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En Portada
Festa Major de Balaguer

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 festa major de Balaguer començarà oficialment 
el dijous 8 de novembre, amb el repic e campanes i el 
pregó de festa major que són els actes que marquen 
l’inici de festes, però el primer cap de setmana, Balaguer 
ja va celebrar alguns actes que estaven emmarcats dins 
de la mateix festa major, així com la presentació del llibre 
“L’abans de Balaguer” a la sala d’actes de l’ajuntament 
el divendres dia 2. També el dissabte dia 3, hi va haver 
el IX Concurs Internacional de cant líric “Germans Pla 
Ciutat de Balaguer” al teatre.

 

# Balaguer recupera l’antic nom de “Paeria” per al govern municipal
La proposta ha estat ratificada per la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governa-
ció, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya a través d’un informe

# La Fira d’Alimentació i Salut ha tancat les seves portes ambèxit d’assistència
Entre les conferències més destacades hi ha hagut la del doctor en ciències químiques, Pablo Campra

>>BALAGUER
# La Carpa Jove i el pavelló d’INPACSA escenaris de Festa Major

Escenari de grups locals i de la zona, així com grups dins del pano-
rama actual del rock català i Dj’s.

# El diumenge dia 11 al migdia nova edició del concurs de sardanes
57ena edició del concurs sota les notes de la Orquestra Maravella

>>COMARCA
# Cursos per millorar la memòria adreçats a la gent gran

L’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal, fa temps que 
treballa per donar suport als Casals i Associacions de Gent Gran 

# Inici dels tallers de salut bucodental a l’escola a Menàrguens
Impartits pels professionals de l’Institut Dental la Noguera

>>ESPORTS
# El CF Balaguer suma tres punts en les dos últimes jornades

Perd com a visitant per 2-0 davant el Vilanova la Geltrú i guanya al 
Sant Ildefons al Municipal de Balaguer pel mateix resultat

# El Sisvial CB Balaguer segueix invicte una jornada més
6a victòria consecutiva aquest cop en la pista d’Almacelles

# Taller “Cuidem-nos per sentir-nos bé” per l’Associació Dones del Roser de Vallfogona
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal de la Noguera va impartir un taller a 
l’Associació de Dones El Roser de Vallfogona de Balaguer, el passat 19 d’octubre

# Ermengol exposa a Lo Carreró de Montgai les seves obres més “Canyeres”
La mostra està integrada per 45 dibuixos seleccionats pels seguidors del ninotaire a través de les xarxes socials.

# Aleix Sierra i Raúl Barrios campions d’Europa de Duatló Cross
El passat 23 d’octubre, els duatletes del CE Pedala.cat, Aleix Sierra i Raúl Barrios, es van proclamar campions 
d’Europa de duatló cross, en el Campionat d’Europa de Duatló Cros disputat a Eivissa.

# Victor Pueyo i Roser Xipell guanaydaor de la 36a Cursa del Sant Crist de Balaguer
Josep Ramon Sanahuja (Xafatolls) i Yveth Camus (Dinamic Sport) van guanyar la cursa de 5 km

>>OCI / CULTURA
# El Museu de l’Or participa en la setmana de Turisme Industrial

Del 3 a l’11 de novembre una oportunitat de viure el patrimoni indus-
trial de Catalunya, des d’una altra òptica.

# Balaguer Músic oferirà el seu concert el proper dia 17
A partir de les 7 de la tarda, i al Teatre Municipal de Balaguer
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>> DIMECRES dia 7

19.30 h. Presentació del llibre  1-O. Basat 
en fets reals,   d’Imma González, Gerard 
Martínez, Abel Pujol i Pere Gilart, quatre 
periodistes del setmanari 7Accents i 
corresponsals del diari ARA a Lleida, a 
la Biblioteca Margarida de Montferrat.

>> DIJOUS dia 8

09.45 h. Tradicional Ofrena Floral, amb 
trobada a la plaça Mercadal i recorregut 
fins al Santuari, acompanyats pels 
Gegants de la Ciutat i cercavila amb la 
companyia Triqui Tralla, amb xanquers i 
molta diversió.
11.00 h. Ballada de gegants a l’esplanada 
del Sant Crist i l’actuació de la companyia 
Triqui Tralla i l’espectacle Re-Anima’t!.
11.30 h. Ofrena Floral del CF Balaguer.
12.00 h. Repic general de campanes, 
anunciant l’inici de les festes.
17.00 h. Ofrena Floral de la Gent Gran.
18.30 h. Ball de la Gent Gran amb 
l’orquestra Banda Sonora.
19.30 h. Inauguració de l’exposició 
“Se’n parlave i n’hi havie...bruixeria a les 
Terres de Lleida”, a la sala d’exposicions 
temporals del Museu.
20.30 h. Pregó de festes a càrrec de Magda 
Gregori Borrell, periodista, i politòloga. 
En acabar es farà el lliurament dels VII 
Premis Ziryab i l’actuació de la Jazz Band 
de l’Escola Municipal de Música.
00.00 h. Concert de Rock amb els grups 
locals Saüc, The Referents i Dj Lokito, a 
la Carpa Jove.

>> DIVENDRES dia 9

10.15 h. Sortida des de l’Ajuntament 
de la Corporació Municipal cap al 
Santuari del Sant Crist, acompanyats 
pels Macers, Gegants i Capgrossos i 
l’Orquestra Selvatana.
11.00 h. Solemne eucaristia presidida per 
mossèn Joan-Enric Vives, arquebisbe-
bisbe diocesà, al Reial Santuari del Sant 
Crist.

   >>>>

Balaguer celebrarà les festes del Sant 
Crist, del 8 a l’11 de novembre

 La festa major de Balaguer 
començarà oficialment el 
dijous 8 de novembre, amb 
el repic e campanes i el pregó 
de festa major que són els 
actes que marquen l’inici 
de festes, però el primer cap 
de setmana, Balaguer ja va 
celebrar alguns actes que 
estaven emmarcats dins de 
la mateix festa major, així 
com la presentació del llibre 
“L’abans de Balaguer” a la 
sala d’actes de l’ajuntament 
el divendres dia 2. També el 
dissabte dia 3, hi va haver el 
IX Concurs Internacional de 
cant líric “Germans Pla Ciutat 
de Balaguer” al teatre. La 
música com a protagonista, ja 
que el mateix dia a la nit hi va 
haver el gran concert de festa 
major amb Jarabe de Palo i la 
seva gira “20 anys”, amb els 
Band  the Cool i el Dj. Toni 

Bosch. El diumenge pel matí 
va ser el torn pel Concurs de 
pesca i la XXXVIII Cursa del 
Sant Crist, amb recorreguts 
de 5 i 10 km i una caminada 
com a novetat. Durant el 
diumenge hi va haver el IX 
Concurs internacional de 
Cant Líric i per la tarda el 
Concert dels guanyadors.
 El llibre “1-O. Basat en 
fets reals” es presenta el 
dimecres 7 de novembre a la 
sala d’actes.
 Ja el dijous és quan 
c o m e n c e n  e l s  a c t e s 
tradicionals de la festa major, 

Magda Gregori, farà el pregó de festes el dijous al vespre

l’ofrena floral dels escolars 
de la ciutat, amb la ballada 
de gegants i capgrossos a 
l’esplanada del Sant Crist, 
així com els balls a Inpacsa, 
els concerts a la Carpa Jove, 
les actuacions infantils, les 
firetes i molts altres actes 
centren els dies de festa 
major.
 Dijous, un dels altres actes 
que enceta la festa major 
és el pregó, que enguany 
anirà a càrrec de Magda 
Gregori Borrell, periodista i 
politòloga. És redactora en 
cap del magazín La Mira 
i condueix i presenta el 
programa televisiu Vull Una 
Resposta de la Xarxa de 
Televisions Locals. A més, 
col·labora com a analista 
p o l í t i c a  e n  d i f e r e n t s 
mitjans catalans. Participa 
en programes televisius 
com el Més324, en la Xarxa 
Audiovisual Local o d’El 
Punt- Avui Televisió. També 
escriu a la revista El Temps, 
al setmanari La República i 
al mitjà d’informació local 
Balaguer TV.

