vallfo-
gona de Balaguer.Presentació del cartell de la Comarkalada a Albesa

El concert anirà a càrrec del grup Itaca Band, Oriol 
Foll, A kontra Korrent i Dj Jordi Laro

 Un dels principals ob-
jectius de la Comarkalada 
és fomentar la implicació 
del jovent del poble amfi-
trió en l’organització de les 
activitats de la festa, però 
també potenciar l’equilibri 
territorial, la cohesió social 
i la relació entre tots els i 
les joves de la comarca de 
la Noguera.
 El plat fort musical de la 
13a edició de la Comarkala-
da serà el concert del grup 
Itaca Band. El cartell es 
completarà amb les actua-
cions d’Oriol Foll, A Kontra 

Korrent i DJ Jordi Laro. El 
concert de nit serà l’única 
activitat de pagament a la 
Comarkalada; tota la resta 
seran gratuïtes i obertes al 
públic. El programa d’actes 
també comptarà amb un 
vermut musical, especta-
cles de carrer, una gimcana 
jove, concursos o especta-
cles de foc, entre d’altres. 
La intenció és que la Co-
markalada esdevingui una 
festa oberta i adreçada a tot 
el municipi, amb la partici-
pació de tots els veïns i veï-
nes i no només dels joves.
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 El cantautor Jordi 
Montañez preestrenarà 
en format íntim cançons 
del seu nou disc dintre 
del cicle Música sota les 
estrelles que tindrà lloc la 
nit del dissabte 13 d’oc-
tubre, sota el marc del 5è 
Festival d’Astronomia del 
Montsec.  
 La preestrena del seu 
nou treball serà en ex-
clusiva en la cúpula del 
Centre d’Observació de 
l’Univers.
 Jordi Montañez és un 

Jordi Montañez estrenarà en
format íntim el seu nou disc al 
Festival Astronòmic del Montsec

Jordi Montañez

músic barceloní amb tres 
discos publicats fins ara, 
a més d’un disc en acús-
tic en directe i la partici-
pació ens diversos discs 
recopilatoris. Ha realitzat 
més de 400 concerts arreu 
dels Països Catalans així 
com a diferents ciutats 
europees.
  La seva cançó “Dia-
mant 232” va guanyar el 
premi a Millor cançó en 
català de l’any 2016 al 
certamen de Joves Can-
tautors d’Elx. l’Any 2015 
va ser escollit per votació 
popular com un dels 10 
millors artistes als Premis 
Enderroc.

“Mil cent i un estels”

“Mil cent i un estels” un gran espectacle 
de cançons i de divulgació astronòmica

 Entre les 16 activitats 
programades per a tota la 
família, amb visites al COU, 
destaca el nou espectacle 
nocturn “Mil cent i un es-
tels” 
 Mil cent i un estels és 
un espectacle de cançons i 
divulgació astronòmica des 
de l’òptica de la cultura i el 
saber popular d’arreu dels 
Països Catalans. Fusionen 
astronomia popular amb 
cançons tradicionals cata-
lanes.

Més de 2.600 persones participaran en 
el V Festival d’Astronomia del Montsec

 El 5è Festival d’Astro-
nomia del Montsec, se ce-
lebrarà del divendres 12 
d’octubre fins al diumen-
ge 14 d’octubre al Centre 
d’Observació de l’Univers 
(COU), del Parc Astronòmic 
del Montsec (PAM).  
 El Festival té com a 
objectiu principal divulgar 
la ciència en la societat, 
mitjançant l’organització 
d’activitats científiques, 
culturals i d’oci, pensades 
per a tota la família, que 
aconsegueixin despertar 
l’interès per l’Astronomia 
i un millor coneixement 
de la zona del Montsec, 
com a destinació d’Astro-
turisme. En aquesta edició 
el Festival té una previsió 
d’assistència d’uns 2.600 
visitants, la mateixa que 
l’any passat (2.000 al 2015 
i 2.200 al 2016). El Festival 
d’Astronomia del Montsec 

és l’única activitat que es re-
alitza a l’Estat espanyol amb 
aquestes característiques, 
on s’integra el coneixement 
del saber científic amb la 
cultura popular i les activi-
tats culturals i lúdiques per 
a tots els públics.
 Com en les darreres edi-
cions del Festival, el PAM 
ha creat i comercialitzat un 
paquet turístic específic per 
a l’assistència al mateix, 
amb estades d’una o dues 
nits, a més d’allotjament i 

manutenció, també inclou 
altres activitats a la zona del 
Montsec. Aquest paquet és 
un dels més de 10 paquets 
diferents on el Centre d’Ob-
servació de l’Univers és la 
principal atracció.
 El 70 per cent dels pa-
quets contractats correspo-
nen a visitants de la ciutat 
de Barcelona i de la seva 
àrea metropolitana, el 10 
per cent de Girona, 10 per 
cent de Tarragona i el 10 per 
cent restant d’Espanya.

