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En Portada
Firauto

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.

 La ciutat de Balaguer acollirà una nova edició 
de Firauto, la Fira del vehicle de segona mà i 
complements, aquest dissabte i diumenge, al pavelló 
Inpacsa, 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 departament d’Empresa i Co-
neixement de la Generalitat de Catalunya, a Lleida. 

 

# Comencen els cursos de les Aules d’Extensió Universitària de la Noguera a Balaguer i Térmens
El dilluns dia 8 d’octubre, en el marc de les celebracions del Dia Mundial de la Salut Mental, es va constituir la 
Taula per la Salut Mental de la Noguera, a la sala d’actes del Consell Comarcal de la Noguera

# XII trobada provincial de Creu Roja Lleida, aplega a 160 voluntaris a Balaguer
Les activitats programades pel voluntariat es van desenvolupar  a les instal·lacions del Molí de l’Esquerrà

>>BALAGUER
# 11à Fira d’Alimentació i Salut els properes dies 27 i 28 d’octubre

L’alimentació i les emocions, les bases d’una salut de ferro, els 
temes principals de la Fira

# Dia mundial del Càncer de mama a Balaguer aquest divendres
Els començos també es sumaran als actes d’aquests dia

>>COMARCA
# Tartareu celebra la Jornada de Treball del grup de Recerques

En el decurs de la jornada es va fer un agraïment a Antoni Lacasa 
i a Lluís Garrofé activista cultural incansable

# Xerrades informatives sobre el nou model de recollida de residus
El passat 9 d’octubre es va fer la xerrada a Térmens

>>ESPORTS
# El CF Balaguer perd a casa contra el Gavà i empata a les Borges

Un derbi molt igualat contra el Borges Blanques acaba amb
repartiment de punts (2-2) al Municipal 

# Els equips sènior del CB Balaguer tornen a guanyar
El dos últims partits dels dos equips han sortit victoriós.

# “Noguerament Bo” el nou distintiu pels productes agroalimentaris de la Noguera
Es vol reforçar el valor afegit d’especial interès dels recursos agroalimentaris de la Noguera identificant-los 
amb el territori, i alhora posar èmfasi en l’apoderament dels diferents productors agroalimentaris

# Concert dissabte a Lo Carreró de Montgai amb Marc Freixas i Constan
Els dos intèrprets uniran les seves propostes artístiques en un recital poètic-musical.

# El Villart Logístic juga dos partits en un cap de setmana, amb un resultat de cada
Així el Balaguer Villart Logístic es situa a la 4a posició de la classificació a l’espera de viatjar el proper dia 26
a Cartagena per enfrontar-se al primer classificat de la Superdivisió que no ha perdut cap partit

# El Centre Excursionista de Balaguer promou la marxa nòrdica
El proper dissabte 27 d’octubre el Centre organitza una sortida d’iniciació a la marxa nòrdica.

>>OCI / CULTURA
# Inici de la temporada de Teatre el proper diumenge 28 d’octubre

El primer dels espectacles de la nova temporada arribarà a finals 
d’octubre, amb la representació de l’obra “Moby dick”

# Castanyada Jove el proper dimecres 31 d’octubre
Amb l’actuació del grup Rocktambuls i tres Dj’s

AGRAÏMENT

La família de la Bepeta Masana Campabadal vol fer un
agraïment i reconeixement a la Residència

Comptes d’Urgell de Balaguer. 
Volem donar les gràcies a tots els membres de la

residència per cuidar de la Bepeta durant tots aquests anys, 
fer-la sentir com a casa, estimar-la com l’heu estimat

i donar-nos el suport necessari en els últims moments
de la seva vida. També agrair el suport i companyia

de totes les famílies dels residents.
Gràcies per tot.
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Firauto, la fira de vehicles de segona mà 
i complements aquest cap de setmana

 La ciutat de Balaguer 
acollirà una nova edició de 
Firauto, la Fira del vehicle 
de segona mà i comple-
ments, aquest dissabte i 
diumenge, al pavelló Inpac-
sa, 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 edició passada de Firauto

La fira de vehicles de 
segona mà i
complements arriba 
enguany a la seva 27a 
edició

 L’associació per la llui-
ta contra el càncer de la 
Noguera, organitza un 
cop més el tradicional 
sopar de tardor, pel proper 
dissabte 27 d’octubre, a 
les 21.30 h al Pavelló Molí 
de l’Esquerrà de Balaguer. 
Després del sopar hi haurà 
l’actuació solidària del 
grup d’Havaneres “Veus 
de Ponent” i posterior-
ment es farà el sorteig de 
regals. 
 Aquest sopar que s’or-
ganitza dos cops a l’any, 
és un sopar solidari amb 
el principal objectiu de 
recaptar diners per l’estudi 
i l’investigació d’aquesta 
malaltia.
 En referència a l’estudi 

El proper 27 d’octubre es
celebrarà el tradicional sopar del 
càncer al Molí de l’Esquerrà

Sopar del Càncer al Molí de l’Esquerrà

i la investigació amb els 
diners que es recapten 
gràcies a accions com el 
sopar i moltes altres, el 
proper dijous 25 d’octubre 
es durà a terme una jor-
nada a la sala d’actes del 
Consell Comarcal a partir 
de les 19 h, on primer hi 
haurà els parlaments de 
les autoritats convidades 
i després es farà un agra-
ïment a l’anterior junta i 
també es presentarà la 
nova junta local de l’AECC 
Balaguer.
 A les 19.30 h es farà 
la presentació de la beca 
postdoctoral sobre “l’Es-
tudi de la heterogeneïtat 
tumoral en l’aparició de re-
sistències a teràpies con-
vencionals del melanoma 
humà” a càrrec de la Dra. 
Rosa Maria Marti, Catedrà-
tica en Dermatologia Udl. 
Dermatologa HUAV i la 
Dra. Anna Macià, doctora  
en Biologia per la UDL. In-
vestigadora Postdoctoral 
el Irb de Lleida.

Un sopar solidari amb 
el principal objectiu, 
el recaptar diners per 
poder investigar sobre 
aquesta malaltia 
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11a Fira d’Alimentació i Salut els
propers dies 27 i 28 d’octubre

 La 11 Fira d’Alimenta-
ció i Salut de Balaguer or-
ganitza unes 50 activitats 
entre tallers, conferències 

i degustacions i acollirà un 
centenar d’expositors amb 
productes ecològics, arte-
sans i de proximitat. Les 

Una de les conferències de l’any passat

claus d’una bona alimenta-
ció i els tractaments natu-
rals centren els continguts 
de la Fira d’Alimentació i 
Salut que se celebra a Ba-
laguer els propers 27 i 28 
d’octubre al Pavelló d’In-
pacsa. Comptarà amb con-
ferències, degustacions de 
productes, tallers sobre 
nutrició i xerrades colpi-
dores d’experiències amb 
teràpies naturals. La Fira, 
que organitzen conjunta-
ment l’associació Slow 
Food Terres de Lleida i la 
Dolça Revolució, arriba a la 
seva 11a edició plenament 
consolidada com a punt de 
trobada i de referència dins 
del sector de l’alimentació 
ecològica, la sostenibilitat i 
la salut.
 La Fira posa el focus 
en el valor de l’alimenta-Presentació de la Fira

L’alimentació i les emocions, les bases d’una salut 
de ferro, els temes principals de la Fira

ció, per reflexionar sobre 
la qualitat de vida. Els 
principis d’una cistella 
de la compra afecten di-
rectament a la salut i a la 
biodiversitat. El certamen 
posa èmfasi en els tracta-
ments naturals i plantes 
medicinals per actuar en 
la prevenció i cura d’un 
ampli ventall de malalties. 
Per fer-ho, es compta amb 
la participació de reputats 
ponents en l’àmbit de la 
salut, com doctors, nutri-
cionistes, psicòlegs, etc. 
per explicar les bases que 

regulen una bona alimen-
tació.
 Aquesta edició refle-
xiona sobre la forma en 
què l’alimentació i l’estat 
emocional repercuteixen 
de manera directa en una 
bona salut.
 La Fira s’ha consolidat 
com un dels referents in-
dispensables a les comar-
ques de Lleida, que aplega 
cada any al voltant d’uns 
6.000 visitants. Atrau pú-
blic de tot Catalunya, de la 
resta de la península i de 
França. 
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 El passat 3 d’octubre, 
es va inaugurar el curs 
2018-2019 de les Aules 
d’Extensió Universitària 
de la Noguera a Bala-
guer, a la sala d’actes del 
Consell Comarcal de la 
Noguera.
 La primera sessió va 
anar a càrrec de Josep 
Vallverdú, amb la xerrada 
“El temps i nosaltres”. El 
programa d’aquest any 
incorpora matèries com 
història, història de l’art, 
llengua catalana, litera-
tura catalana, mitologia 
clàssica, música, cinema, 
antropologia, cultures 
antigues, natura, salut, 
entre altres. 
 Les classes s’impar-
tiran, els dimecres a les 
17.30 h a la sala d’actes 
del Consell Comarcal, i 
finalitzaran el dia 12 de 
juny de 2019. La formació 
es complementa amb 
sortides culturals progra-
mades per als dies 20 de 
març i 5 de juny de 2019.