Ofrena floral al Sant Crist

El primer cap de
setmana de novembre 
van començar els actes 
amb concerts, teatre
actes esportius
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>> DIVENDRES dia 9

12.30 h. Trobada amb les autoritats i els 
gegants de Balaguer a la plaça de Sant 
Salvador i recorregut fins a la plaça 
Mercadal.
12.45 h. Vermut popular de festa major a 
la plaça Mercadal.
12.50 h. Ball de l’Harpia i posterior ballada 
de gegants i capgrossos a la plaça 
Mercadal, acompanyats per l’Orquestra 
Selvatana.
13.15 h. Ballada de 3 sardanes (7 
tirades) i concert vermut, amb la Cobla 
de l’Orquestra Selvatana, a la plaça 
Mercadal.
17.30 h. Concert de Festa Major amb 
l’Orquestra Selvatana al pavelló Inpacsa.
18.00 h. Espectacle infantil/familiar amb 
el Pot Petit en concert al Teatre.
19.30 h. Ball de tarda amb l’orquestra 
Selvatana al pavelló Inpacsa.
19.45 h. Espectacle infantil/familiar amb 
el Pot Petit en concert al Teatre.
23.00 h. Ball de nit amb l’orquestra 
Selvatana al pavelló Inpacsa.
00.00 h. Concert de rock català amb els 
grups Gossos, Hotel Cochambre i Dj. 
Marsal Ventura a la Carpa Jove.
     
   >>>>

La Carpa Jove i el pavelló d’Inpacsa
escenaris de la música de festa major

 Un any més s’instal-
larà al costat del pavelló 
d’Inpacsa, la Carpa jove, 
escenari de grups locals i 
de la zona, així com grups 
dins del panorama actual 
del rock català i Dj’s.
 Dijous serà el torn per 
l’estrena del grup local 

Saüc, un grup de rock dur 
amb català, que ens por-
tarà les seves cançons i 
també algunes versions. 
A continuació serà el torn 
dels The Referents, grup de 
versions amb músics de la 
zona també i el Dj. Lokito.
 El divendres serà el 

torn pel grup de rock ca-
talà Gossos, acompanyats 
per Hotel Cochambre i el 
Dj. Marsal Ventura.
 El dissabte a la nit, el 
plat fort de la festa major 
amb el grup Catarres, Six-
tus i Dj. Jordi Bosch.
 Per altra banda, el pa-
velló d’Inpacsa acollirà els 
concerts i balls amb les 
grans orquestres.
 Dijous per la tarda, el 
ball de la gent gran amb la 
Banda Sonora. Divendres 
concert, ball de tarda i ball 
de nit amb la Selvatana. 
Dissabte concert i ball de 
tarda amb la Nova Blanes 
i per la nit, gran festa dels 
80’s amb el grup Los 80 
principales i Dj. Toni Olivé. 
Diumenge concert i ball 
llarg amb l’Orquestra Ma-
ravella.

Els Catarres dissabte a la nit
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>> DISSABTE dia 10

09.00 h. Campionat mixt de petanca, 
per als socis i convidats dels diferents 
casals i associacions de la província, 
a la pista de petanca del Molí de 
l’Esquerrà i esmorzar de germanor 
per als participants, organitzat per 
l’Associació de la Gent Gran de la 
Noguera. 
09.30 h. Si vols esmorzar bé, vine a 
Balaguer! Tradicional esmorzar de 
germanor amb coca amb samfaina, 
cervesa i sucs de fruita, a la plaça del 
Mercadal.
09.30 h. XXXI Torneig d’escacs escolar 
“Memorial Lluís Pijuan”, al casal 
Lapallavacara. 
11.00 h. Representació de l’arribada 
del Sant Crist a Balaguer, per part de 
les germanes Clarisses de la ciutat. 
S’oficiarà a la missa, al Reial Santuari 
del Sant Crist.
11.30 h. Inauguració de la mostra-
exposició de Bonsais a càrrec del Club 
Bonsai Balaguer a la sala d’exposicions 
de l’ajuntament.
12.30 h. Final del campionat de billar 
a tres bandes, organitzat per l’Assoc. 
Gent Gran de la Noguera.
13.00 h. Lliurament dels premis de 
petanca i billar a les mateixes pistes de 
petanca del Molí de l’Esquerrà.
13.00 h. Lliurament del premi Encarnació 
Vilà i Escoda i dels premis d’escacs 
“Memorial Pijuan” a la sala d’actes de 
l’ajuntament.
16.30 h. Exhibició de partides simultànies 
d’escacs, amb la presència d’un gran 
mestre internacional que enfrontarà 
25 jugadors alhora, organitzades pel 
Club d’ Escacs Balaguer, al vestíbul de 
l’Ajuntament.
17.00 h. Espectacle infantil “Posa’t en 
òrbita” de la Companyia Escalivada, al 
pavelló del Molí de l’Esquerrà.
17.30 h. Concert de festa major amb 
l’Orquestra la Nova Blanes a Inpacsa.
19.00 h. Swing Jam, obert a tothom qui 
vulgui gaudir d’aquest ball, al casal 
Lapallavacara, organitzat per l’Assoc. 
Swing la Noguera.
19.30 h. Ball de tarda amb l’Orquestra 
la Nova Blanes a Inpacsa.
22.00 h. Teatre amb Joan Pera i l’obra 
“El fantasma de Canterville” al Teatre.
23.30 h. III gran festa dels 80’s amb 
l’actuació en directe del grup Los 80 
principales. A continuació sessió disco 
amb Dj. Toni Olivé, amb sorpreses i 
repartiment d’obsequis a Inpacsa.
00.00 h. Concert de rock català amb els 
grups Els Catarres, Sixtus i Dj. Jordi 
Bosch, a la carpa Jove.

Les ballades de gegants i capgrossos 
són les més esperades per als petits

Ballada de gegants i capgrossos a la Pl. Mercadal

 Les ballades de gegants 
i capgrossos que es faran el 
dijous, en motiu de l’Ofrena 
Floral dels escolars al Sant 
Crist, acompanyats del grup 
d’animació Triqui Tralla, la 
ballada del divendres amb 
l’Harpia a la plaça Mercadal 
i la cercavila del diumenge, 
són uns dels actes més es-
perats de la festa major per 
als més petits. 
 Així com també les fi-
retes que estaran ubicades 
davant del pavelló d’In-
pacsa o l’actuació musical 
que hi haurà al teatre el 
divendres amb el grup “El 
Pot Petit” espectacle de mú-
sica, teatre, humor i sanses. 
També dissabte hi haurà al 
Pavelló Molí de l’Esquerrà 
l’espectacle infantil “Posa’t 
en òrbita”.

El dijous hi haurà un grup d’animació que
acompanyarà els gegants i capgrossos a la rua que 
fan els escolars de l’Ofrena Floral al Sant Crist

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

Coca de samfaina per l’esmorzar de dissabte

 E l  d i s s a b t e  1 0  d e 
novembre, a partir de dos 
quarts de deu del matí, es 
començarà a repartir els 
més de cent quilos de coca 
de samfaina i de sucre, en 
l’esmorzar de germanor de 
les Festes del Sant Crist, 
que se celebra des de fa 
molts anys sota l’eslogan, 
«si vols esmorzar bé, vine a 
Balaguer»
 L’esmorzar es repartirà 
als porxos de la plaça del 
Mercadal.
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>> DIUMENGE dia 11

11.30 h. Ballada de gegants i capgrossos 
per la ciutat. Sortida de la plaça 
Mercadal amb la Colla Gegantera i 
grallera de Balaguer i arribada a la 
plaça dels Comptes d’Urgell.
12.00 h.  57è Concurs de col les 
sardanistes Trofeu Ciutat de Balaguer, 
amb la cobla de l’Orquestra Maravella, 
la final del campionat de Catalunya 
de categoria gran i la de categoria 
veterans.
17.30 h. Cinema infantil en català, amb 
la pel·lícula Lluís i els extraterrestres.
17.30 h. Concert de festa major amb 
l’orquestra Maravella a Inpacsa.
19.30 h. Ball llarg fi de festa amb 
l’orquestra Maravella a Inpacsa.
21.00 h. Piromusical del Sant Crist a 
càrrec de la pirotècnia Tomàs, fent 
tribut a figures desaparegudes del 
panorama musical i també de grups 
d’actualitat.