Imatge del Festival de 2017

S’han programat 16 
activitats per a tota la 
família, tant diürnes com 
nocturnes, amb visites 
al COU

L’actuació la farà sota 
la cúpula del COU

 Mil cent i un estels re-
cull endevinalles, refranys i 
dites de l’imaginari popular 
i molta informació de com 
interpretaven el cel nocturn 
pagesos, pastors, mariners 
i gent d’arreu del territori.  
 Tota aquesta informació 
s’ha relligat amb cançons 
de treball que cantaven 
aquests pagesos i pageses, 
cançons marineres o amb 
referència a pastors, així 
com cançons que parlen 
de la Lluna, Venus i d’altres 
astres del firmament.
 Amb la veu com a ins-
trument de transmissió i 
en un espai càlid, proper i 
recollit, aniran cantant als 
estels i contant les cançons, 

tot desgranant aquesta pro-
posta d’astronomia i cultura 
popular que han cuinat a 
foc lent la Laia Pedrol i 
l’Alexandre Bonanit.
 L’Alexandre és divul-
gador astronòmic, mestre 
naturalista i rondallaire. 
Es dedica a la divulgació 
astronòmica, ambiental i 
cultural. Ha creat diferents 
produccions artístiques on 
es vincula l’astronomia amb 
la cultura popular. 
 La Laia Pedrol és músic, 
mestra, directora de corals 
glosadora en actiu i combi-
na la participació en actes 
de foment de la cançó im-
provisada amb actuacions 
professionals.

L’impacte directe dels paquets turístics al Montsec 
serà superior a la xifra dels 600.000 euros.
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Classificació
Primera divisió

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

Propers encontres

07/10/2018 
Camp Municipal 

de Balaguer

Balaguer| Gavà

El CF Balaguer guanya al Lleida B a 
casa i surt golejat del camp d’Igualada

Un penal transformat per 
Adrià contra el Lleida 
B al minut 27 deixa uns 
tres punts molt
valuosos a Balaguer

Balaguer-Lleida B

Balaguer-Lleida B

14/10/2018
Municipal

de Borges Blanques
Borges Blanques| Balaguer

 Fins a la quarta jornada 
de lliga no ha pogut el CF 
Balaguer sumar la seva 
primera victòria en aquesta 
temporada, en aquest cas 
contra el Lleida B.
 El partit ha estat el més 
dolent jugat pels de la No-
guera fins al moment, tot i 
que van aprofitar el rigorós 
penal que va sancionar l’àr-
bitre al minut 27 del partit. 
 Durant la primera part 

09/09/2018

BALAGUER
LLEIDA B

es va caracteritzar per les 
constants pèrdues de pilota 
al centre del camp fruit de 
l’excessiu respecte per part 
dels dos equips.
 Poc a poc el Lleida va 
dominar més el centre del 
cap i el Balaguer controlava 

més el joc per les bandes 
aconseguir treure quatre 
corners. A la sortida d’un 
d’ells es va sancionar penal 
a favor del Balaguer per 
falta de Soldevila sobre 
Gavernet. L’encarregat de 
llençar-ho va ser Adrià.
 A la segona part el Llei-
da va buscar l’empat davant 
un Balaguer que es defen-
sava com podia i sense 
crear ocasions de gol. Lo 
millor del partit, el resultat.
 D’altra Banda el conjunt 
de la Noguera va sortir gole-
jat  del Municipal les Comes 
d’Igualada per 4-1.
 El partit va començar 
bastant travat amb un Ba-

laguer que tancava bé els 
espais però que no creava 
perill. A la mitja hora de par-
tit Simón aconseguia el pri-
mer gol del partit a passe de 
Delgado. A partir d’aquest 
moment el Balaguer es va 
estirar i fruit i aconseguia 
empatar quan finalitzava la 
primera part.
 A la segona part l’Iguala-
da va dominar el partit amb 
comoditat i va fer el segon 
gol obra de Martí Just i el 
tercer obra de Simón que 
feia així el seu doblet.
 L’Igualada va mostrar 
molta ambició i va aconse-
guir el definitiu 4-1 aquest 
cop per part d’Omar.

Un Igualada molt ambiciós acaba golejant al
Balaguer que només va aguantar la primera part

1
0

16/09/2018

IGUALADA
BALAGUER

4
1
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Comença una nova temporada pels 
equips del Club Bàsquet Balaguer
 Aquest dissabte 29 de 
setembre, les noies del sènior 
femení del Cudós Consultors 
CB Balaguer, que entrena el 
Joan Mateu, van començar 
la temporada jugant a casa 
contra el Sese “A”, perdent 
en un resultat molt ajustat 
(51-56). Les balaguerines, 
van estrenar amb un rival 
que està a la part alta de la 
taula. Un inici amb força 
atac i una defensa passiva va 
portar al Sese a dominar el 
partit clarament en la primera 
meitat. Després les jugadores 
es van entregar a l’equip, 
una bona defensa i sobretot 
un bon joc col·lectiu que 
va fer que a falta de tres 
minuts dominava el Balaguer. 
Es va capgirar el marcador 
quan les visitants van tenir 

molts encerts en cistella i 
això va decantar el resultat 
favorablement cap a l’equip 
visitant.
 Per altra banda, diumenge 
va ser el torn del Sènior A del 
CB Balaguer que entrena 