Comencen els cursos de les Aules 
d’Extensió Universitària de la 
Noguera a Balaguer i Térmens

Aules d’Extensió Universitària a Balaguer

 Enguany s’arriba a la 
setzena edició d’aquest 
curs d’extensió universi-
tària, que des dels inicis 
ha mantingut l’objec-
tiu d’oferir a tothom qui 
hi vulgui participar la 
possibilitat de rebre una 
formació permanent, con-
tinuada i de qualitat que 
permeti adquirir nous 
coneixements, ampliar el 
nivell cultural i participar 
activament en la vida 
ciutadana de la nostra 
comarca.
 Per altra banda, el 
passat dimarts 2 d’octu-
bre també va començar 
el curs de l’Aula d’Exten-
sió a Térmens, amb una 
seixantena de  persones 
inscrites.
 En els propers dies 
està prevista la inaugu-
ració del curs a les po-
blacions noguerenques  
de Bellcaire d’Urgell i 
Menàrguens, i aquest any 
a més a Ponts on es faran 
per primera vegada.

Mercat del Vell al Passeig de l’Estació

VII Mercat del Vell, el proper dissabte 3 de
novembre al Passeig de l’Estació

 Un any més, l’Associació 
Dóna Pas, organitza el VII 
Mercat del Vell, el proper 
dissabte 3 de novembre, al 
Passeig de l’Estació de 10 a 
20 h.
 El Mercat del Vell, és 

Dia Mundial del Càncer de mama a
Balaguer aquest divendres dia 19

 En motiu de la cele-
bració del Dia Mundial del 
Càncer de Mama, el CAP de 
Balaguer ha organitzat un 
taller terapèutic amb músi-
ca, dansa i cants harmònics 
obert a tota la ciutadania.
 L’activitat, que anirà 
a càrrec de l’especialista 
Anna Bertran, té per objec-
tiu ajudar els participants a 
alliberar emocions a través 
de la música, l’expressió 
corporal i la vibració de la 
veu. El taller se celebrarà 
de 12 a 13 hores a la sala 
del soterrani del CAP de 
Balaguer i estarà obert a 
tothom que vulgui partici-

par-hi. Posteriorment, se’n 
farà una segona sessió de 
14 a 15 hores dirigida als 
professionals del CAP, amb 
la idea que puguin desenvo-
lupar el sentiment de grup 
en un marc distès.
 A part dins del programa 
d’activitats que organitza 
l’AECC, el dia 25 hi haurà un 
taller de marxa nòrdica, de 
15.30 a 17.30 h, una activitat 

adreçada a persones que 
han passat per un procés 
oncològic. També fan tallers 
de fisioteràpia aquàtica 
els dimarts a la piscina de 
l’escola Vedruna i grups 
d’activitat física els dimarts 
al CAP de Balaguer, alguns 
dimarts de cada mes fins al 
mes de juny (en diferents 
sessions) com a part del 
tractament oncològic.

Els comerços també col·laboren amb la jornada

Els comerços també 
es sumaran als actes 
d’aquest dia, guarnint 
els aparadors amb llaços 
i motius de color rosa

una iniciativa de l’associació 
“Dóna Pas” que pretén oferir 
un espai de venta d’articles 
de segona mà o objectes 
usats a particulars i entitats 
amb finalitat de contribuir a 
incrementar els ingressos 

de les persones que hi par-
ticipin, mostrar una forma 
de mercat ecològic, solidari 
i sostenible reaprofitant allò 
que no fem servir tot i tenir 
encara una vida útil i al ma-
teix temps donar a conèixer 
la participació social i comu-
nitària com a eina pel desen-
volupament de la societat.
 En aquesta edició, a 
les 18 h, el grup de reggae 
“Amdy Fal & Jalabaan Roots” 
animaran el mercat. També 
hi haurà el Sindicat Popular 
de Venedors Ambulants de 
Barcelona, amb la seva col-
lecció de roba de la marca 
Top Manta, creada amb l’ob-
jectiu de millorar les condi-
cions de vida dels manters, 
lluitar contra el racisme i la 
persecució que viuen.
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Constituïda la taula per la salut mental 
de la Noguera el passat 8 d’octubre
 El dilluns dia 8 d’octu-
bre, en el marc de les cele-
bracions del Dia Mundial de 
la Salut Mental, es va cons-
tituir la Taula per la Salut 
Mental de la Noguera, a la 
sala d’actes del Consell Co-
marcal de la Noguera, amb 
la signatura del document 
d’adhesió de tots els mem-
bres.
 Des de fa uns mesos 
un grup motor format per 
Hospital Hèstia Balaguer, 
el Servei de  Rehabilitació 
Comunitària de Balaguer 
GSS, la Coordinadora de Sa-
lut Mental Terres de Lleida, 
l’Associació de Salut Mental 
de la Noguera (Club Social El 
Porxo), la Federació de Salut 
Mental, el Centre de Salut 
Mental Adults de Balaguer 
GSS, Gestió de Serveis Sa-
nitaris i els Serveis Socials 
del Consell Comarcal de la 
Noguera, han treballat per 
establir les bases per crear 
la Taula per la Salut Mental 
a la Noguera. 
 Els objectius a detec-
tar són les necessitats del 
territori en relació amb la 
salut mental, de sensibilitzar 

sobre les malalties mentals 
i lluitar contra l’estigma-
tització, promoure la salut 
mental, redactar protocols 
d’actuació, establir grups 
de treball per implementar 
nous programes i serveis, i 
augmentar la incidència en 
les polítiques de salut, entre 
altres.
 La Taula estarà gestio-
nada per aquest grup motor, 
i hi col·laboraran un grup 
d’agents participants, for-
mat per Càritas Urgell, Creu 
Roja La Noguera, Mossos 
d’Esquadra, l’Ajuntament de 
Balaguer (Policia Local i Re-

gidoria de Salut) i el Centre 
de Salut Mental Infantil i Ju-
venil (CSMIJ) de Sant Joan 
de Déu Terres de Lleida.
 També compta amb el 
suport del Departament de 
Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, el Departament d’En-
senyament, el Departament 
de Justícia, el Departament 
d’Interior, el Departament de 
Salut, la Diputació de Lleida, 
l’Ajuntament de Balaguer 
i el Consell Comarcal de la 
Noguera. 
 El programa de l’acte 
va consistir en la benvingu-
da a càrrec del director de 
Serveis Socials, l’alcalde de 
Balaguer i de la presidenta 
del Consell Comarcal de la 
Noguera. A continuació les 
tècniques de l’Associació 
de Salut Mental van expo-
sar el funcionament de la 
taula, després es va llegir 
un manifest redactat per 
part dels diferents serveis, 
es va signar el document 
d’adhesió i es va concloure 
amb una actuació musical 
de l’Escola municipal de 
música de l’Ajuntament de 
Balaguer. 

Membres a la constitució de la taula per la salut mental

L’acte es va fer al Consell Comarcal

 Balaguer  va acollir  el 
passat  dissabte 6 d’oc-
tubre, la XXIII Trobada 
Provincial de Voluntaris i 
Voluntàries de Creu Roja 
Lleida, la qual va aplegar 
160 persones voluntàries 
de la Institució Humani-
tària que realitzen la seva 
acció en tota la Província. 
La trobada va estar orga-
nitzada per la institució i 
comptava amb el suport 
de la Diputació de Lleida, 
l’Ajuntament de Balaguer 
i  el Consell Comarcal de 
La Noguera.
 En aquesta edició, 
les activitats programa-
des pel voluntariat es 
van desenvolupar  a les 
instal·lacions del Molí de 
l’Esquerrà i diferents in-
drets de la Comarca de la 
Noguera. Entre les activi-
tats programades, a més 
de la tradicional visita als 
punts claus de la ciutat 
que va acollir la trobada, 
cal destacar la visita a 
la població de Penelles 

La XXII Trobada Provincial de 
Creu Roja Lleida, aplega 160 a 
voluntaris a Balaguer