Durant els dies de la Festa Major podeu 
gaudir dels gegants i capgrossos que 
estaran al vestíbul de l’Ajuntament de 
Balaguer així com també de les tradicionals 
firetes a darrere del pavelló Inpacsa.

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

Concurs de colles sardanistes

 Un dels actes més popu-
lars i tradicionals de la Festa 
Major del Sant Crist de Ba-
laguer, que enguany arriba 
a la seva 57ena edició, és el 
Concurs de Colles Sarda-
nistes organitzat pels grups 
sardanistes de Balaguer i 
que acull colles sardanistes 
d’arreu de Catalunya, que 
acudiran, un any més a la 
Plaça del Mercadal, per par-
ticipar en el darrer concurs 
de la temporada, sota les 
notes musicals de la Cobla 
orquestra Maravella.
 El Concurs nacional 
de Colles Sardanistes es 
celebrarà el diumenge 11 
de novembre a partir de les 
12 del migdia a la Plaça del 
Mercadal. Enguany es dis-
puta la final del campionat 
de categoria gran i veterans.

Sota les notes de l’Orquestra Maravella, les colles 
sardanistes presents es disputaran el gran Concurs  
de Balaguer el diumenge 11 de novembre
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 L’Associació Residèn-
cia Geriàtrica Sant Do-
mènec ha celebrat el seu 
36è aniversari. Una missa 
solemne per als residents, 
socis i simpatitzants de la 
residència  i un dinar de 
germanor, així com l’actu-
ació del grup d’havaneres 
Vent de Ponent i es va 
acabar fent l’homenatge 
als residents de 80 anys 
i als nouvinguts de 80 o 

La Residència Sant Domènec
celebra el seu 36è aniversari

Aniversari a la Residència Sant Domènec

més edat. Enguany l’ho-
menatge ha recaigut sobre 
20 residents de diferents 
localitats de la comarca.
A tots ells, se’ls llegeix la 
seva història de vida amb 
una projecció de diferents 
fotografies de la seva his-
tòria vital. Acte seguit, 
se’ls obsequia amb regals 
per part de la residència i 
de les diferents autoritats 
convidades a l’acte.

Balaguer recupera l’antic nom de
“Paeria” per al govern municipal
 La proposta de recu-
peració d’aquesta antiga 
denominació ja fou apro-
vada per unanimitat en el 
ple municipal del mes de 
novembre de 2017.
 Ara la proposta ha estat 
ratificada per la Direcció 
General d’Administració 
Local del Departament de 
Governació, Administraci-
ons Públiques i Habitatge 
de la Generalitat de Cata-
lunya a través d’un informe 
elaborat per l’Institut d’Es-
tudis Catalans.
 La nova Paeria de Bala-
guer inicia doncs una cam-
panya d’informació als ciu-

tadans sobre aquest canvi 
de nom, que no suposa cap 
transformació en el funci-

onament ni en l’estructura 
del govern municipal ni de 
l’administració local.

Presentació de la recuperació de la Paeria

Una de les xarrades de la Fira

La Fira d’Alimentació i Salut ha tancat 
les seves portes amb èxit d’assistència

 La Fira d’Alimentació i 
Salut tanca les seves portes 
amb un èxit total de partici-
pació.
 Entre les conferències 
més destacades hi ha hagut 
la del doctor en ciències 
químiques, Pablo Campra, 
que ha presentat alguns 
resultats dels seu treball 
d’investigació sobre el poder 
anti-cancerigen del gaspatxo, 
que ha omplert l’aforament 
de la sala. També han tingut 
un gran èxit les explicacions 
de Teresa Morera, que des-

prés de 15 anys treballant en 
una farmàcia ha trencat el 
seu silencia a la Fira sobre els 
efectes secundaris d’alguns 
dels medicaments que es 
recepten. El certamen també 
ha reflexionat sobre alguns 
aspectes com la necessitat i 
la seguretat dels transgènics 
o l’ús medicinal del cànnabis.
 En aquesta edició la Fira 
reflexiona sobre la forma en 
què l’alimentació i l’estat 
emocional repercuteixen de 
manera directa en una bona 
salut. També ha generat una 

gran expectació la confe-
rència del professor Adolfo 
Pérez, sobre “Com viure 120 
anys i amb salut” o la de 
Nadia Torres de “Com alcali-
nitzar la dieta mediterrània”. 
Tallers de cuina, cosmètica 
natural i sucs ecològics. Més 
enllà de les conferències, la 
Fira ha apostat per les activi-
tats més participatives amb 
tallers i demostracions que 
també han tingut molt bona 
acollida entre el públic i un 
show-cooking.
 Un centenar de produc-
tors locals han participat en 
el Mercat de la Terra amb una 
selecció de productes ecolò-
gics i de proximitat que es fan 
al nostre territori. De tots els 
tipus i gustos, pans de gran 
varietat i qualitat nutricio-
nal, embotits, formatges de 
pastor, xocolates artesanes, 
vins ecològics del Segre i del 
Priorat. Compta també amb 
una secció gran de cosmèti-
ca i higiene natural i destaca 
també el sector de tèxtil amb 
roba i també matalassos 
ecològics.
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 L’entitat Associació 
Salut Mental la Noguera 
va celebrar els seus 10 el 
passat divendres 26 d’oc-
tubre, al Casal Lapalla-
vacara amb un centenar 
d’assistents.
 A l’acte varen assistir 
representants institucio-
nals dels diferents orga-
nismes que donen suport 
a l’entitat. Tots ells van fe-
licitar a la Junta directiva 
i l’equip de professionals 
de l’entitat per la feina 
feta, a la vegada que es va 
posar de manifest la relle-
vància del moment actual 
per tal de treballar junts 
entitats i administracions 
per tal d’oferir una millor 
atenció integral en l’àmbit 
de Salut Mental.
 Es va recordar els 
inicis de l’associació i 
es va agrair el suport de 
l’Associació Salut Mental 

L’Associació Salut Mental La
Noguera ha celebrat l’acte del 
seu desè aniversari

10è aniversari de l’Assoc. Salut Mental la Noguera

Ponent en aquell període 
inicial. Per altra banda es 
va fer un breu repàs de 
l’evolució dels serveis de 
l’entitat fent èmfasis en 
el servei de sensibilització 
comunitària pel qual s’ha 
arribat a realitzar 110 actes 
d’aquesta tipologia. El tes-
timoni del Club social va 
realitzar un discurs emotiu 
sobre el que significa per 
a ell l’espai del Club,  rela-
tant com ha viscut els can-
vis que s’han donat al llarg 
del temps. Per acabar l’ac-
tual presidenta va agrair el 
suport i el treball ben fet 
per tots els membres de 
Junta i treballadors que 
han fet possible que l’en-
titat segueixi activa i amb 
ganes de seguir amb nous 
projectes.
 L’acte va finalitzar amb 
l’actuació del cantautor 
Joan Blau.

El restaurant Xirricló entre els deu
finalistes dels Premis Cartaví 2018
 Un total de deu restau-
rants lleidatans han estat 
escollits com a finalistes del 
Premis Cartaví 2018, que 
atorga anualment l’Associa-
ció Vinícola Catalana, entre 
aquests hi ha el restaurant 
Cal Xirricló de Balaguer.
 Els premis es divideixen 
en tres categories, en funció 
dels diferents preus de les 
cartes dels establiments. Així, 
a la categoria A, els finalistes 
han estat Can Boix (Peramo-
la) i La Boscana (Bellvís); a 
la B, Cal Xirricló (Balaguer) i 
L’Espurna, Celler del Roser i 
Restaurant Aimia (Lleida); i a 
la C, Ca l’Agustina (Preixens), 
La Cosa Nostra (Cervera), 
Níam Restaurant (Tàrrega) i 

2007 Restaurant (La Fuliola). 
Tots ells passaran a la final 
catalana de les seves respec-
tives categories. L’objectiu 
és distingir els restaurants 

de Catalunya que realitzen 
dia a dia una àrdua defensa 
i promoció dels nostres vins 
emparats en les 11 denomi-
nacions d’origen catalanes.