Una instantània del partit del sènior masculí

Francesc Almira, estrenant-se 
a la competició amb victòria 
a la pista del CB Mollerussa 
“B”, aconseguida gràcies a la 
bona intensitat defensiva que 
tot i que el matx va començar 
igualat, 8-12 a la fi del 1r quart, 
poc a poc des de la defensa 
s’aconseguia recuperar 
pilotes i poder córrer al 
contraatac, arribant al 23-33 a 
la mitja part. Però a la represa, 
els balaguerins es varen 
carregar de faltes personals 
i els locals van recuperar el 
desavantatge al marcador 
des de la línia de tirs lliures, 
posant el marcador a 45-48. 
Un gran parcial de 3-15 a falta 
de 3 minuts per acabar, va ser 
el detonant per emportar-se la 
victòria en la primera jornada 
de lliga.

 E l  C l u b  C i c l i s t a 
Radical Sport ultima 
a q u e s t s  d i e s  e l s 
preparatius per celebrar 
una nova  edic ió  de 
l’Ermitanyos, una prova 
c ic l is ta  de  caràcter 
n o  c o m p e t i t i u  q u e 
recorre tres ermites de 
la comarca,  Cérvoles, 
Montalegre i Sant Jordi 
amb recorreguts  de 
45, 70 i 90 quilòmetres, 

Diumenge 21 d’octubre es
celebrarà una nova edició de la 
prova Ermitanyos

Ermitanyos 2018

Amb sortida i arribada 
al pavelló Molí de
l’Esquerrà, a partir de 
les 8 del matí

respectivament.
 L’organització  no 
senyalitzarà el circuit 
sinó que els participants 
podran accedir als tracks 
dels tres recorreguts 
a  t r a v é s  d e l s  s e u s 
dispositius mòbils o GPS, 
una manera de contribuir 
amb el medi ambient.
 La prova, que compta 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Balaguer 
i que és tot un clàssic en 
el calendari esportiu de 
la capital de la Noguera, 
tindrà lloc el diumenge 
2 1  d ’ o c t u b r e ,  a m b 
inscripcions obertes fins 
el proper 18 d’octubre, 
tancant a 500 participants.

Sènior femení del CB Balaguer
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 En la seva estrena a 
la ETTU Cup 2018/2019, 
el Balaguer Villart Logís-
tic no va poder passar a 
la següent fase elimina-
tòria malgrat guanyar 
dos dels tres encontres 
que va disputar a Hi-
llerød (Dinamarca), per 
la diferència de jocs gua-
nyat i perduts en el triple 
empat registrat al final 
entre el propi Balaguer 
Villart Logísitic, l’equip 
danès del Hillerød G.I. 
Bordtennis, i l’equip ho-
landès del TTV Lybrae 
Heerlen. La diferència 
d’un sol joc va deixar 
fora a l’equip català, 
que va fer un gran paper 
davant uns rivals molt 
més forts del que es po-
dia preveure en aquesta 
fase.
 El Balaguer Villart 
Logístic va començar 

El Balaguer Villart Logístic
eliminat de l’ETTU Cup malgrat 
guanyar 2 dels 3 partits

bé en la jornada del dis-
sabte guanyant, tot i que 
amb dificultats, l’equip 
suís del TTC Rapid Lu-
zern per 3 a 2.
 En el segon encontre 
el Balaguer es va trobar 
amb un equip holandès, 
el TTV Lybrae Heerlen, 
d’una fortalesa inespe-
rada davant del qual va 
caure per 0 a 3.
 A l’endemà diumen-
ge, amb la eliminatòria 
ja molt costa amunt, el 
Balaguer s’enfrontava a 
l’equip amfitrió, les da-
neses del Hillerød G.I. 
Bordtennis, que havien 
superat el dia anterior a 
les suïsses i a les holan-
deses. Una victòria de 
mèrit que no li serviria, 
però, al Balaguer Villart 
Logístic per passar l’eli-
minatòria amb el triple 
empat esmentat.

Balaguer va acollir a Inpacsa el 1r Torneig 
esportiu “L’esport ens uneix”
 El passat dia 22 de se-
tembre, es va celebrar al 
pavelló d’Inpacsa el 1r Tor-
neig esportiu “L’esport ens 
uneix”.
 Estava organitzat per 
l’equip de professionals i 
usuaris del Servei de Re-
habilitació Comunitària en 
Salut Mental. Un projecte 
comunitari que sorgeix del 
poder inclusiu que ofereix 
la pràctica esportiva. Va 
comptar amb el suport de 
l’Ajuntament de Balaguer i 
la col·laboració de diferents 
empreses locals.
 L’objectiu va estar as-
solit per l’organització, 
l’esport, la companyia i 
l’activitat física en un entorn 

Participants al torneig

comunitari va fer que les 
diferències personals es 
desdibuixessin, fomentant 
les relacions socials, el 
sentiment d’equip i la sa-

lut, aquest era el principal 
motiu per fer un torneig 
esportiu, on tots els parti-
cipants tenen la mateixa 
importància.