Trobada de voluntaris de Creu Roja a Balaguer

ver visitar el seu Ecomu-
seu-art, dues rutes per 
descobrir Balaguer, una 
visita a L’espai agroeco-
lògic Pàmies, una visita 
al monestir de les Fran-
queses i el seu entorn, i 
finalment una activitat de 
piragües al riu Segre. La 
trobada provincial és un 
espai d’interrelació del 
voluntariat de diferents 
assemblees. L’acte es va 
acabar amb un dinar de 
germanor de tots i totes 
els voluntaris assistents i 
les posteriors actuacions 
d’entitats de Balaguer per 
amenitzar l’acte.
 Aquesta trobada vol 
ser un reconeixement a la 
tasca solidària que duen 
a terme els voluntaris i les 
voluntàries de la provín-
cia i també pretén esdeve-
nir un espai afavoridor del 
contacte entre el volunta-
riat, el qual és essencial 
perquè la Creu Roja pugui 
desenvolupar la seva tas-
ca social i humanitària.
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 El passat dia 29 de 
setembre, va tenir lloc la 
XLVI Jornada de Treball 
del Grup de Recerques 
de les Terres de Ponent, 
comptant amb el suport 
de l’Institut d’Estudis Iler-
dencs de la Diputació de 
Lleida, la col·laboració 
de l’ajuntament de les 
Avellanes-Santa Linya 
i del Patronat de Sant 
Miquel de Tartareu, poble 
on va tenir lloc la trobada 
científica dedicada a par-
lar del “Registre fòssil a 
les Terres de Lleida”. 
 Una cinquantena d’es-
tudiosos i alguns veïns de 
la localitat varen sentir 
les aportacions dels po-
nents. Aquests van ser: 
Josep Maria Mata, Àngel 

Tartareu va celebrar un any més 
la Jornada de Treball del Grup de 
Recerques

Jornada de treball a Tartareu

Galobart, Josep Roqué, 
Ramon Canyelles, Se-
bastià Garralón, Ramon 
Estadella, Miquel Torres, 
Josefina Magriñà, Rafel 
Martí, Jaume Torres i Jau-
me Massana.
 Després hi va haver 
un dinar a “Lo pagès del 
Montsec” i una passejada 
pel ric patrimoni de Tar-
tareu  de la mà d’Antoni 
Lacasa, Lluís Garrofé i  
Xavier Escuder.
 Com cada any, aques-
tes jornades reten home-
natge a aquelles persones 
que han dedicat bona part 
del seu temps a millorar el 
coneixement científic del 
nostre país.
 Enguany l’homenatge 
va ser per l’Antoni Lacasa, 
creador dels Amics de la 
Pnateologia, amb seu a 
l’Institut d’Estudis Iler-
dencs a Lleida. També a 
Lluís Garrofé, activista 
cultural i un incansable 
en recuperar el patrimoni 
del seu poble (Tartareu).

El proper 4 de novembre es celebrarà la 
3a Fira de la Sal a Vilanova de la Sal
 El proper diumenge 
dia 4 de novembre, l’Ajun-
tament de Les Avellanes i 
Santa Linya organitza la 3 
era Fira de la Sal, sota el tí-
tol “Sal Dance”, on convida 
a tothom a gaudir de balls 
tradicionals i antigues a 
càrrec de diferents esbarts 
dansaires.
 La inauguració de la Fira 
serà el diumenge a les 10:30 
hores per autoritats, acom-
panyats pel grup de percus-
sió Bandelpal de Balaguer.
 Un seguit d’activitats 
culturals i lúdiques, comp-
tant amb parades de comer-
ços de productes d’elabora-
ció artesanal i productes de 
proximitat; que ompliran els 
carrers i les places del po-
ble. Durant tot el matí per la 
mainada, es farà un taller de 
“Tastets de la Prehistòria”, a 
càrrec dels arqueòlegs del 
grup de recerca de la Cova 

Gran de Santa Linya. Cal 
destacar la intervenció de 
la vella pubilla Esperance-
ta de Casa Gassia d’Esterri 
d’Aneu, que ens visitaria 
durant el mati.
 La nutricionista local la 
Sra. Mariona Ber, farà una 
xerrada adreçada a tots els 
públics “Taller d’esmorzars 
i berenars saludables”. 

També l’exposició d’Anto-
nieta Sabaté sota el títol: 
“Una Mirada Naïf”, a la sala 
d’actes de l’Ajuntament i 
Francesc Camí, amb foto-
grafies, que es podran veure 
a l’ermita de Sant Roc.
 La jornada acabarà amb 
un dinar de germanor soli-
dari a favor de l’Associació 
de Diabètics de Lleida.

Imatge de la passada edició

En el decurs de la
jornada, es va fer un 
agraïment a Antoni
Lacasa i a Lluís
Garrofé 

Concert d’orgue al Monestir de les Avellanes

Actes del 10è aniversari de l’Arxiu Gavín 
al Monestir de les Avellanes

 Aquest passat diumenge 
14 d’octubre, en motiu del 
10è aniversari de l’Arxiu Ga-
vín al Monestir de les Avella-
nes, es va fer l’inauguració 
de l’exposició “Quantes 
esglésies hi ha en aquest 
poble? Homenatge a Josep 

Maria Gavín i Barceló”, una 
exposició sobre l’inventari 
d’esglésies de Catalunya.
 Al mateix temps, aques-
ta exposició també és un 
homenatge al Sr. Josep 
Maria Gavín i Barceló, cre-
ador i impulsor del projecte 

de recollir fotogràficament 
tots els edificis religiosos de 
culte catòlic de Catalunya, 
Andorra, Catalunya Nord i 
la Franja de Ponent. Un tre-
ball que és conegut amb el 
nom d’Inventari d’Esglésies. 
Encara avui, Catalunya és 
l’únic país del món que ha 
dut a terme un inventari amb 
imatges de totes les seves 
esglésies
 El mateix dia, al mateix 
Monestir, va acollir altres ac-
tivitats com el Repic de Cam-
panes dedicat als pobles 
deshabitats de Catalunya 
i el IV Concert d’Orgue, en 
el marc de les Jornades Eu-
ropees del Patrimoni 2018. 
També es va fer el IV concert 
d’orgue, dins del XX Festival 
de música de tardor d’or-
gues de Ponent i del Pirineu.
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Institut Dental Noguera celebra 6 anys 
liderant la salut bucodental a Balaguer

 Prop d’una desena de 
professionals especialit-
zats en diferents àmbits 
mèdics i odontològics, més 
de 5000 pacients tractats i 
prop de 200 metres qua-
drats equipats amb l’últi-
ma tecnologia dental, han 
fet que l’Institut Dental No-
guera es confirmi com una 
de les clíniques de referèn-
cia de Lleida, amb l’objec-
tiu de cuidar els somriures 
dels pacients. 
 Equipat amb els últims 
avenços tecnològics i espe-
cialitzats en els últims trac-
taments, treballen cada 
dia per la salut bucodental 
de cada pacient. Implants 
d’última generació per a 
una col·locació ràpida i 
precisa, equips de radiolo-
gia per obtenir imatges a 
mida real en 3D de l’anato-
mia bucal del pacient i un 
microscopi per veure allà 
on la vista no arriba, i te-
nir major precisió amb els 
tractaments. 
 L’objectiu és seguir crei-
xent. “Ampliarem el nostre 
equipament amb una nova 

planta amb un nou qui-
ròfan d’última generació, 
nous gabinets més amplis 
i una gran aula de formació 
per poder transmetre als 
professionals de la comar-
ca les últimes innovacions 
en odontologia, salut bu-
cal i prevenció”, confirma 
Omar Piñol, soci de l’equip 
directiu.

Líders en implantologia 
bucal i ortodòncia invisi-
ble 
 L’Institut és líder en im-
plantologia gràcies a un 
equip capdavanter. Utilit-
zen una cirurgia molt poc 
invasiva, que garanteix una 
intervenció breu i una recu-
peració ràpida del pacient. 
“Dissenyem digitalment la 
millor ubicació de cada im-
plant, per reduir al mínim 
els símptomes postopera-
toris, i així permetre al pa-

El centre està equipat amb els últims avenços tecnològics

cient tornar a la seva vida 
quotidiana el més aviat 
possible”, explica el cirur-
già David Oltra. 
 A més, van ser pioners 
en l’ortodòncia invisible 
Invisalign®, que permet 
oferir una alternativa més 
estètica i efectiva que els 
tradicionals bràquets. “És 
un tractament 100% per-
sonalitzat basat en unes 
fundes de plàstic transpa-
rents, que es canvien peri-
òdicament, i dissenyades 
amb un programa de tres 
dimensions a partir de les 
característiques bucals 
de cada pacient”, explica 
Oriol Nadal, ortodoncista i 
especialista en ortodòncia 
invisible.

Equip jove capdavanter

 Omar Piñol i els doc-
tors David Oltra i Oriol Na-
dal, amb una dilatada tra-
jectòria en cadascuna de 
les seves especialitats, van 
apostar per una proposta 
innovadora, audaç i jove, 
i rodejar-se d’un equip de 
professionals experts en 
diferents àmbits, i en un 
espai equipat amb les úl-
times tecnologies i les mi-
llors instal·lacions. 
 Desprès de 6 anys, han 
arribat als seus objectius, 
i la intenció és seguir crei-
xent i continuar fent co-
marca.