Entrega de premis Cartaví 2018

Robert Martínez

Balaguer declara fill predilecte de la 
ciutat a Robert Martínez

 El ple de la Paeria de Ba-
laguer va aprovar la proposta 
de declarar Robert Martínez 
com a fill predilecte en reco-
neixement als seus mèrits 
esportius.
 L’acte de reconeixement 
està previst per aquest mes 
de novembre (a concretar 
segons el calendari futbolís-
tic del Robert), i també serà 
l’encarregat d’inaugurar una 
exposició fotogràfica dels 
trenta anys de la Nit de l’Es-
port.



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



12 >> C O M A R C A

 Os de Balaguer acull 
el primer cicle de confe-
rències “Descobrint el 
patrimoni històric d’Os de 
Balaguer”, que es faran 
en tres dies diferents. Un 
conjunt de conferències 
on s’explicarà la història de 
dos monestirs que es tro-
ben dins del municipi d’Os 
de Balaguer. Les xerrades 
es realitzaran a la sala 
d’actes de l’ajuntament 
d’Os de Balaguer a les 18 
de la tarda.
 La primera jornada es 
va fer el passat 27 d’oc-
tubre, a càrrec de Robert 
Porta (Monestir de les 
Avellanes), sota el títol “Un 
tomb per la història del 
Monestir de Santa Maria 

Cicle de conferències “Descobrint 
el patrimoni històric d’Os de 
Balaguer”

Les conferències es faran a l’Ajuntament d’Os

de les Avellanes” on van 
degustar productes de Tor-
rons i Mel Alemany i Vi del 
Monestir  de les Avellanes.
 Les següents seran el 
dissabte 10 de novembre 
a càrrec de Joan Sansalva-
dor (Arxiu Gavín), titulada 
“L’Arxiu Gavín a la recerca 
del patrimoni d’Os de Bala-
guer: un recorregut gràfic”, 
amb degustació de pro-
ductes del Molí del Pau i 
Carnisseria Anna i el 24 de 
novembre serà la tercera 
conferència a càrrec de Xa-
vier Mora (Amics de Tragó 
de Noguera) “Santa Maria 
de Vallverd: el monestir 
de Tragó, amb degustació 
de productes del Molí de 
Freixes i Forns Goar.

Cursos per millorar la memòria adreçats 
a la gent gran de la Noguera
 L’Àrea de Serveis Soci-
als del Consell Comarcal 
de la Noguera, a través del 
Pla d’Inclusió Social, fa 
temps que treballa per do-
nar suport als Casals i As-
sociacions de Gent Gran de 
la comarca de la Noguera i 
a les poblacions més peti-
tes que en tenen, per arri-
bar a tota la gent gran de la 
comarca.
 Per això, ha organitzat 
durant 4 anys la Trobada 
de Gent Gran i al 2016 va 
posar en marxa el Consell 
Consultiu de la Gent Gran. 
També du a terme un pro-
grama en neuroprevenció 
adreçat a persones grans 
que consta de cursos per 
millorar la memòria i confe-
rències sobre neuropreven-
ció amb l’objectiu de donar 
claus per a un envelliment 
saludable. En aquestes 
sessions s’explica què és i 
com funciona la memòria, 

Un dels primers cursos es va fer a Cubells

Alumnes de l’Escola Joan Ros de Menàrguens

Inici dels tallers de salut bucodental a 
l’escola Joan Ros de Menàrguens

 Tornen els tallers de sa-
lut bucodental del Consell 
Comarcal de la Noguera 
a les escoles de la comar-
ca, i la primera escola, ha 
estat la Joan Ros Porta de 
Menàrguens, el passat 24 
d’octubre. 

 Els tallers, impartits 
pels professionals de l’Ins-
titut Dental la Noguera, te-
nen l’objectiu de dotar els 
infants i joves de les eines 
necessàries per tenir unes 
bones pràctiques d’higiene 
bucodental per tal de pre-

venir possibles problemes 
com la càries i des de fa 
cinc anys que es fan, orga-
nitzats pel Consell Comar-
cal.
 Els tallers s’adapten a 
les edats dels infants amb 
activitats didàctiques ade-
quades per a cada etapa 
de creixement. En aquest 
sentit, els nens i les nenes 
aprenen bons hàbits de sa-
lut i alimentació i la tècnica 
de raspallat.
 La vicepresidenta del 
Consell, Sònia Valero, va 
destacar amb la necessitat 
d’incidir en la prevenció en 
salut dels més joves.
 Al finalitzar, els alum-
nes reben un diploma acre-
ditatiu i un estoig amb els 
estris necessaris per raspa-
llar correctament les dents.

per què es produeixen els 
oblits, quins són els princi-
pals factors que ocasionen 
els problemes de memòria, 
i com es pot mantenir en 
forma.
 Durant aquest mes de 
novembre i abans de fina-
litzar l’any es faran altres 
activitats conjuntament 
amb casals i associacions 
de gent gran d’alguns mu-

nicipis de la comarca, im-
partides per Aspid Lleida i 
Neurolleida.
 Aquest mes de novem-
bre està previst pel dia 2 a 
la Sentiu. El dilluns dia 5 a 
Bellcaire. El dimarts dia 6 
a Algerri i a Preixens. El di-
mecres dia 7 es farà a Albe-
sa. El dijous dia 15, a Ivars 
de Noguera i el dia 21 serà 
a Torrelameu.
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OliCastelló Alsina de la mà del xef Rafa 
Antonín presenta la nova botella

 Amb la col·laboració de 
Rafael Antonín amb més 
de 5.500 publicacions, dia 
rere dia de vídeo-receptes i 
350 mil seguidors a la seva 
xarxa social Instagram        @
rafuel55, és un apassionat 
de la bona cuina, fet que 
el converteix en un dels 
instagramers gastronòmics 
més influents.
 Rafael Antonín afirma 
que des de que el va catar 
no en consumeix cap altre, 
que l’oli de la família és únic i 
immillorable, a casa seva mai 
en pot faltar i que les seves 
amistats esperen Nadal per 
destapar cada una de les 

PUBLIREPORTATGE

botelles i degustar suc d’oliva 
als plats del xef.
 La línia que ha tret 
OliCastelló juntament amb 
Rafael Antonín és formada 
per dues botelles d’oli d’oliva 
de varietat Arbequina, 
conreades als seus camps 
de Castelló de Farfanya.  Amb 
la finalitat de satisfer les 
necessitats dels seus clients, 
des de la cuina fins a taula. 
 Es podrà trobar una 
botella de 750 ml amb oli 
d’oliva verge extra fruitat 
madur (cuina i cru),  collit al 
seu punt exacte de maduració 
per aconseguir un sabor que 
recordi i ens deixi en boca 
fruita madura.
 L’altra botella de 500 ml 
amb oli d’oliva verge extra 
fruitat verd (cru), collit a finals 
de setembre, convertint-se 
ens els primers que han 

inaugurat la campanya d’oli 
d’oliva a Catalunya. Per 
aconseguir un fruit, un color, 
un sabor i aroma verge extra, 
un cop més increïble.  Suc 
d’oliva verd.                                                                               
 La  compra podrà ser de 
forma individual i també amb 
un estoig que ofereix les dos 
botelles i un setrill per l’oli de 

taula. 
 OliCastelló aposta amb 
Rafa Antonín pel bon oli, bona 
cuina i el més important, 
100% saludable. 
 La família Alsina aprofita 
per donar les gràcies a tots i 
a totes que han fet possible la 
continuïtat d’aquesta marca 
fins el dia d’avui.

L’oli de Gabriel Alsina, reconegut en diverses
ocasions com a un dels millors olis del món,        
presenta una nova edició “by Chef Rafa Antonín”
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 Amb motiu del seu 
60è aniversari, la Coope-
rativa d’Artesa de Segre i 
el Consell Comarcal de la 
Noguera col·laboren en 
una acció de promoció 
consistent en l’elabora-
ció i l’edició especial del 
vi Montsec Vintage, mit-
jançant el Celler Mont-
sec i el Parc Astronòmic 
Montsec (PAM).
 Aquesta idea ha sor-
git del Celler Montsec 
com a conseqüència que 
moltes de les més de 100 
cases rurals de la Nogue-
ra i el Pallars Jussà ob-

El Consell i la Coop. d’Artesa,
col·laboren en una edició
especial del vi Montsec Vintage

Signatura del conveni de col·laboració

sequien els seus clients 
amb una botella de vi.
 L’acció i l’etiqueta 
del vi s’han pensat i ins-
pirat en el cel Starlight 
del Montsec i s’elaborarà 
una primera edició nu-
merada de 6.000 ampo-
lles d’aquesta modalitat 
de vi.
 Cada botella d’aques-
ta edició especial portarà 
l’obsequi d’unes entrades 
2x1 al Centre d’Observa-
ció de l’Univers (COU), 
amb la singularitat que el 
suport de la invitació serà 
el tap de l’ampolla.