El Pedala.cat i l’escola d’atletisme
celebren el VI Duatló infantil dissabte 

 El Club Esportiu Pedala.
cat i la seva escola d’atletis-
me, organitzen per aquest 
dissabte el VI Duatló Infantil 
i el Campionat Nacional de 
Duatló de Muntanya Aleví 
i Infantil. El duatló és una 
prova atlètica que combi-
na la cursa a peu, la BTT 
i la cursa a peu. Aquest 
dissabte el marge esquerre 
del riu Segre serà l’esce-
nari d’aquesta competició 
a partir de les 10.50 h que 
començaran els més petits.Instantània de l’any passat

Equip Balaguer Villart Logístic
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Milla Urbana Balaguer

Domenica Damousc i Roger Sans campions 
de la 8a edició de la Milla de Balaguer

 Aquest passat dissabte, 
uns 300 atletes van participar 
en la 8q edició de la Milla Ur-
bana. A les 17 h van començar 
les curses infantils des d’un 
any i fins als 18, en categories 
diferents. En adults Angelina 
Damousc guanyava en cate-
goria femenina i Roger Sans 
s’emportava el primer lloc 
en categoria masculina. La 
prova va comptar amb atletes 
reconeguts com Jose Luís 
Blanco, guanyador tres cops 
de la cursa.

Antonio Carreño guanya el campionat 
8th International Tennis de Valldoreix
 El tenista balaguerí, An-
tonio Carreño, de 81 anys, 
guanya el campionat 8th 
International Tennis Open 
de Valldoreix tant individual 
com en dobles, i suma 120 
punts i es col·loca 33è del 
rànquing mundial ATP de 
majors de 80 anys. Aquest 
és el primer cop que Car-
reño guanya un campionat 
de segona categoria. A la fi-
nal individual, va guanyar a 
l’australià Garth Wenck, per 
6/0, 6/3. En dobles, Antonio 
Carreño va fer parella amb 
Joan Enric Vidiella, i van 
guanyar la final davant la 
parella formada per Josep 
Serra i Garth Wench per 7/5 
i 6/2.

 Amb aquests resultats 
Carreño passa al 33è lloc 
mundial de l’ATP amb 360 
punts, i podria millorar 
aquesta posició en els pro-

pers campionats que ha de 
disputar fins a final d’any, 
com son el de Gandia, Pal-
ma de Mallorca, Marbella i 
La Manga.

Antonio Carreño

 La Núria Codina i 
l’Enric Sabaté, dos atle-
tes del Pedala.cat, van 
fer el passat mes de se-
tembre un “Everisting” a 
Montalegre.
 L’Everesting és un es-
deveniment esportiu, no 
competitiu que consis-
teix en realitzar un recor-
regut a peu o en bicicle-
ta, en aquest  cas va ser a 
peu, que acumuli el ma-
teix desnivell que té la 
muntanya Everest (8.848 
m), fent-ho d’una tirada, 
i sense límit de temps, 
permeten descansos 
però no la pernoctació, i 
pujant i baixant sempre 
pel mateix lloc, una pràc-
tica que s’ha posat de 
moda a tot el món.
 El recorregut com-
plet va consistir en re-
córrer 15 ascensions a 
la coneguda ermita de 

Dos atletes del Pedala.cat
aconsegueigueixen fer un
“Everisting” a Montalegre

Els protagonistes i alguns dels acompanyants

Montalegre, amb sorti-
da des de Sant Llorenç 
el divendres 31 d’agost 
a la tarda i acabant el 
diumenge 2 de setembre 
després de 40 hores i 45 
minuts, seguint sempre 
el recorregut de pujada 
i baixada a l’ermita pels 
corriols de Corralets. 
La distància completa 
va ser de 127’5 km amb 
un desnivell  positiu de 
9.101 metres i 18.202 me-
tres de desnivell acumu-
lat.
 Un curiós repte que 
van finalitzar amb èxit 
i en el qual van estar 
acompanyats per fami-
liars i amics i companys 
del club esportiu al que 
pertanyen (Pedala.cat) i 
també del Grup Excursi-
onista Serralada de Mo-
llerussa i dels Trotallunà-
tics de Lleida.
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 Muhámmad an-Násir 
va ser un califa àrab que a 
principis del S.XIII va en-
trar a la Península Ibérica 
comandant  enormes exèr-
cits per tal de reconquerir 
els territoris que els reis de 
Castella, Aragó i Lleó ha-
vien recuperat en els anys 
anteriors. Era fill d’una es-
clava cristiana. Entre els 
cristians, no només de la 
Península, també a la res-
ta de regnes d’Europa, se 
l’anomenava el Mirama-
molín. Va morir jove, l’any 
1212, havent perdut la bata-
lla de las Navas de Tolosa 
i, greument malalt, havent 
abdicat en favor del seu fill. 
A partir d’aleshores s’ano-
menava Miramamolín a 
tots els califes àrabs.
 La campanya militar no 
va obtenir massa èxit però, 
vuit segles després, el Mi-