Són líders en innovació

Properament ampliaran 
l’equipament de Balaguer 
amb una nova planta, 
amb un nou quiròfan
d’última generació i nous 
gabinets

PUBLIREPORTATGE

 Aquest passat di-
marts, es va presentar el 
distintiu territorial de pro-
ductes agroalimentaris 
de la Noguera “Nogue-
rament Bo” en el marc 
del projecte Territori de 
Valor coordinat per Con-
sorci Grup d’Acció Local 
Noguera Segrià Nord i 
finançat pel Consell Co-
marcal de la Noguera, el 
Fons Europeu Agrícola 
de Desenvolupament 
Rural (FEADER) i el De-
partament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació de la Generali-
tat de Catalunya.
 Amb el distintiu ter-
ritorial es vol reforçar el 
valor afegit d’especial in-
terès dels recursos agro-
alimentaris de la Nogue-
ra identificant-los amb 
el territori, i alhora posar 
èmfasi en l’apoderament 
dels diferents produc-
tors agroalimentaris del 
territori i la generació de 
sinergies per poder deba-

“Noguerament Bo”, el nou
distintiu pels productes
agroalimentaris de la Noguera

Productors adherits, membres del DARP i del Consell

tre conjuntament les mi-
llors fórmules per donar a 
conèixer els seus produc-
tes.
 Actualment, els pro-
ductors adherits al dis-
tintiu territorial “Nogue-
rament Bo” són Castell 
del Remei, Casa Patau, 
Cal Retjo, Cal Blasiet, Ali-
mentació Farràs, Conill 
Com Cal, FructumCat, 
Cal Esmet i Pla Oví. Això 
no obstant, qualsevol 
productor interessat a 
sumar-se a la iniciativa 
pot adreçar-se al Con-
sorci Grup d’Acció Local 
Noguera Segrià Nord per 
saber si compleix els re-
quisits necessaris per ad-
herir-s’hi.
 Els productors van po-
der visualitzar un primer 
esborrany de la pàgina 
web i van decidir un se-
guit d’actuacions per tal 
de promoure el distintiu 
i valorar la transformació 
i la comercialització del 
producte agroalimentari.
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Xerrades informatives sobre el nou
model de recollida de residus a Térmens

 El Consell Comarcal de 
la Noguera en col·laboració 
amb els ajuntaments de la 
comarca ha iniciat un segon 
cicle de xerrades informati-
ves, aquest cop sobre el nou 
model de recollida de resi-
dus amb illes a la Noguera. 
El passat 9 d’octubre es va 

fer la xerrada a Térmens, 
amb una molt bona acollida 
de la ciutadania. En aques-
tes sessions s’exposa als ve-
ïns els costos que es reper-
cuteixen al municipi i d’on 
provenen aquests costos.
 També que cada muni-
cipi amb el nou model de 

recollida amb illes pagarà 
pel nombre de contenidors, 
buidades i Tn de rebuig del 
municipi, amb l’objectiu 
de reciclar més d’un 50% a 
què obliga Europa. També 
es va exposar el perquè la 
Generalitat des de 2012 va 
implantar el pagament del 
cànon d’abocador i l’aug-
ment d’aquest cànon en un 
futur pròxim. L’objectiu més 
important d’aquest canvi de 
model és reduir entre tots 
els quilos de deixalles que ti-
rem al contenidor de rebuig. 
Cal recordar que si no es mi-
llora el reciclatge, el cost del 
tractament del rebuig d’una 
família de 4 persones a la 
Noguera al 2018 té un cost 
mitjà de 84€/any i al 2020 tin-
drà un cost de més de 100€/
any, als quals falta  afegir el 
cost de la recollida.

 El poeta Marc Freixas 
i el cantautor Constan 
oferiran aquest dissabte al 
vespre un concert únic a Lo 
Carreró de Montgai. Els dos 
intèrprets uniran les seves 
propostes artístiques en 
un recital poètic-musical 
en el qual presentaran 
conjuntament els seus 
treballs més recents.

Concert dissabte a Lo Carreró 
amb Marc Freixas i Constan

Lo Carreró a Montgai

 Amb aquest recital 
poètic-musical, Lo Carreró 
segueix apostant per la 
poesia i la música d’autor 
en la seva programació 
cultural. El concert serà a 
les vuit del vespre, sota el 
mural de l’artista lleidatana 
Lily Brik. L’entrada és 
gratuïta amb taquilla 
inversa.

Xerrada informativa a Térmens
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 El 1956, pressentint 
que la vida se li acaba, el 
reverend John Ames es-
criu al seu fill, encara un 
nen de set anys, una car-
ta on li parla d’ell mateix 
i dels seus ascendents. 
Ames és el fill d’un pre-
dicador d’un petit poble 
d’Iowa i el nét d’un pastor 
evangèlic que, de jove, va 
anar a l’Oest, a Kansas, 
a lluitar per l’abolició de 
l’esclavitud. Amb un dis-
curs lúcid i lluminós on 
la intel·ligència i l’espe-
rança parlen el mateix 
idioma, el reverend Ames 
teixeix, a través de les pà-
gines de l’única herència 
que la pobresa material 
li permet deixar, una his-
tòria sobre els vincles 
sagrats entre pares i fills, 
sempre sotmesos a con-
flictes inevitables.
 Una novel·la que fa 
un fidel retrat a l’Améri-
ca profunda dominada 
per la religiositat, per 
l’ignorància de tot el que 
passa uns quilòmetres 
més enllà. Unes vides que 
aparentment semblen 
calmades al voltant de 
comunitats religioses, no-
més que quan es busca 
una mica més en les per-
sones, es quan surten les 
limitacions i problemes 
que aquests tenen.

 Tancats dins d’una 
cel·la subterrània d’Is-
tanbul quatre homes 
esperen els seus inter-
rogadors. Per fer més 
suportable el temps 
combaten el silenci 
compartint històries ple-
nes de tendresa i dolor, 
bastint un relat coral 
que gira sempre al vol-
tant de la ciutat que els 
empresona. Durant deu 
dies s’expliquen contes 
i vivències personals, 
desitjos i temors, anhel 
de futur i penes del pas-
sat; somnis. A poc a poc 
converteixen la ciutat en 
la protagonista real de la 
història, creant una parà-
bola lluminosa on con-
viuen el patiment i la il-
lusió amb totes les seves 
contradiccions. Aquesta 
novel·la és un home-
natge a la creació i a la 
compassió, una obra que 
barreja la perspicàcia i 
l’humor amb la tragèdia.
 Un triomf rotund de 
la imaginació de l’escrip-
tor i activista, que escriu 
una carta d’amor a Is-
tanbul, escenari de tota 
esperança i de tota de-
sesperança, convertida 
per l’autor en una font de 
relats incontenible, que 
sacseja la sensibilitat del 
lector.
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Gilead
Autor: Marilynne
Robinson
Gènere: Novel·la

 Estrenar roba no ha 
de ser necessàriament 
incompatible amb pas-
sejar després de la plu-
ja. La protagonista sap 
que de cap manera s’ha 
d’embrutar la roba nova, 
ni les sabates lluents ni 
els mitjons blancs. Així 
doncs, pensa un seguit 
d’estratègies per esquivar 
els bassals, que li barren 
el pas com si fossin pa-
ranys. Però, tot i que va 
amb molt de compte, no 
pot evitar de caure-hi. Un 
tràngol! A casa, la renya-
ran? Sigui com sigui, ara 
ja no hi ha remei; per tant, 
val més aprofitar i com-
plaure’s amb el moment.
Susanna Isern i Maria 
Girón ens presenten una 
història que convida a 
reflexionar sobre la supe-
ració de les contrarietats. 
Sembla un llibre d’ins-
truccions que està acom-
panyat d’unes il·lustrades 
i recreades maneres, to-
tes elles diferents i molt 
enginyoses, amb notes a 
peu de pàgina, molt hu-
mor i complicitat.
 La conclusió o de-
senllaç on s’arriba amb 
aquest llibre, és una pro-
posta moral de diversió i 
de gaudir al màxim, així 
doncs, dóna ganes d’anar 
a saltar un gran bassal.