Taller “Cuidem-nos per sentir-nos bé” 
per l’Assoc. Dones El Roser de Vallfogona
 El Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones (SIAD) 
del Consell Comarcal de la 
Noguera va impartir un ta-
ller a l’Associació de Dones 
El Roser de Vallfogona de 
Balaguer, el passat 19 d’oc-
tubre.
 La tècnica va realitzar 
el taller “Cuidem-nos per 
sentir-nos bé”, que va per-
metre que les participants 
poguessin reflexionar i tre-
ballar, a través de la visua-
lització de diferents curtme-
tratges, les emocions i les 
actituds que moltes dones 
experimenten, ja sigui per-
què són elles les que as-
sumeixen les tasques de la 
llar, la cura de les persones 

Taller a Vallfogona

Una de les vinyetes de l’exposició

Ermengol exposa a Lo Carreró de
Montgai, les seves obres més “canyeres”

 Ermengol exposa les se-
ves vinyetes més ‘canyeres’ 
a Lo Carreró. La mostra està 
integrada per 45 dibuixos 
seleccionats pels propis se-

guidors del ninotaire a través 
de les xarxes socials.
 El ninotaire Ermengol 
inaugurà el passat 20 d’oc-
tubre una exposició integra-

da per una selecció de les 
vinyetes més ‘canyeres’ pu-
blicades el darrer any al diari 
La Mañana de Lleida.
 L’exposició que es podrà 
veure a Lo Carreró és més 
extensa que les darreres 
mostres protagonitzades per 
l’artista a Lleida. Un altre fet 
significatiu és que les vinye-
tes han estat escollides pels 
propis seguidors a través de 
les xarxes socials, i han es-
tat escollides les que tenien 
més likes i eren més com-
partides al Facebook, Insta-
gram, Twitter i Telegram.
 La mostra, que també té 
les vinyetes a la venda, es 
podrà veure fins el 20 de no-
vembre a Lo Carreró.

o altres situacions d’estrès 
o d’angoixa.
 Pel novembre i desem-
bre està previst que es re-
alitzi en diferents centres 

d’ensenyament de la co-
marca tallers de sensibilit-
zació en matèria d’igualtat 
de gènere i de prevenció en 
la violència de gènere.
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Més de 240 alumnes de la Noguera i 
Segrià nord en el projecte FER
 Aquest curs 2018-2019 
un total de 242 alumes d’11 
escoles de la Noguera i el 
Segrià Nord participen en el 
projecte Futurs Emprenedors 
Rurals (FER.cat), que aplega 
un total de 39 escoles i 863 
alumnes de tot Catalunya. 
El projecte FER.Cat per 
fomentar l’emprenedoria 
entre l’alumnat de 5è i 6è 
de primària, està coordinat 
pel Consorci GAL Noguera 
Segrià Nord i finançat per fons 
FEADER i pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació.
 L’èx i t  de l  p ro jec te 
es fa palès en l’augment 
d ’ a l u m n e s  i  e s c o l e s 
par t ic ipants  respecte 
a l’any anterior, atès que 
el curs 2017-2018 es van 
comptabilitzar 28 escoles i 
385 alumnes a tot Catalunya, 
i 5 escoles i 118 alumnes a 
la Noguera i el Segrià Nord. 
Com mostren les dades, 

gairebé s’han duplicat 
e l  nombre  d ’a lumnes 
participants i encara s’espera 
que s’inscrigui al projecte 
alguna escola més.
Les escoles de la Noguera i 
el Segrià Nord que hi parti-
cipen aquest curs són: l’Es-
cola Sol Ixent de Corbins, 
l’Escola Mestral de Vilanova 
de la Barca, l’Escola Andreu 
Farran d’Àger, l’Escola Els 

Imatge del Projecte

Planells d’Artesa de Segre, 
l’Escola Àngel Guimerà 
de Balaguer, Vedruna de 
Balaguer, l’Escola Espígol 
de Gerb, l’Escola Leandre 
Cristòfol d’Os de Balaguer, 
Escola de les Avellanes, 
l’Escola de Ponts i l’Escola 
Salvador Espriu de Vallfogo-
na de Balaguer.
 Per tal de difondre el pro-
jecte Futurs Emprenedors 
Rurals s’han contactat amb 
21 Centres de Recursos Pe-
dagògics del territori català 
amb l’objectiu d’explicar el 
projecte i repartir els mate-
rials als mestres que aquest 
any implanten el projecte 
d’emprenedoria. Com a no-
vetat, aquest any els alum-
nes disposaran a més dels 
blocs 1 i 2, un tercer bloc 
“Històries d’empreses de la 
Catalunya rural” on s’expli-
quen les experiències d’al-
guns negocis importants de 
la zona rural catalana.

 El Consell Comarcal 
d e  l a  N o g u e r a  i  l a 
Fundació Bancària “la 
Caixa” han signat un 
any més el conveni de 
col·laboració per afavorir 
el desenvolupament de 
les diverses activitats 
de caràcter social que el 
Consell Comarcal porta 
a terme a la Noguera 
a través de l’àrea dels 
Serveis Socials.
 D ’ a c o r d  a m b  e l 
conveni, la Fundació 
Bancària  “ la  Caixa” 
aportarà 16.000 euros 
a programes com el 

El Consell Comarcal i la
Fundació “la Caixa” renoven el 
conveni de col·laboració

Signatura del conveni

Projecte Àgape, aliments 
solidaris de la Noguera, 
per  a l  manteniment 
del local i la compra 
d’aliments per  l’any 2018.
 També es dediquen 
part dels recursos al 
Programa d ’a tenc ió 
a dones víctimes de 
violència de gènere i els 
seus fills i filles, així com 
també, la Trobada de la 
Gent Gran de la Noguera, 
per desenvolupar tallers 
i/o activitats adreçades a 
aquest col·lectiu.
 Amb la signatura 
d’aquest  conveni  es 
contribueix al progrés 
de les persones, amb 
espec ia l  inc idènc ia 
en els col·lectius més 
vulnerables mitjançant 
actuacions eficients i 
innovadores, avaluables 
e n  q u a n t  a l s  s e u s 
resultats. 

Presentació del projecte FER

Aquest conveni
serveix per afavorir el 
desenvolupament de 
diverses activitats de 
caràcter social
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

Conversa 2018

Més enllà del temps,
segueixes abraçant aquest Balaguer nostre
i amb ell ens enlairem de dalt del teu turó 
al món que anomenem el nostre món,
aquell que ens fa palesa la teva infinitud.
Veu sorda i permanent que envolta l’univers 
i l’ordre de les coses, que ens fa lloc a l’espai, 
al temps de cada dia,  i al moll de las paraules
per on es filtra el bé. Plegats som el ressò
de l’aura guaridora que bleixa al teu tossal.