Torna el Miramamolín
Joan Vicent Sampedro Cortés
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ramamolín ha posat en 
marxa un altra campanya 
de reconquesta, aquesta 
vegada demogràfica. El 
Miramamolín del S.XIII va 
organitzar diverses expedi-
cions i va obtenir èxits re-
latius. La campanya actual 
esta tenint i obtindrà molt 
més èxit, no ho dubtis lec-
tor perquè no és, com di-
uen la premsa i els governs 
d’Europa, una organització 
criminal mafiosa de indivi-
dus nigerians, libis o siris 
la que organitza els allaus 
massius d’immigrants; el 
miramamolín no és el ma-
fiós: el Miramamolín són 
els governs, països i estats 
islàmics del Mitjà Orient, 
enormement rics i pode-
rosos, que o bé financen i 
estan darrere d’aquestes 
organitzacions criminals 
dedicades al tràfic de per-

sones, o bé simplement fan 
la vista grossa.
 Fes atenció a un parell 
de detalls que et senyalo  a 
continuació.
 1. Els que arriben 
han fet (això se’ns diu) 
una llarguíssima i penosa 
travessa per quatre o cinc 
països africans, durant tres 
o quatre mesos o fins i tot 
més, patint tota mena de 
penúries, gana, pallisses, 
violacions, etc. Pregunta: 
¿has observat que tots ells 
ofereixen un excel·lent as-
pecte físic i se’ls veu mus-
culats i ben nodrits? Però, 
a veure, ¿no venen de patir 
gana i maltractaments du-
rant tres mesos o més? He 
vist a internet que una des-
nutrició continuada de no-
més tres setmanes fa que 
una persona adulta perdi 
un 30% de la seva massa 
muscular; un nen petit sim-
plement morirà. Si la mal-
nutrició es perllonga per 6 
o més setmanes, la pèrdua 
de massa muscular i pes 

és del 50%, amb greu risc 
per la vida de la persona, 
que en casos de gent nor-
mal serà incapaç fins i tot 
de caminar; no diguem ja 
d’escalar una tanca metàl-
lica de sis metres. ¿Te’n 
adones, lector, que hi ha al-
guna cosa que no quadra?
 2. Una de les pri-
meres coses que fan quan 
trepitgen sol espanyol és 
trucar i enviar fotos i ví-
deos a llurs famílies amb 
mòbils d’ultimíssima ge-
neració, ben carregats de 
bateria i amb accés a inter-
net. Però, ¿no venen de fer 
una travessa de tres mesos 
pel desert africà i de patir 
tota mena de privacions? 
Sisplau, expliqueu-me el 
misteri d’aquests mòbils.
 El Miramamolín ha 
muntat una campanya de 
reconquesta de Al-Anda-
lus, aprofitant-se de la de-
bilitat i mala consciència 
dels governants europeus. 
En el temps transcorregut 
de Segle XXI han entrat a 

Europa més de vuit milions 
de musulmans,  per mit-
jans legals (diplomàtics, 
laborals o comercials), o 
il·legals (per mar o terra). 
El propòsit és instal·lar-se 
de manera definitiva a Eu-
ropa, amb treball legal o 
il·legal, tenir molts fills i 
estendre l’Islam el màxim 
i més ràpidament possi-
ble. Son tant prolífics que 
aquells vuit milions ja en 
deuen ser dotze o tretze.
 NOTA: Els que venen 
en pateres, salten la tan-
ca de Ceuta o Melilla, en-
tren per terra des de Siria, 
Irak, Pakistan o la India, 
tots, tots ells, són musul-
mans. ¿No et crida l’aten-
ció, lector, que cap cristià, 
jueu, budista, hindú o ateu 
d’aquests països emigri a 
Europa?

------------------------------------------
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Carta d’agraïment a tots els runners 
i als balaguerins. La Milla de
Balaguer ens deixa.
Josep Maria Marqués Rodés, President del Club Esportiu 
Runner’s Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aquest 2018, s’ha cele-
brat la 8 ena edició de La 
Milla Urbana Ciutat de Ba-
laguer.
 Amb 300 inscrits i re-
coneguda pel famós portal 
web de curses Runnedia,  
com la 2ona millor cursa 
de 1.609 metres de l’estat 
català i de l’espanyol  l’any 
2017, l’organització actual 
ha decidit no seguir cele-
brant aquesta genial cursa 
el proper any 2019.
 Abans de tot m’agrada-
ria explicar-vos una mica la 
història d’aquesta renova-
da cursa.  
 L’any 2011, el Jordi Ce-
rezuela i el Josep Maria 
Marquès, vàrem decidir 
recuperar una cursa que 
es realitzava a Balaguer als 
voltants dels anys 80.
 Era una cursa bonica, 
peculiar perquè  es feia 

al mig de la ciutat,  just al 
Passeig de l’Estació i fo-
mentava l’esport de base.  
 Aquesta idea de recu-
perar-la, ens va entusias-
mar i la vàrem  exposar a 
l’alcalde, el Sr. Josep Maria 
Roigé, el qual va confiar 
amb nosaltres i ens va fa-
cilitar tots els tràmits amb 
diferents entitats per tal de 
tirar-la endavant.
 Estàvem convençuts de 
que la idea sortiria bé i que  
reuniríem molta gent i així 
podríem promocionar l’es-
port de l’atletisme als més 
petits de la ciutat.
 Així doncs, també và-
rem traslladar la nostra 
idea a la Diputació de 
Lleida, on  ells, després de 
fer-nos presentar un bon 
projecte i de que els hi ex-
pliquéssim amb molta il-
lusió la nostra idea, també  