Istanbul Istanbul
Autor: Burhan Sönmez
Gènere: Novel·la

Nou maneres de no 
trepitjar un bassal
Autor: Susanna Isern
Gènere: Infantil (+6)

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

Indesinenter
Raïm verós

Tornes de la vida 
i encara hi ets estrany.
Et sobten els camins.
Esculls seguir vivint 
a dalt de la lluerna del desig
i et veus a ran de terra
foraster.
Escrius a raig, 
perfils de tu mateix
i no et serveixen.
T’envoles al passat
sense adonar-te que aleshores,
els anys foren molt bons
perquè tu eres molt jove.
Tornes cada dia
i el temps t’agafa pres.
No et coneix.
No el coneixes.
Estrenes moltes rutes
i mai te les aprens.
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 Albesa es va convertir 
en la seu de la trobada 
Jove de la Noguera amb 
la XIII Comarkalada, el 
passat 6 d’octubre. El cer-
tamen, organitzat a tres 
bandes per l’Oficina Jove 
del Consell Comarcal de 
la Noguera, l’Ajuntament 
i l’associació de joves del 
municipi, va comptar amb 
la participació de les as-
sociacions de joves d’una 
dotzena de municipis de la 
comarca. 
 La jornada arrencà al 
migdia amb la inaugura-
ció de la Comarkalada. 
Les autoritats van ser les 
encarregades d’obrir les 
portes de la Fira Jove, on 
els joves s’encarreguen de 
fer d’ambaixadors del seu 
poble a través del muntat-
ge d’un estand. El concurs 
de vídeos, sota el lema “El 
meu poble a través d’una 

La comarkalada celebrada a
Albesa enguany, dóna el relleu 
a la Sentiu de Sió

Comarkalada a Albesa

càmera”, va ser tot un èxit, 
amb la participació final 
d’11 associacions de joves.
 A part hi va haver ver-
mut musical, espectacles 
de carrer, la gimcana jove 
“Noguerenc de Ferro”, un 
campionat de botifarra, un 
concurs d’Instagram o es-
pectacles de foc i un dinar 
popular, amb la presència 
de 350 comensals.
 Un dels actes més 
esperats va ser el relleu 
de la Comarkalada, on es 
va donar a conèixer que 
La Sentiu de Sió serà la 
població que acollirà la 
propera edició de la Tro-
bada Jove. 
 El plat fort musical 
de la Comarkalada és el 
concert de nit, amb el grup 
Itaca Band com a cap de 
cartell i les actuacions 
d’Oriol Foll, A Kontra Kor-
rent i DJ Jordi Laro.

Èxit del 5è Festival d’Astronomia del 
Montsec celebrat del 12 al 14 d’octubre
 El 5è Festival d’Astrono-
mia del Montsec ha estat de 
nou un èxit. 
 Cal destacar que s’han 
exhaurit totes les localitats 
de pagament tant per les 
visites especials diürnes 
(com la de ‘Viatgers Galàc-
tics’) com per les visites 
nocturnes (cel de tardor, 
concert de Jordi Montañez, 
Mil cent i un estels). De 
manera que més de 1.200 
persones han participat en 
aquestes activitats de paga-
ment. Pel que fa a les acti-
vitats gratuïtes de dissabte 
a la tarda es van realitzar 
quatre activitats principals 
(taller experiments, berenar, 
laberint i concert Ksonron-

da) que van sumar més de 
1.300 participants. Es consi-
dera que entre 2.500 i 2.600 
participants és la xifra final 
del Festival 2018, xifra un xic 

superior al 2017 però que in-
dica un creixement notable 
ja que l’any 2018 el Festival 
ha durat un dia menys que 
el que va durar el 2017.

Imatge d’una de les activitats d’aquest any

L’espectacle “La Caputxeta boja” a la cloenda

El proper dijous 25 a la tarda es farà la 
festa de cloenda del Bibliotrivial 

 El proper dijous 25 d’oc-
tubre a les 6 de la tarda es 
farà al pati de la bibliote-
ca, la festa de cloenda del 
Bibliotrivial, amb l’espec-
tacle “La Caputxeta boja” 
a càrrec de la Companyia 
l’Escalivada.
 El bibliotrivial és una ac-
tivitat de lectura adreçada a 
nens de 5 a 12 anys, dividits 
en tres categories diferents, 
amb 8 etapes diferents (te-
màtiques diferents) que han 
de complir per acabar.
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Classificació
Primera divisió

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

Propers encontres

21/10/2018 
Camp Municipal 

de Balaguer

Balaguer| Viladecans

El CF Balaguer perd a casa contra el 
Gavà i empata a Les Borges Blanques

Derrota clara davant el 
Gavà que es va mostrar 
superior al Balaguer 
durant tot el partit

Balaguer-Gavà

Balaguer-Gavà

28/10/2018
Parc Esportiu

Garraf
Vilanova Geltrú| Balaguer

 El Gavà va aconseguir la 
seva primera victòria davant 
un Balaguer sense idees al 
que va dominar des dels pri-
mers minuts de l’encontre.
 Als 18 minuts es posava 
davant en el marcador amb 
un gol de Marcos de falta 
directa i al 22 feia el se-
gon obra de Joan Vàzquez 
després d’una errada de la 
defensa balaguerina.
 Als 29 minuts Adrià 
retallava diferències i sem-

07/10/2018

BALAGUER
GAVÀ

blava que el Balaguer reac-
cionava però en una jugada 
d’atac el Gavà feia el 1-3 per 
part de Joan Vàzquez des-
prés d’un refús del porter 
Alfred al xut de Junior.
 A la segona part el Gavà 
va poder augmentar el seu 

conte en el marcador al 
disposar d’una pena màxi-
ma que va parar Alfred. El 
resultat no es mouria en 
tota la segona part.
 La visita del Balaguer 
a Borges Blanques es va 
saldar amb un empat a dos 
gols en un partit igualat que 
va fer just el repartiment de 
punts.
 Va ser el Borges qui va 
inaugurar el marcador en el 
minut 35 després de vàries 
ocasions clares de gol.
 En la jugada següent 
Adrià posava l’empat amb 
un gran gol fent que l’ale-
gria local durés ben poc.
 Amb aquest resultat 

va acabar el primer temps 
i després del descans el 
Borges va sortir més decidit 
a pel partit i als 4 minuts es 
posava davant en el marca-
dor gràcies a un gol de Joel.
 Al minut 65 en una juga-
da d’atac dels de la noguera 
el col·legiat assenyalava 
la pena màxima per unes 
mans de Gerard que va 
resultar expulsat.
 El llançament del penal 
per part d’Adrià va posar de 
nou l’empat en el marcador.
 El Borges tot i jugar 
amb un home menys va 
creure en la possibilitat de 
la victòria però el marcador 
ja no es va moure.

Un derbi molt igualat contra el Borges Blanques 
acaba amb repartiment de punts (2-2) al Municipal

1
3

13/10/2018

BORGES B.
BALAGUER

2
2
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Els equips sènior del CB Balaguer tornen 
a guanyar en els dos darrers partits
 Aquest passat cap de 
setmana les jugadores 
del sènior femení Cudós 
Consultors, han jugat dos 
partits. Un el divendres 
dia 12 d’octubre davant el 
Joventut Badalona A, amb 
un emocionant partit que des 
de l’inici va ser intens, ja que 
les jugadores locals anaven 
avançades al marcador fins 
entrat l’últim període, però 
les de la Penya no es movien 
per gaire distància. L’últim 
període les badalonines es 
van avançar, però una reacció 
per part de les locals va fer 
que tot i anar a la pròrroga, les 
Balaguerines s’emportessin 
la victòria, acabant el partit 
per 80-74. L’endemà dissabte, 
tot i el cansament del dia 
anterior, les balaguerines 
tornaven a jugar davant del 
Joviat, emportant-se una 
altra victòria (62-55). Un cap 
de setmana intens amb dos 
equips rivals  complicats.

 Per altra banda, el sènior 
masculí també ha guanyat 
en els seus dos últims partits. 
El Sisvial CB Balaguer, va 
jugar el passat 6 d’octubre 
a casa contra el Tremp, 
guanyant per un ajustat 69-
62. Els trempolins que la 
passada temporada jugaven 
a 2a catalana, semblaven que 
s’havien s’emportar el partit, 
però els balaguerins gràcies 

Sisvial CB Balaguer

a la seva intensitat defensiva, 
no van deixar de lluitar per així 
recuperar el marcador. 
 Aquest passat diumenge 
el  Sisvial  CB visitava 
la pista del CB Castellet, 
emportant-se la victòria, 
per 58-61. L’equip del sènior 
A masculí de 3a catalana, 
entrenat per Francesc Almira, 
s’emportava la tercera 
victòria consecutiva, contra 
una pista complicada com la 
del Castellet. Un partit igualat 
en principi, però molt mogut 
desprès, ja que el marcador 
es movia a favor d’uns i altres, 
fins que a la fi del 3r quart 
semblava que els locals 
s’emportarien la victòria. Un 
gran treball defensiu per part 
dels balaguerins, no va ser 
suficient, ja que no tenien 
massa encert amb cistella, 
però sense llençar la tovallola, 
els de Balaguer, van saber 
remuntar i fer un últim parcial 
que seria el decisiu.