Mirem de confegir
silencis que ens atansin,
l’instint de cadascú d’ésser volgut,
el somni d’un demà lluny d’aquests àmbits,
o el fet de fer aquet vers 
amb tants de sentiments que ens han empès
un dia rere l’altre. 
D’ençà del dia aquell al peu de l’aigua,
pugem muntanya amunt perquè ens abracis.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 La Gràcia passa dels 
quaranta i treballa en una 
carnisseria del mercat. 
Quan li redueixen la jorna-
da laboral a causa de la cri-
si, es veu obligada a aga-
far una segona feina a la 
botiga de roba del senyor 
Miravet, un veí del barri a 
la ratlla dels setanta. Amb 
ell i amb l’Alec, el seu amic 
estranger, emprendrà una 
singular aventura que la 
durà a travessar mig país 
amb una càrrega inespera-
da i a conèixer l’Holandès i 
la Joana, dos personatges 
que poblen les històries 
que el vell Miravet explica 
les tardes que no hi ha cli-
ents. Una novel·la que re-
trata un ambient de barri, 
on la precarietat econòmi-
ca conviu amb una càlida 
xarxa de relacions huma-
nes.
 Els personatges, els 
entorns i el llenguatge de 
la novel·la resulten molt 
propers, molt quotidians, i 
faciliten entrar en la histò-
ria que ens presenta. Però 
no és una història plana. És 
una història que porta les 
seves protagonistes al límit, 
que ens acaba mostrant els 
seus racons més obscurs, 
aquell passat que s’amaga, 
o aquelles emocions que 
costen de compartir.

 Quan l’Amed plora, 
l’Aziz també plora. Quan 
l’Aziz riu, l’Amed també 
riu. Aquests germans 
bessons de nou anys hau-
rien pogut viure tranquil-
lament a l’ombra dels 
tarongers. Però un obús 
enemic va matar els seus 
avis. Per ordir la venjança, 
la família accepta que un 
dels dos haurà d’esdeve-
nir màrtir. Tanmateix, els 
pares no es posen d’acord 
amb el fill que han d’esco-
llir. Un d’ells està malalt: 
cal sacrificar-lo abans 
d’hora? Els bessons aca-
baran prenent la decisió 
final. L’obra ens parla de la 
innocència interrompuda, 
dels odis ancestrals, del 
mal que apareix on no se 
l’espera i de la possibilitat 
d’una redempció.
 La reflexió sobre la prò-
pia vida, l’honor i la venjan-
ça és present al llarg dels 
dos capítols que confor-
men el llibre. El concepte 
de màrtir, -com a heroi del 
poble en la lluita contra el 
mal- pren el sentit d’obli-
gació de sang.
 Sens dubte es tracta 
d’una novel·la poderosa, 
intensa, que ens suscita la 
reflexió profunda sobre el 
valor de la vida i les ideolo-
gies que ens atrapen.
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Flor salvatge
Autor: M. Mercè
Cuartiella
Gènere: Novel·la

 A la gran ciutat dels 
gossos, tots s’afanyen, 
tots estan molt ocupats i 
tots fan el mateix. Però, de 
sobte, apareix una gosse-
ta que no fa el mateix que 
tots i això fa que no trobi 
el seu espai en aquesta 
gran metròpolis. Així que 
decideix fer la maleta per 
buscar el seu lloc al món. 
En aquest viatge la prota-
gonista descobrirà que no 
hi ha res de mal a ser dife-
rent i tornarà allà on tot va 
començar per viure la vida 
amb una nova perspectiva. 
 Un llibre divertit, amb 
unes imatges que criden 
l’atenció i que cal observar 
acuradament per no per-
dre’ns cap detall.
 El creador Rob Bid-
dulph ens proposa un 
nou àlbum il·lustrat amb 
el seu estil particular, per 
explicar-nos una història 
que farà pensar al lector 
sobre la importància de 
valorar les nostres particu-
laritats. En els seus llibre 
sempre ens porta missat-
ges a destacar pels més 
petits, en aquest ens pro-
posa endinsar-nos en els 
problemes que ens supo-
sa encaixar en els nostre 
entorn i aprendre a valorar 
les diferències com un fet 
positiu. 

El camp de tarongers
Autor: Larry Tremblay
Gènere: Novel·la

No com tots
Autor: Rob Biddulph
Gènere: Infantil (+5)
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Divuit alumnes de l’Escola Vedruna
participen en un projecte d’Erasmus

 Divuit alumnes de 1r de 
Batxillerat de l’Escola Ve-
druna Balaguer, juntament 
amb 18 estudiants d’escoles 
de Bulgària, Romania i Por-
tugal, van dur a terme, des 
de l’1 al 5 d’octubre, un se-
guit d’activitats dins el pro-
jecte Erasmus+ ‘Start Up 

your Career Successfully’.
 Durant l’estada a Bala-
guer  van realitzar  diferents 
tallers relacionats amb el 
mercat laboral, amb les 
habilitats que necessiten 
en el mercat de treball de 
l’Europa del segle XXI i amb 
la preparació  del seu currí-

culum. També visitaren em-
preses de la comarca i equi-
paments de la ciutat, com 
el Museu de l’Or. Al llarg 
d’aquests dies,  van parti-
cipar en  diverses activitats 
per mostrar-los la cultura 
catalana i van ser rebuts, a 
l’Ajuntament, per l’alcalde 
de la ciutat.
 L’octubre del 2017 va 
començar aquest projecte 
que és  finançat per la Unió 
Europea. El seu objectiu és 
donar eines als nois i noies 
per una millor inserció en el 
mercat laboral. La llengua 
vehicular és l’anglès.
 L’Escola Vedruna Bala-
guer és el tercer centre que 
acull la trobada. Anterior-
ment havien estat a  Portu-
gal i a Romania. La cloen-
da és prevista, a Bulgària, 
l’abril de 2019.

 El passat divendres 2 de 
novembre es va presentar 
la publicació “Balaguer: 
Recull gràfic 1871-1982”  
amb la presència dels 
seus autors. El volum de 
L’Abans de Balaguer és un 
llibre que recull fotografies 
representatives de la 
ciutat entre els anys 1871 
i 1982. Posa l’èmfasi en 

Presentació del recull gràfic de 
Balaguer “L’Abans de Balaguer”

L’abans de Balaguer

l’aspecte humà: la gent, 
la manera de viure, els 
costums, les tradicions 
i les festes, i també els 
paisatges, els edificis i 
els monuments més 
emblemàtics. S’ha editat 
en fascicles setmanals, 
en venta a les llibreries 
i papereries de la ciutat 
durant el darrer any.

Foto de grup dels participants a l’Erasmus



18 >> E S P O R T S

Classificació
Primera divisió

Catalana
1. Mollerussa ...............23
2. Viladecans ...............21
3. Manresa ...................21
4. Igualada ...................18
5. Almacelles ...............17
6. Montañesa ...............16
7. Vilanova Geltrú .......15
8. Borges Blanques ....14
9. UD Vista Alegre  .....13 
10. Andorra ..................12
11. Tàrrega ...................11
12. Rapitenca ...............10
13. Júpiter ....................10
14. Lleida B ..................10
15. Balaguer  ................ 9
16. Sant Ildefons ...........9
17. Gavà ..........................7
18. Cambrils  .................6

Propers encontres

11/11/2018 
Municipal 
Nou Barris

Montañesa| Balaguer

Tres punts en les dos últimes jornades 
deixen al Balaguer a la zona baixa

El Balaguer va sortir 
derrotat de la seva visita 
a Vilanova la Geltrú amb 
gols al final del partit

Balaguer-Gavà

Balaguer-Gavà

18/11/2018
Camp Municipal

de Balaguer
Balaguer| Manresa

 La derrota davant del 
Vilanova La Geltrú deixava 
al Balaguer en un perillós 
penúltim lloc a la classifi-
cació.
 El Vilanova va sortir molt 
millor al partit i va dominar 
clarament durant tota la 
primera part i donava la 
sensació constant de perill 
tot i que els gols no pujaven 
al marcador.
 A la segona part el par-
tit va mantenir la mateixa 

28/10/2018

VILANOVA G.
BALAGUER

tònica amb un Vilanova 
buscant el gol de la victòria 
i un Balaguer veient passar 
els minuts amb la esperan-
ça d’aconseguir un punt de 
l’empat. ja que no creava 
cap ocasió a la porteria del 
Vilanova.