van creure amb nosaltres i 
ens van donar el cop de mà 
definitiu.
 Gràcies a ells, La Mi-
lla Urbana de Balaguer va 
començar a créixer i grà-
cies també a l’esforç els 
primers anys dels Marato-
nians del Segre i aquests 
darrers anys dels Runner’s 
Balaguer, s’ha pogut acon-
seguir una de les millor mi-
lles del país.
 En aquest moment, els 
Runner’s Balaguer també 
organitzem la cursa del 
Sant Crist i La Mitja Marató 
de Balaguer, on dediquem 
molt temps i “tots” els re-
cursos del club i per tant,  
molta càrrega de feina i 
moltes hores dedicades 
per un club petit com el 
nostre i que té uns recur-
sos molt limitats a l’hora 
de poder organitzar esde-
veniments com està fent.
 La Milla és una cursa in-
viable econòmicament des 
del primer dia, segurament 
en una altra ciutat disposa-
ria de moltes més ajudes i 
seria lògic seguir-la fent. 
 Ens dol molt  que el cor 
d’aquesta cursa deixi de 
bategar, però ara és un bon 

moment per fer-ho.
 La milla marxa amb 
un molt bon gust de boca, 
amb molts participants 
aquests darrers anys, molt 
bones crítiques i qui sap, 
potser a l’espera de tornar 
a renéixer d’aquí uns anys.
 Hem aconseguit fer vi-
brar al públic, finals d’in-
fart que han protagonitzat 
atletes com Jose Luís Blan-
co, Roger Sans, Rafa Mele-
ro i tants d’altres atletes de 
primer nivell.
 Hem vist als petits de 
la casa corrent i padrins 
amb llàgrimes als ulls gau-
dint de com competien i lo 
valents que eren   els seus 
nets.
 El nostre únic desig, 
tan del Jordi com meu 
quan vàrem començar amb 
aquesta idea, era que els 
més petits s’aproximessin 
a l’esport, sense cap mena 
de  pressió tal i com passa 
a  les curses federades.
 Crec que ho hem acon-
seguit amb escreix, 2.500 
persones han participat 
a La Milla de Balaguer 
aquests 8 anys, molts dor-
sals entregats i moltíssima 
feina feta.

 Només ens queda agra-
ïments a les petites i mitja-
nes  empreses de Balaguer 
i Lleida que ens heu ajudat, 
agraïm especialment al 
senyor Josep Maria Roigé, 
al Guifré Ricart, a l’actual 
alcalde Jordi Ignasi Vidal, 
a la Gemma Vilarassau, 
a l’incombustible Albert 
Marvà,  a la Laia Vilardell, 
al Jordi Graells, als Mara-
tonians del Segre i especi-
alment als Runner’s Bala-
guer que us heu entregat 
com ningú aquests darrers 
anys, també al portal Run-
nedia, a Balaguer TV i a la 
revista Groc, que ens heu 
donat sempre una empen-
ta per poder tenir més ins-
crits i una cobertura de la 
cursa excepcional.
 La Milla ja descansa, 
ja dorm, s’ho ha guanyat a 
pols, fins una altra, amiga.

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

Apreciada Senyora
C.G.A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Apreciada Senyora i 
desconeguda al mateix 
temps. He de reconèixer 
que he sentit una gran sa-
tisfacció al comprovar la 
bona educació que deixa 
veure al llarg de les seves 
raons. És el primer anònim 
de vint-i-set que en tinc, 
que val l’estona dedicada a 
llegir-lo.
 El seu poble Sant Ce-
brià de Vallalta, demostra 
alguna cosa que Balaguer, 
essent més gran, i per tan 
amb més possibles opi-
nions no té; valor per de-
fensar públicament el que 
creu. Els que manen deci-
deixen una cosa i el poble 
no l’accepta com a bona. 

En resum es podria dir, un 
poble dividit, un altre. 
 Aquí, en la meva ciutat 
ningú parla ni escriu en 
contra del poder munici-
pal, que essent d’ERC no 
s’està de manifestar sem-
pre que pot, amb la seva 
permissivitat, les seves ver-
taderes  intencions. Amb 
veu fluixa si que s’escolten 
coses i casos no gaire dig-
nes, per no dir-ho d’alguna 
forma, que jo no vull ni crec 
que sigui la meva obligació 
repetir. Ni l’oposició que 
va perdre l’alcaldia ho fa, 
ni ha donat cap notícia de 
l’actual gestió. Els socia-
listes amb tants anys al 
poder local i amb un tre-