 El Balaguer Villart 
Logístic va rebre el passat 
dissabte l’equip eivissenc 
del Covicsa Sta. Eulària, 
en un encontre pendent 
que s’havia ajornat per la 
disputa de la ETTU Cup, i 
va caure davant un equip 
molt reforçat per un ajustat 
3 a 4.
 En el primer partit Na-
talya Prosvirnina va cau-
re davant Sara Ramírez, 
l’actual millor jugadora 
espanyola del rànquing i 
recent fitxatge de les illen-
ques, per 2 a 3. En el segon 
Anna Biscarri va caure 
també davant la xilena Ju-
dith Varimia Morales per 
0 a 3. Svetlana Bakhtina 
va redreçar una mica la 
situació guanyant la su-
eca Ellen Holmstein per 
3 a 1. El partit de dobles, 
que acabaria sent la clau, 
Prosvirnina i Bakhtina van 

El Villart Logístic juga dos
partits en un cap de setmana, 
amb un resultat de cada

Partit contra el Santa Eulària

caure en un partit molt 
ajustat davant Ramírez i 
Morales per 2 a 3. Prosvir-
nina recuperava un punt 
guanyant Morales per 3 a 
0, i Bakhtina feia el mateix 
guanyant Ramírez per 3 a 
2, però finalment Biscarri 
queia davant Holmstein 
per 0 a 3 i deixava el mar-
cador general en el 3 a 4 
final.
 L’endemà, ja en la jor-
nada que tocava, les bala-
guerines s’enfrontaven al 
Suris Calella, un dels rivals 
forts de la competició, al 
quan guanyava per un 
contundent 4 a 1.
 Així el Balaguer Villart 
Logístic es situa a la 4a po-
sició de la classificació a 
l’espera de viatjar el proper 
dia 26 a Cartagena per en-
frontar-se al primer classi-
ficat de la Superdivisió que 
no n’ha perdut cap.

Sènior femení Cudós Consultors CB Balaguer
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 Enguany es van cele-
brar del 4 al 7 d’octubre, 
els Jocs Special Olym-
pics  2018 a la Seu d’Ur-
gell i a Andorra la Vella.
 Un total de 24 espor-
tistes del Club Esportiu 
l’Estel, van participar en 
aquests jocs amb dife-
rents disciplines, com 
van ser la natació, la 

El Club Esportiu l’Estel participa 
als Jocs Special Olympics

Participants de l’Estel als Jocs Special Olympics

petanca, el bàsquet i la 
gimnàstica rítmica, amb 
les que han obtingut 5 
medalles d’or, 2 de plata 
i 4 de bronze.
 Grans resultats es-
portius i personals ob-
tinguts durant aquest 
esdeveniment internaci-
onal on hi han participat 
1.700 esportistes arribats 
d’arreu de Catalunya i 
Andorra, de 7 comunitats 
autònomes i de 13 països. 
Aquesta competició és 
la més important pels 
esportistes amb disca-
pacitat intel·lectual i es 
realitza cada 4 anys.

El Club Excursionista Balaguer promou 
la pràctica de la marxa nòrdica
 El proper dissabte 27 
d’octubre el Centre Excur-
sionista de Balaguer orga-
nitza una sortida d’inicia-
ció a la marxa nòrdica.
 La marxa nòrdica apa-
reix a Finlàndia cap al 1930 
com a eina d’entrenament 
estival adoptada pels es-
quiadors de l’equip nacio-
nal finlandès d’esquí nòr-
dic. Ben aviat s’observen 
els seus beneficis més en-
llà de l’elit esportiva i així 
comença la seva expansió.                
Consisteix bàsicament en 
caminar, emprant una tèc-
nica adequada, amb l’ajut 
d’uns bastons adients a 
l’activitat. És una manera 
senzilla, natural i molt efi-
caç de potenciar la nostra 
condició física general tot 

tonificant la nostra muscu-
latura.
 Independentment de 
la nostra preparació física 
prèvia i de l’edat ens ofe-
reix, ben realitzada, la pos-
sibilitat de practicar esport 

de manera segura, a l’aire 
lliure i sense carregar ex-
cessivament les articulaci-
ons. La sortida promoguda 
pel C.E.B. es realitzarà el 
dissabte per la tarda pels 
voltants de Balaguer.

Marxa nòrdica

Balaguer Cudós Consultors

El Balaguer Cudós Consultors cau davant 
el TT Cassà en la Divisió d’Honor

 El Balaguer Cudós 
Consultors està tenint una 
estrena complicada a la Di-
visió d’Honor, en perdre el 
seu segon encontre amb el 
TT Cassà per 2 a 4.
 En el primer partit, ju-
gat el passat diumenge 7 
d’octubre, Aneta Olendzka 
es va imposar a Mireai Ba-
dosa per 3 a 0 (11-4, 11-6, 

Gran participació dels 
esportistes de l’Estel 
amb grans resultats 
obtinguts en les
diferents disciplines  

11-7), però a continuació 
Vinyet Solans va caure da-
vant Ana Pedregosa per 0 
a 3 (5-11, 3-11, 5-11), igual 
que Gemma Arrufat davant 
Ainhoa Cristóbal (5-11, 
6-11, 8-11). Aneta Olendzka 
va restablir la igualtat en 
vèncer a Ana Peregosa per 
3 a 0 (11-8, 11-3, 11-8). Però 
Gemma Lladonosa, en un 

partit disputat que acaba-
ria decidint l’encontre que-
ia davant Mireia Badosa 
per 0 a 3 (9-11, 15-17, 7-11). 
Finalment Vinyet Solans 
perdia el seu segon partit 
davant Ainhoa Cristóbal 
per 0 a 3 (2-11, 11-13, 8-11), 
deixant el marcador final 
en aquest 2 a 4 que situa 
les balaguerines en penúl-
tima posició a la classifica-
ció.
 El proper encontre a Di-
visió d’Honor havia de ser 
el 20 i 21 d’octubre, en un 
doble enfrontament en ter-
res andaluses contra el Pri-
ego i el Hispalis, però atès 
que el Priego té encontres 
de l’ETTU Cup per aques-
ta jornada n’han demanat 
l’ajornament.
 Per tant el proper en-
contre de les balaguerines 
seria a casa contra el Lina-
res el proper diumenge 28 
d’octubre.
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Aquest diumenge una nova edició de la 
prova de btt Ermitanyos 2018

 El Club Ciclista Ra-
dical Sport ja ho té tot 
preparat per celebrar una 
nova edició de l’Ermita-
nyos, una prova ciclista 
de caràcter no competitiu 
que recorre tres ermites 
de la comarca,  Cérvoles, 
Montalegre i Sant Jordi 

amb recorreguts de 45, 70 
i 90 quilòmetres, respecti-
vament.
 L’ o r g a n i t z a c i ó  n o 
senyalitzarà el circuit sinó 
que els participants podran 
accedir als tracks dels tres 
recorreguts a través dels 
seus 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, 
t i n d r à  l l o c  a q u e s t 
diumenge 21 amb sortida 
i arribada des del pavelló 
Molí de l’Esquerrà, amb 
sortides lliures entre les 8 
i les 9 del mati i parada a 
esmorzar a entre les 10 i les 
11, a l’ermita de Cérvoles.

 Un any més, la regidoria 
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.
 L’organització ofereix  
tres rutes diferents, una 
pensada per a tot tipus 
de públics (totalment 

Dissabte es celebra la Festa de 
la Bicicleta per a totes les edats

Festa de la bicicleta

urbana), una segona ruta 
aconsellable per a nens a 
partir de 4 anys (ruta pel 
casc antic) i una tercera 
ruta aconsellable per nens a 
partir de 6 anys (al Monestir 
de les Franqueses). A 
l’arribada hi haurà berenar 
popular, música, inflables, 
curses d’obstacles i altres 
activitats.

Ermitanyos de l’edició anterior

Amb sortida i arribada 
al pavelló Molí de
l’Esquerrà, a partir de 
les 8 del matí
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 El proper cap de set-
mana del 3 i 4 de novem-
bre es durà a terme el 9è 
Concurs Internacional de 
cant líric “Germans Pla, 
Ciutat de Balaguer” al 
Teatre Municipal.
 El concurs constarà de 
dues proves: la primera 
de lliure elecció amb una 
peça obligada de l’Oratori 
Stabat Mater, un lied i una 
ària. La segona consistirà 
en un lied, una ària i un 
oratori de lliure elecció.
 Aquest certamen va 
començar el 2002 i actu-
alment té una periodicitat 
bianual.
 Està obert a cantants 
en totes les tessitures i 
a intèrprets de qualsevol 
nacionalitat, residents o 
no al territori espanyol, 
sense límit d’edat.
 Els objectius princi-
pals d’aquet concurs són 
descobrir noves veus, 
donar suport a les joves 
promeses i, alhora, donar 
a conèixer l’obra i figura 
dels germans Pla (Josep, 
Joan Baptista i Manuel), 
músics del segle XVIII 
d’arrels balaguerines.
 Enguany, el jurat esta-
rà compost per Enriqueta 
Tarrés (Soprano catalana 
que ha cantat als princi-
pals teatres d’Òpera d’Eu-
ropa, Amèrica i el Japó), 
Mirna Lacambra (Sopra-

El 3 i 4 de novembre es celebrarà 
el 9è Concurs de Cant Líric
Germans Pla Ciutat de Balaguer