 No va ser fins al minut 
83 amb la transformació 
d’una pena màxima que 
l’equip local no trobava el 
premi del gol transformat 
per Aleix Vall.
 A partir d’aquest mo-
ment el Balaguer es va 
deixar anar i ja en l’últim 
minut del partit els locals 
van sentenciar l’encontre 
amb un gol d’Iker Pujol que 
feia justícia al partit vist.
 El passat dissabte el 
Balaguer va derrotar al Sant 
Ildefons. Després d’un fort 
inici dels locals amb una 
molt bona ocasió de Ven-
drell i un xut al pal, Marc 
Sánchez marcà el primer 

gol als 7 minuts.
 Poc després, en un cor-
ner, Tinoco treu sota els pals 
el que hagués significat el 
2-0. Y tan sols un minut més 
tard, a l’àrea contraria, un 
defensor local evità el gol de 
Younes en la mateixa línia 
de gol amb una pilota per 
sobre d’Alfred.
 Passaven els minuts i el 
marcador no es movia, però 
en el 75 d’una falta a favor 
del conjunt local aconseguí 
marcar el segon gol obra de 
Víctor.
 Ja en el descompte, Ven-
drell va poder fer el tercer 
però la mà d’Arnalot i el pal 
ho van evitar.

El Balaguer derrota amb solvència al Sant Ildefons 
amb un resultat que va resultar curt pel partit fet

2
0

03/11/2018

BALAGUER
SANT ILDEFONS

2
0
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El Sisvial CB Balaguer segueix invicte 
amb la seva 6a victòria consecutiva

 6a victòria consecutiva 
pel Sisvial CB. Balaguer A 
que segueix invicte i aquest 
cop en una pista complica-
da com la d’Almacelles.
 El partit va començar 
molt igualat per part dels 
dos equips, 12-14 a la fi del 
1r quart. Les defenses s’im-
posaven als atacs i ja es 

preveia que seria un partit a 
pocs punts. Els Balaguerins 
no podien realitzar el seu 
bàsquet de contraatac i els 
hi costava jugar en estàtic, 
però tot i així la seva gran 
defensa feia que els locals 
no agafessin avantatge al 
marcador, 27-27 a la mitja 
part. El 3r quart, tot i la igual-

tat va ser pels Balaguerins, 
però no acabaven d’estar 
encertats en atac, amb tirs 
que no acaben d’entrar i so-
bretot des de la línia de tirs 
lliures.
 A l’inici de l’últim quart, 
el Balaguer agafava el seu 
màxim avantatge del partit, 
41-48, i semblava que po-
dia ser allà on es trenqués 
el matx, però un parcial de 
13-3 pels locals, posava les 
coses molt complicades a 
falta d’un minut i mig per la 
fi del partit, 57-53. Va ser en 
aquest moment, que la sang 
freda dels balaguerins, i la 
seva gran defensa va perme-
tre poder assegurar el rebot 
en defensa i sortir al contra-
atac, i guanyar el partit des 
de la línia de tirs lliures. Al 
final 57-61 i una victòria més 
que dóna el liderat provisio-
nal al Balaguer.

Sisvial CB Balaguer

 El passat 23 d’octubre, 
els duatletes del CE 
Pedala.cat, Aleix Sierra 
i Raúl Barrios, es van 
proclamar campions 
d’Europa de duatló cross, 
en el Campionat d’Europa 
de Duatló Cros disputat a 
Eivissa.
 La prova consistia en 
un recorregut a peu de  6,3 

Campions d’Europa de Duatló 
Cross Aleix Sierra i Raúl Barrios

Raúl Barrios i Aleix Sierra

km, 18 km amb BTT i 4,2 
km de cursa peu, en uns 
circuits poc tècnics però 
força exigents. Aleix Sierra 
es va proclamar campió en 
el grup d’edat 20-24 anys 
i campió absolut de tots 
els grups d’edat i Raúl 
Barrios, quedava campió 
en el grup d’edat 18-19 
anys.
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 El passat diumenge 
28 d’octubre va tenir lloc 
al poliesportiu 1r d’Oc-
tubre de Balaguer, la 
presentació de la tempo-
rada 2018-2019 de totes 
les seccions de l’Escola 
de Futbol Sala Balaguer 
Comtat d’Urgell.
 L’escola de la capital 
de la Noguera va presen-
tar un total de 13 equips, 
des dels debutants i 
prebenjamins, fins al 
primer equip comptant 
com ja és habitual amb 
un equip femení i un de 
veterans. Aquesta tem-
porada són uns 120 nens 
que gaudeixen cada cap 
de setmana d’una bona 
estona d’esport.
 En la presentació 
van assistir-hi entre d’al-
tres, les autoritats de la 
ciutat com el Sr. Jordi 
Ignasi Vidal, alcalde de 
la ciutat i la regidora 
d’esports, la Sra. Gem-
ma Vilarasau i també va 
comptar amb la presèn-
cia de la vicepresidenta 

Presentació de totes les
seccions de l’Escola de Futbol 
Sala Comtat d’Urgell

Foto de tots els equips

del Consell Comarcal de 
la Noguera, Sònia Valero 
i també del secretari de 
la FCF, Ramon Castellar-
nau.
 Aquest any, a part de 
la presentació de tots els 
equips s’ha volgut ren-
dir un petit homenatge 
a un jugador juvenil de 
l’escola que va patir un 
greu accident de trànsit 
la temporada passada 
i que s’està recuperant 
per poder tornar a for-
mar part de la família 
del futsal. Els seus com-
panys que esperen el 
seu retorn van rebre’l 
amb una samarreta 
commemorativa i li van 
fer entrega d’una amb el 
seu nom a l’esquena.
 Després, tots els 
assistents a l’acte, van 
poder gaudir d’un emo-
cionant partit del primer 
equip que disputava la 
5a jornada de lliga con-
tra l’equip d’Almacelles 
i que va acabar amb el 
resultat de 5-6.  

Noves marques importants pels
corredors del Runner’s Balaguer
 Aquest passat diumenge 
dia 28, s’ha celebrat la cursa 
de la barca a la població de 
Vilanova de la Barca, puntu-
able per la lliga ponent.
 Als 10 km la victòria ha 
sigut per l’atleta dels Run-
ner’s Balaguer Antoni Caru-
lla, per davant d’Eduard ca-
marasa del EKKE i d’ Eduard 
Graus del Proteam.
En noies la guanyadora ha 
sigut Meritxell Bonet, per 
davant de les atletes Luz Mo-
reno i Roser Xipell.
 Als 5 km, l’atleta bala-
guerí Sergi Nunes ha que-
dat segon de la general i 
d’aquesta manera es col-
loca segon a la classificació 
de la Lliga Ponent i amb 

Antoni Carulla

possibilitats d’aconseguir la 
tercera lliga consecutiva.
En la cursa femenina, la gua-
nyadora ha estat Carla Gui-
llen, seguida de Laura Palle-

jà i Antònia Argilés-  L’atleta 
del Runner’s Balaguer Na-
tàlia Bernat,  ha quedat 4a 
classificada de la general i 
primera de categoria.

Un dels equips balaguerins participants

Balaguer acull la 3a fase de Copa
Catalana de Rítmica modalitat conjunts

 Aquest diumenge es va 
celebrar a Balaguer la 3a fase 
de gimnàstica rítmica en la 
modalitat de conjunts  i que 
resulta la darrera de les clas-

sificatòries per la fase final. 
S’hi  van congregar més de 
700 gimnastes, repartides en-
tre més de 50 clubs diferents 
vinguts  d’arreu del territori 

català. Cal destacar que les 
gimnastes del Club Rítmica 
Balaguer, hi van participar en 
totes les categories, aportant 
un cop més, el més alt nombre 
de gimnastes i conjunts a 
la competició, aleví, infantil, 
junior (2) i sèniors (2).
 Les balaguerines van 
aconseguir que 5 dels seus 
equips puguin competit  a la 
fase final i definitiva, que es 
celebrarà a Lleida a finals de 
novembre, on només hi ac-
cedeixen els 8 millors equips 
de cada categoria de tota 
Catalunya. A més els conjunts 
sèniors i el júnior han aconse-
guir un meritori 2n lloc en les 
seves categories, amb més de 
16 conjunts per cada concurs.
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Els equips del CE Natació han començat 
molt bé la temporada de la lliga catalana

 El passat dissabte 
27 d’octubre a les instal-
lacions de l’INEF Lleida, es 
va disputar la 1a jornada 
de la Lliga Catalana Aleví i 
Fons d’Estil Infantil i Júnior, 
amb 18 podis pels balague-
rins en les diferents catego-
ries.