ball jo diria que bo, casi no 
se’ls sent. I un partit versió 
diversificada i etnificada 
de Podemos, fa possible 
que es governi en minoria. 
Cal dir que aquests darrers 
ens les properes eleccions 
tenen possibilitats, si no 
erren gaire, de dos o tres 
regidors. Avui aquest únic 
regidor fa que es mantin-
gui l’actual govern de ERC. 
I  per acabar, Ciutadans 
tenen una molt confusa 
situació, per no tenir uns 
objectius clars localment i 
un líder que sàpiga expli-
car-ho.
 Per tant senyora em 
trec el barret davant de la 
seva sinceritat i valentia. 
Però reconeixerà amb mi 
que no tenim els polítics 
que potser mereixem. És 
aquí on neix la meva des-
confiança amb tot el ciri 

muntat, i que no podia do-
nar altres fruits dels que 
tenim.
 Si fem una mica de me-
mòria, recordarem que el 
Pujol ens va deixar al Sr. 
Mas. Aquest amb el “Go-
vern dels millors”, amb la 
Casa Gran i altres idees va 
trencar amb Unió. Es va co-
brir de glòria amb la CUP, 
que al final se’l va carregar. 
Al marxar ens va fer conèi-
xer  al Sr. Puigdemont, dit 
per ell mateix “per divuit 
mesos”. Continuant amb 
tot el muntatge per la seva 
tossuderia ens trobem com 
tots veiem i vivim. I abans 
d’ahir, com aquell que diu, 
ens fa conèixer al Sr. Quim 
Torra, que fa de vicari o ma-
sover de la finca dita Cata-
lunya, que si Déu ens dóna  
salut ja veurem com acaba-
rà tots els doctrinaris que 

l’envolten, i els consells i 
mandats que li dóna el seu 
“quefe” i guia polític.
 Cadascú amb una mà 
al cor i l’altra al cap que 
determini si no hem anat 
de mal a pitjor. Amb tota 
la seva varietat de preten-
sions que no tenen fi, el Sr 
Torra no assisteix a una re-
unió d’empresaris de tot el 
Llevant i Presidents d’Au-
tonomies que aconseguei-
xen del Ministre Sr. Ábalos, 
la promesa que al 2021, 
funcionarà el Corredor del 
Mediterrani. No cal comen-
tar-ho.
 Agraït per la seva carta, 
rebi el més sentit saludo, i 
el desig que no perdi l’es-
perança, doncs al final, els 
polítics passen, i nosaltres 
serem els mateixos.

------------------------------------------
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 El proper 19 d’octubre 
es celebrarà a la ciutat de 
Balaguer la fira “Ciència 
al Mercadal” on hi partici-
paran més de 400 alumnes 
i més de 30 professors 
dels centres educatius 
de la nostra ciutat, una 
activitat en el marc del Pla 
Municipal i Comarcal de 
Dinàmica Educativa que 
organitzen l’Ajuntament 
de Balaguer i el Centre de 
Recursos Pedagògics de 
la Noguera
 Dins la Setmana de 
la Ciència, s’organitzen 
diverses activitats a Ba-
laguer i comarca. El Con-
curs de Vídeos Científics “ 
Experiments de pel·lícula” 
n’és una de les més des-
tacades. El concurs va 
adreçat a diferents etapes 
educatives que van des 
dels tres fins els divuit 
anys. Donada la quantitat 

El proper 19 d’octubre la plaça 
Mercadal, acollirà la fira “Ciència 
al Mercadal”

Participants d’Educació Infantil de l’any passat

i qualitat dels vídeos reco-
llits i sobre tot l’entusias-
me dels joves científics, 
es vol difondre, a tota la 
comunitat educativa i a 
la ciutadania en general, 
els magnífics resultats 
d’aquests concurs amb la 
II fira “La Ciència al Mer-
cadal” on els nens i nenes 
podran mostrar i explicar 
en directe els misteris de 
la ciència a tothom que 
s’apropi a la plaça. Els ac-
tors principals són per tant 
els nens i nenes i el jovent 
de les nostres escoles i 
instituts.
 Per complementar 
els experiments el Mu-
seu de Matemàtiques 
de Catalunya,ajudats 
p e r  l ’ a l u m n a t  d e 
secundària,participarà de 
la festa aportant les Cúpu-
les de Leonardo, tallers i 
altres materials didàctics.

Manuel de Pedrolo

L’obra “Homes i no” al teatre municipal en 
motiu del centenari de Manuel de Pedrolo

 Aquest diumenge a les 
19 h el teatre commemora el 
centenari del naixement de 
l’escriptor Manuel de Pedrolo 
amb l’obra “Homes i no”, un al-
legat contra l’opressió exerci-
da pel franquisme. Els serveis 
territorials de cultura a Lleida 
ha encarregat aquesta peça a 
l’autor, director i crític teatral 
Emili Baldellou, que tant l’any 
passat com aquest any ha 
estat el coordinador del club 
de lectura “llegir el Teatre” de 
la Biblioteca de Balaguer.