Jornada de treball a Tartareu

no i Promotora Musical 
de ressò internacional. 
Fundadora i Presidenta 
de l’Associació d’Amics 
de l’Opera de Sabadell 
i organitzadora del Ci-
cle Opera a Catalunya), 
Montserrat Cots (Pianista 
i pedagoga catalana), 
Pedro Pardo (actualment 
és el director titular de 
l’Orquestra Simfònica 
Victoria de los Ángeles, ha 
participat al programa de 
televisió “Oh Happy Day” 
i és el director del Cor de 
l’Orfeó Lleidatà) i Roger 
Alier Aixalà (Historiador 
i crític de música, que va 
protagonitzar un progra-
ma televisiu d’òpera al 
Canal 33 i posteriorment 
un programa de ràdio 
dedicat a les grans veus 
a Catalunya Música).
 El concurs tornarà a 
comptar enguany amb la 
col·laboració del prestigi-
ós pianista Alan Branch.
 També es farà l’entre-
ga de premis pels tres pri-
mers classificats, premis 
extraordinaris de la mà de 
la Fundació Victòria dels 
Àngels, Òpera de Saba-
dell, Amics de l’Òpera 
de Lleida, Orgues de Po-
nent i del Pirineu, l’Assoc. 
D’Art 4 i un premi especial 
“Joventuts musicals de 
Catalunya” i el Premi del 
Públic.

Celebració dels 10 anys de l’Associació 
Salut Mental La Noguera
 El 26 d’octubre al casal 
Lapallavacara, es farà l’acte 
de celebració dels 10 anys de 
trajectòria de l’Associació Sa-
lut Mental La Noguera.
 Amb la presència de per-
sones i institucions que van 
fer possible la constitució 
d’aquesta, es faran els parla-
ments institucionals i una tau-
la amb els membres funda-
dors, la presidenta actual i un 
representant del Club Social. 
S’acabarà amb l’actuació mu-
sical del cantautor Joan Blau. Cartell de la celebració

Participants a la sortida

Un any més, escolars i professors de 
l’Escola Vedruna fan la sortida nocturna

 El passat dijous, 11 
d’octubre, un total de se-
tanta-cinc  alumnes d’ESO 
i sis professors de l’Escola 
Vedruna Balaguer van par-
ticipar en la dotzena sortida 
nocturna, organitzada per 
l’equip de Pastoral de  l’es-
cola, que es celebra cada 

any a principis de curs.
 Enguany, a diferència 
de la resta d’edicions, la 
ruta va ser diferent. Si en 
les altres, el destí era l’er-
mita de Montalegre, ara 
s’escollí realitzar un tra-
jecte pel camins del secà 
de Balaguer fins a trobar 

el riu Farfanya i arribar, 
finalment, al monestir cis-
tercenc de Santa Maria de 
les Franqueses.
 Un cop, ja de matinada, 
i arribats en aquest indret, 
van poder descansar i re-
cuperar forces per tornar,  
ben entrat el matí, de nou, 
i passant per la Bultra, cap 
a Balaguer. En total, es van 
recórrer uns 18 kilòmetres.
 Una sortida que, des 
de la comunitat Vedruna 
Balaguer, es valora molt 
positivament pel seguit 
de valors que es refermen 
i que ajuden a consolidar 
la formació integral de 
l’alumnat, amb l’ajuda de 
Joan Sauret i una gran or-
ganització, van fer que els 
participants s’ho passessin 
d’allò més bé i que un cop 
més s’hagi pogut fer. 
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 Per si en tot el que hem 
vist i viscut no n’hi hagu-
és prou, els nostres caps 
polítics en van afegint. 
Des d’un Parlament que fa 
ben poca cosa, i sí amplis 
espais de no fer res, a les 
sorpreses que ens dóna el 
Sr. Quim Torra, hi ha un 
ventall d’ocasions per fer-
nos riure a nosaltres i a 
tot el món. Quan reposat i 
recuperat per complert de 
la sorpresa d’estar vivint 
en un municipi republicà 
d’una suposada república 
catalana, ben imaginada 
també. Hem vaig ficar a 
riure, de la “xarlotada” en 
la que ens volen fer viure.
 Fa poc de temps amb 

Més i més espectacles
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

tota la serietat del món 
també, ja estàvem dintre 
la Unió Europea amb tots 
els drets existents. Doncs 
érem un nou Estat. Segons 
la gegantina capacitat de 
somiar, també podríem ser 
dins la NATO per quatre 
xavos, i jo em preguntava 
perquè no a la ONU i al 
Consell de Seguretat, com 
a membre permanent.
 De clar que ho veia qua-
si ballant el Sr. Turull en la 
seva xerrada a Balaguer 
ens va fer  pressentir un 
nou mon per tot Catalunya, 
amb diners sobrants per a 
tots. Pensions i assistènci-
es socials a nivells superi-
ors. Altres pregonen una 

utòpica justícia justa per a 
tots. El Sr. Romeva va col-
laborà amb ambaixades  
en punts claus per a que 
fóssim reconeguts arreu 
del món. El resultat va es-
tar espectacular, ni un sol 
estat ens va fer l’ullet amb 
un gest de simpatia, potser 
Veneçuela i Kosovo, sí que 
ho varen fer, però els dos 
tenen presents i futurs ben 
dubtosos.
 La unitat que el flautis-
ta de Brussel·les vol fer no 
acaba de quallar. Gent amb 
els peus a terra, i potser 
més ensenyada (de seny), 
reconeixen que tot aquest 
mar de confusió s’ha d’aca-
bar i treballar pels ideals 
que cadascú pugui tenir, 
intentant fer una majoria 
social amb una voluntat 
comuna. Que cal dir, jo 
veig avui molt difícil de fer 

essent la nostra societat 
molt estratificada i varia-
da. També es cert que no 
es pot saber els resultats 
d’aquests treballs que hau-
ran de ser a llarg termini.
  Avui amb les “bata-
lletes” que els munten al 
Gobierno els del PP, mos-
tren la seva poca memòria 
que va repetint una tàctica 
molt criticada, recordant al 
Sr. Sánchez quan deia “no 
es no”. Repetir tàctiques i 
postures d’abans d’ahir en 
el mon actual no es acon-
sellable. Les circumstànci-
es son canviants amb una 
rapidesa que fa molt fàcil 
errar.
 Tots els partits polítics 
estan prou bruts per poder 
acceptar fer-se una cura de 
humilitat i d’ajuda mútua 
per intentar ser millors en 
el servei al poble. El temps 

s’ha tornat molt llarg i 
crec amb sinceritat que 
no saben en concret on 
ens volen portar, embafats 
com estem tots el adminis-
trats, haurien d’ajudar-se 
per portar-nos un xic d’es-
perança de que aquesta 
“pallasada” i tot plegat, 
acabi aviat. Quasi tots te-
nim el cor premut  i cada 
dia arrosseguem aquella 
esperança barrejada amb 
el fàstic de veure tants in-
teressos creats per “perso-
natges” i partits.

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

 Fa molt temps que do-
nant voltes veiem que cada 
dia estem pitjor, principal-
ment Catalunya cada dia 
més atacada injustament, 
materialment i psicològi-
cament i si et defenses et 
tracten de terrorista i rebel, 
inclús de nazi. Tenint molts 
enemics de mateixos cata-
lans i sent la regió que in-

Demagògia
Francesc Cucurull i Torra
-------------------------------------------------------------------------------------------------

discutiblement més clara i 
més solidària i acollidora. 
Junt amb Alemanya  i Su-
ïssa és la més avançada 
d’Europa i ens haurien de 
tenir en millor concepte ja 
que hem donat de sempre 
moltes probes. És molt 
trist que Catalunya no si-
gui escoltada i que no es 
pugui arreglar mitjançant 

el diàleg i que se li donés 
la llibertat a que té dret, 
doncs de sempre ha estat 
trepitjada. La democràcia 
és per ajudar-nos i com-
prendre’ns.
 La joventut està en 
bona part frustrada degut 
al previndre, que veu lo 
que li espera, ja que ni que 
tingui actituds no té segu-
retat, no és d’estranyar que 
busquin probabilitats a 
fora del nostre país.
 Hem de defensar els 
nostres legítims drets i 

pressionar, no sent violèn-
cia, però amb el nostre si-
lenci acceptem el mal, sent 
part del conflicte.
 Hem de sortir d’aques-
ta crisi que ens desficia, 
exigència natural d’autode-
fensa siguin del poder que 
vulguin, atemptant contra 
la integració. Si no fem res 
més ens convertim amb 
súbdits.
 La solució del conflicte 
és un referen pactat com 
diu el Tribunal Internacio-
nal de la Haia, dient que en 