Torna el Mercat de les Puces a Montgai 
amb la seva segona edició
 Aquest passat dissabte 
Montgai va celebrar la sego-
na edició del Mercat de les 
Puces a Lo Carreró.
 Després de l’èxit de la 
primera edició que es va 
celebrar al mes d’agost, 
aquest cop, ha tornat amb 
alguna novetat, com és ara 
l’horari, obert tot el dia. La 
fira, que té com a objectiu 
la compra i venda d’ob-
jectes de segona mà com 
llibres, roba, trastos vells o 
joguines, i també d’articles 
‘hand made’ elaborats pels 
propis venedors. També es 
va crear un menú de migdia 
dedicat al Mercat, pel xef 
Albert Marimón de Tàrrega.
Amb més d’una quinzena 

de paradistes, la fira vol po-
tenciar que els particulars 
puguin vendre tot allò que 
no volen però que encara 
poden tenir més ús per 

algú altre. Aquest espai 
cultural, vol que el mercat 
es consolidi i es pugui fer un 
mercat cada darrer dissabte 
de mes.

II Mercat de les Puces a Montgai
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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 Mà-
gia, del 4 al 7 d’octubre. Una 

celebració que comptarà 
amb la participació de mig 
centenar de mags  que ofe-
riran una setantena de funci-

Fira de màgia a Montgai

ons durant tot el cap de set-
mana. La inauguració oficial 
el dissabte per la tarda, anirà  
a càrrec dels argentins Bran-
do i Silvana, amb “El tahúr i 
la florista” espectacle amb el 
qual han actuat als millors 
festivals de màgia i teatres 
del món, com Estats Units, 
Xina, Polònia, Alemanya, 
Suècia, Itàlia, Mèxic, entre 
altres, sempre amb gran èxit 
de públic.
 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 per 
fer un homenatge al recone-
gut il·lusionista solsoní Pere 
Rafart, que el passat juliol 
va quedar segon en el World 
Championship of Magics, 
celebrat a Corea del Sud. Espectacles per als escolars

Hi participaran mig centenar de mags que oferiran 
una setantena de funcions durant tot els dies

Oferirà una conferència adre-
çada a mags a part de dos 
funcions de màgia d’aprop.
 Com ja és tradició, el 
certament començarà dijous 
amb una jornada dedicada 
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.
 Divendres, a les 8 del 
vespre, la plaça Prat de la 
Riba acollirà la gala solidà-
ria amb Mags del Món. El 
cap de setmana, la jornada 
començarà amb l’obertura 
del mercat màgic i tallers per 
als més petits i com a novetat 
també per als adults a Lo 
Carreró.
 MontgaiMàgic es com-
pletarà amb un mercat de 
productes artesans i alimen-
taris, amb una vintena d’ex-
positors.
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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
-----------------------------------
ES FAN REPASSOS 
de llengua anglesa 
(Cursos de Primària, 
ESO i Batxillerat). Raó 
telèfon: 698383277.
-----------------------------------
ES DONEN classes 
particulars de música 
(llenguatge musical 
i piano). Raó telèfon: 
669117026.
-----------------------------------
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, aprèn la 
llengua universal! Raó 
telèfon: 650422582.
-----------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, 2 habi-
tacions. Lloguer de 
magatzem al c/ Sant 
Pere Màrtir (Balaguer) 
i lloguer de pàrquing 
de línia al c/ Nogue-
ra Pallaresa.  (Bala-
guer). 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 a dos 
carrers. Molt bon preu. 
Telèfon: 973450555.
-----------------------------------

ES TRASPASSA bar 
cafeteria amb terrassa 
al Passeig de l’Esta-
ció de Balaguer. Local 
climatitzat. Demaneu 
informació del traspàs 
al: 610467239.
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
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).
-----------------------------------

COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes antigues, rellotges 
de totes les marques, 
àlbums cromos, pos-
tals, fotos antigues, 
còmics, llibres antics, 
plomes estilogràfi-
ques, nines Nancy, 
escalextrix, coberte-
ries de plata i anti-
guitats. Raó telèfon:  
676803205.
------------------------------------
VENDA DE LLENYA. 
Repartiment a domi-
cili. Raó: 677559592-
677559593 (Miquel 
Garrofé).
----------------------------------

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.
-----------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció adre-
ceu-vos a les nostres 
oficines situades al 
carrer Sant Lluís, 36 
entresol, al telèfon 
973448273 o al nostre 
web: revistagroc.com 
----------------------------------
-----------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                   973 455 004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                  973 426 013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 445 200
IMPIC                                                   973 446 606
URGÈNCIES                                                      112
MOSSOS D’ESQUADRA               973 457 700
GUÀRDIA URBANA                        973 450 000
CÀRITAS BALAGUER                     973 443 320
CONSELL COMARCAL                  973 448 933
BOMBERS                                         973 445 080
CAP II                           973 446 028 / 973 447 714
CAP II, DEMANAR VISITES          902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL                973 450 408
A MEDICS                                           973 447 513
CENT. MÈDIC RECONEIX.                 973 448 113
CREU ROJA                                       973 445 795
RENFE                                                                 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 4 d’octubre a les 8 de la tarda de l’11 d’octubre  DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’11 d’octubre a les 8 de la tarda del 18 d’octubre  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 18 d’octubre a les 8 de la tarda del 25 d’octubre  ALDAVÓ

** 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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