democràcia és el poble que 
té la última paraula.
 Hem d’estar orgullosos 
de ser d’un país, noble, pa-
cífic amb claredat d’idees, 
doncs Catalunya és el bres-
sol de tot bon català.
 P.D: Si no creiem que 
som un país intolerant i 
amb falta de cultura de-
mocràtica, creat en una at-
mosfera que deprecia l’opi-
nió aliena i no entenem el 
pluralisme, i que la demo-
cràcia s’ha de consultar als 
ciutadans.
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Inici de la 23a temporada de Teatre el 
proper diumenge 28 d’octubre
 El Teatre Municipal de 
Balaguer iniciarà la 23a 
temporada, amb dos cicles, 
el cicle de Tardor (octubre, 
novembre i desembre) i el 
cicle d’hivern (gener-febrer-
març-abril).
 E l  p r i m e r  d e l s 
espectacles de la nova 
temporada arribarà a finals 
d’octubre, concretament el 
diumenge 28 d’octubre a les 
19 h, amb la representació 
de l’obra “Moby dick”, amb 
Josep M. Pou com a cap de 
cartell, basada en la novel·la 
d’Herman Nelville.
 Un concert familiar 
amb el grup “El pot petit”, 
e l  divendres dia 9 de 
novembre i “El fantasma de 
Canterville”, el dia 10 i amb 
l’incombustible rei de la 
comèdia, l’actor Joan Pera.
 La darrera proposta de 
la tardor ens arribarà el 2 
de desembre de la mà de 
Sílvia Munt, que dirigeix 

amb l’obra de “La resposta” 
a actors de primera línia, 
Emma Vilarasau, Àngels 
Gonyalons, entre altres.
 Pel que fa al Cicle d’Hi-
vern, arrencarà el 20 de ge-
ner amb un “foraster” molt 
conegut gràcies a la TV pú-
blica catalana, l’actor Quim 
Masferrer retrà homenatge 
al públic amb l’espectacle 
“Bona gent”. Continuarà 

Damaris Gelabert amb el seu Concert familiar

el cicle el 27 de febrer amb 
l’obra “Escape Room”, una 
comèdia de Joel Joan.
 Al març arribaran dues 
propostes més, una per 
a públic familiar el dia 9, 
amb la popular Dàmaris 
Gelabert i el seu Concert fa-
miliar i l’altra el dia 30 amb 
“El preu” d’Arthur Miller, in-
terpretada per quatre grans 
mostres de l’escena catala-
na, Pere Arquillué, Ramon 
Madaula, Rosa Renom i 
Lluís Marco.
 Per acabar la tempora-
da i coincidint amb el cap 
de setmana de la Fira Q, 
amb un espectacle polifò-
nic-teatral sense text on 
cada gest té assignada una 
nota musical. Els encarre-
gats seran els coneguts Cor 
de Teatre amb el seu darrer 
espectacle “Troia, una ve-
ritable Odissea! , després 
dels seus exitosos muntat-
ges Operetta i Allegro.

 L’Àrea de joventut 
de l’ajuntament de Ba-
laguer i l’associació Jo-
ves BLG, organitzen per 
segon any consecutiu la 
Revetlla de Castanyada. 
Diferents DJ’s i el grup 
de versions Rocktam-
buls, posaran la música. 
Serà el dimecres 31 d’oc-
tubre al pavelló d’Inpac-
sa que obrirà les portes a 
2/4 de 12 de la nit.
 Les actuacions mu-
sicals de la revetlla co-
mençaran a la mitja nit 
amb el DJ Joan Donaire. 
Seguidament a partir de 
la 1 el grup de versions 

Castanyada Jove el proper
dimecres 31 d’octubre al
Pavelló d’Inpacsa

Castanyada 2018 amb Rocktambuls

Actuació de Dj Joan 
Donaire, Rocktambuls 
i els Dj’s Duo de Ases i 
Albert Salvatierra

Rocktambuls ens porta-
ran el seu directe més po-
tent. Finalment la festa la 
tancarà a la matinada els 
Dj’s Duo de Ases i Albert 
Salvatierra, que ens ofe-
riran les seves sessions 
pels que tinguin ganes 
de més gresca.
En l’acte de presentació 
han assistit l’Alcalde de 
Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal, la Regidora de Jo-
ventud, Gemma Vilara-
sau,  Thiagoo Hachikyan 
i Juan López membres 
de l’associació de joves 
BLG, i el responsable 
de l’Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament Francesc 
Almira. 
 L’entrada per a la 
revetlla serà gratuïta i 
comptarà amb la col-
laboració de l’associació 
de joves BLG en l’orga-
nització de l’activitat.

L’obra “Moby dick” amb Josep Ma Pou
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El Parc de Bombers de Balaguer treballa 
per la Conservació de vehicles històrics

 El parc de Bombers de 
Balaguer han iniciat un nou 
projecte per la rehabilitació i 
manteniment dels seus vehi-
cles.
 La història dels bombers 
a la ciutat, va començar  amb 
els bombers municipals que 
desprès passarien a formar 

part de l’estructura de parcs 
de la Generalitat de Catalu-
nya. En aquella primera etapa 
el bombers de la Noguera van 
tenir la sort de disposar de dos 
vehicles molt especials que 
van utilitzar per treballar en to-
tes les actuacions de rescat i 
incendis. Aquest dos vehicles 

serien l’autoescala “GMC” i 
el vehicle cisterna “BARREI-
ROS”. Tots dos vehicles for-
men part de la història dels 
bombers de Balaguer i de la 
Noguera.
 L’Agrupació Recreativa 
dels Bombers de Balaguer 
dintre del projecte de restau-
ració, plantegen la possibilitat 
de poder deixar els vehicles en 
la zona d’entrada al parc de 
bombers, ubicació que permet 
que siguin visibles per la gent 
que visita el Parc del Reial. Per 
aquest motiu crearan dos es-
pais amb una superfície aïlla-
da del terra i amb una coberta 
amb l’objectiu de protegir-los 
de la meteorologia. Aquestes 
dos vehicles estan conside-
rats joies de l’automoció i de 
la història dels bombers. El 
projecte estarà subvencionat 
per la Diputació de Lleida.

 L a  m a r c a  d e 
cerveses San Miguel, 
en col·laboració amb 
l’Associació Gastrobar i 
el suport de l’ajuntament 
de Balaguer, presenten la 
segona edició de “Food 
Explorers”, la Ruta de la 
Tapa de San Miguel que 
tindrà lloc del 25 d’octubre 
al  4 de novembre a 

II edició de “Food Explorers” del 
25 d’octubre al 4 de novembre

Imatge de la passada edició

Balaguer.
 E ls  es tab l iments 
participants, serviran la 
tapa amb una San Miguel 
Especial o una San Miguel 
0,0% per un preu de 2,5 
euros. Un jurat format 
per experts puntuarà la 
presentació, ka qualitat, 
l’elaboració i l’originalitat 
de cada tapa.

Un dels vehicles que es recuperarà
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
SE BUSCA panadero 
y pastelero. Interesa-
dos enviar curriculum 
a: oficines2018@hot-
mail.com
-----------------------------------
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.
-----------------------------------

REPASSOS de llen-
gua anglesa (Primària, 
ESO i Batxillerat). Raó 
telèfon: 698383277.
-----------------------------------

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.
------------------------------------

VENDA FINCA de 7-8 
HA en finca única al 
terme de Camarasa. 
Interessats trucar al: 
648459852.
-----------------------------------
PARCEL·LA EN VEN-
DA a Térmens. Possi-
bilitat de fer-hi dos ha-
bitatges. Façana a dos 
carrers. Molt bon preu. 
Telèfon: 973450555.
-----------------------------------
VENDA DE CASA uni-
familiar a Gerb, amb 
possibilitat de permu-
ta per pis a Balaguer. 
Casa de 240 m2, 4 hab., 
4 banys, gran menja-
dor, terrassa, balcó, 
jardí amb barbacoa, 
garaig (3 cotxes), amb 
acabat de qualitat. 
Per entrar-hi a viure. 
Vistes al camp. Raó: 
667759666.
------------------------------------

OPORTUNITAT venda 
de dos pàrquings al 
c/ Girona cantonada 
amb c/ Riu Corb. Inte-
ressats informació als 
telèfons: 973446011-
629725009.
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
EN VENDA 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, bit-
llets, segells, joguines 
antigues, rellotges de to-
tes les marques, àlbums 
cromos, postals, fotos 
antigues, còmics, llibres 
antics, plomes estilo-
gràfiques, nines Nancy, 
escalextrix, coberteries 
de plata i antiguitats. 
Telèfon:  676803205.
------------------------------------
V E N D A  D E  L L E -
NYA, a domicili. 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.
-----------------------------------
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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 18 d’octubre a les 8 de la tarda del 25 d’octubre  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 25 d’octubre a les 8 de la tarda de l’1 de novembre  DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’1 de novembre a les 8 de la tarda del 8 de novembre  SALA

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

LLOGUER
local comercial al c/ Girona.

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

Raó: 973450555.
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