 En la lliga alevína 2007 
tenim a resultats destacats 
en categoria masculina en 
Jordi Suñé 1a posició en els 
200 estils i 100 esquena, en 
aleví 2006  tenim la 1a posi-
ció de l’Arnau Pifarré en els 
200 estils i en els 100 esque-
na, en aleví 2005  la 1a po-

sició per Giulian Alecsandru  
també en els 200 estils i 100 
esquena i en Jaume Pallé 3a 
posició en els 200 estils.
 En femení aleví 2007 te-
nim a la Cristina Palacín 2a 
en els 200 estils i 3a en els 
100 esquena. En aleví 2006 
tenim la 1a posició de la He-
lena Roca en els 100 esque-
na i la 3a de la Jasmina Però 
en els 200 estils. En el fons i 
estils Infantil masculí tenim 
els  bons resultats d’en Marc 
Suñé 2n en els 1500 lliures i 
l’Angel Lopez 3r en els 1500 
lliures i en els 400 estils. En 
categoria Absoluta tenim la  
1a posició per l’Aurembiaix 
Pifarré en els 1500 lliures i 
en els 400 estils. Finalment 
destacarem les victòries 
en els dos relleus de 4x100 
lliures aleví tant en masculí 
com en femení.

 Dissabte jugaven la 8a 
jornada de lliga que enfron-
tava al Cudós Consultors 
amb el Granollers, deixant 
el marcador a 58-50.
 Les visitants comença-
ven amb un ritme frenètic 
i serien molt superiors a les 
grana durant els primers 
compassos del partit. La 
reacció grana va arribar 

Nova victòria de les noies del 
Cudós Consultors CB Balaguer

Cudós Consultors CB Balaguer

i mica en mica les locals 
anirien retallant distànci-
es. Al descans el marcador 
reflectia un 27-33 amb tot 
encara per decidir. 
 Va ser a la segona mei-
tat quan la defensa es va 
ajustar i l’encert va arribar, 
i finalment les locals van 
aconseguir sumar una va-
luosa victòria.

Nedadors del Club Esportiu Natació Balaguer
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 Aquest passat dissab-
te 3 de novembre, va tenir 
lloc el Torneig Zonal de 
Tennis de Taula a la loca-
litat gironina de Bàscara. 
Aquest campionat agru-
pa els jugadors i jugado-
res de Catalunya, Aragó, 
Balears i Navarra.
 Per part del Balaguer 
hi van prendre part les ju-
venils Gemma Lladonosa 
i Vinyet Solans. Ambdúes 
van aconseguir el passi al 
Torneig Estatal. A la fase 
de grups, Vinyet Solans 
va ser tercera al seu grup.
 Gemma Lladonosa, 
per la seva banda, pas-
sava de grup en segona 

El CTT Balaguer Cudós
Consultors participa al Torneig 
Zonal de tennis a Bàscara

Un moment del torneig

posició.
 A la fase eliminatòria, 
Solans perdia amb Ana 
Pedregosa a 8ens de fi-
nal, mentre Lladonosa 
guanyava a Elena Parente 
a la mateixa ronda, caient 
en la següent davant Lí-
dia Rico, del CTT Ripollet. 
En la lluita per les posici-
ons, Lladonosa vencia a 
Alba Virgilis, del Ganxets 
de Reus, i a Mireia Peretó, 
del CTT Ripollet, aconse-
guint una gran 5a posició. 
Solans es defeia de la ba-
lear Francisca Sastre i de 
Elena Parente, per fer-se 
amb la 9a posició.
 Les dues jugadores 
del CTT Balaguer Cudós 
Consultors, aconsegui-
en així una de les places 
disponibles per accedir al 
Torneo Estatal, que agru-
pa els millors palistes de 
tot l’Estat.

Els benjamins del CEN Balaguer
destaquen en la 1a jornada de Lliga
 La 1a jornada de la Lliga 
Catalana es va celebrar el 
passat 27 d’octubre a Mo-
llerussa, amb la participa-
ció d’uns 150 nedadors de 7 
clubs de la província.
 Desatacar en categoria 
benjamina masculí 2008 la 
2a posició per en Joel Farré 
en els 100 lliures i en els 50 
braça 2a per en Genís Tre-
pat, 3a per en Huc Ramonet. 
En relleus l’equip masculí de 
4x50 esquena va aconseguir 
la tercera posició benjamí. Benjamins del CEN Balaguer

Un moment de la sortida

Víctor Puyuelo i Roser Xipell guanyadors 
de la 36a Cursa del Sant Crist

 Víctor Puyuelo (CA Oroel 
de Jaca) i Roser Xipell (Clos 
Pons Thai Runner’s) han es-
tat els guanyadors de la cur-
sa de 10 km de la Cursa del 

Sant Crist de Balaguer, que 
enguany celebrava la seva 
38a edició, aquest passat 
diumenge dia 4 de novembre.
 Ho ha fet aplegant 350 

participants entre totes les 
seves propostes (dos curses 
de 10 i 5 quilòmetres, amb 
250 participants, i una cami-
nada, amb 100 participants) 
en una jornada organitzada 
pels Runner’s Balaguer amb 
el suport de l’Ajuntament de 
Balaguer.
 En la cursa de 5 km, 
Josep Ramon Sanahuja (Xa-
fatolls) i Yveth Camus (Dina-
mic Sport) es van emportar 
el podi.
 Enguany l’organització va 
apostar per una novetat, la 
caminada de 5 quilòmetres 
que va aplegar un públic que 
també es va voler sumar en 
aquesta cita esportiva, acte 
previ de la Festa Major.

Aquest torneig dóna 
plaça a jugar al Torneo 
Estatal amb els millors 
jugadors de l’estat
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 L’altre dia llegia que la 
fidelitat es un bé escàs. Ci-
tava per donar exemple a 
un partit que avui és el que 
es juga més en unes pro-
peres eleccions, per la raó 
que en el temps que vivim 
està governant.
 A les sis variants de 
socialistes existents, qua-
tre han deixat de ser-ho, al 
menys de cara enfora. Un 
Ernest Maragall, un Ma-
nuel Valls, un Collboni i un 
Ferran Martorell, són noms 
que deixava com exem-
ples. A banda dels que vi-
uen amb un sentiment can-
viat, de segur amb un cert 

De la fidelitat a l’engany
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

dolor, però amb la certesa 
de no votar-los. Es la condi-
ció que admet més del que 
es pugui creure amb el cor, 
el cervell i l’ànima si convé
Es pot pensar deia, que 
certes persones tenen el 
do d’ensumar on és el po-
der. Hem vist que els acom-
panyants del Sr. Sánchez 
han estat del tot diferents 
als que estaven a la seva 
dreta i a la seva esquerra 
en temps no llunyans, que 
avui ens poden semblar 
remots. Deuen continuar 
vivint, però “l’aparato” del 
partit els fa invisibles, per a 
no recordar.

 Es de suposar que el 
mateix es podria dir d’al-
tres, doncs darrerament 
s’han trencat unions que 
semblaven molt fortes en 
la lluita per la utòpica in-
dependència, i han anat 
riu avall. En molts casos 
per un simple reconeixe-
ment, molt realista, de la 
necessitat d’una majoria 
social més nombrosa. En 
altres per un sentiment de 
supervivència davant d’un 
món amb molta boira que 
el Sr. Puigdemont va dei-
xant darrera del seu pas i la 
seva ambició. Fa estrènyer 
més els llaços per aconse-
guir allò que no tindrà mai, 
i per no reconèixer que 
la seva senyora fugida va 
perjudicà més que no be-
neficiar als seus companys 

de viatge. En fi, tot un com-
pany.
 El seu estat d’ànim no 
pot ser ni seré ni de pro-
funda l’estimació pels ca-
talans, doncs els vol fer 
servir pels seus interessos 
i dels quatre –o dos cents 
mil -, que el segueixen amb 
els ulls aclucats. Tot està 
descansant en una foto-
grafia muntada – fantàs-
tica per cert -, d’un somni 
en que res es pot moure 
del que ell somia, i en que 
llueix el poc que li queda, i 
que no te res a veure amb 
la crua realitat.
 Jo crec que el Sr. Tor-
ra amb el sou que li han 
assignat, podria deixar 
d’una punyetera vegada 
els camins de la fantasia i 
del xantatge amenaçador i 

dedicar-se al que potser no 
sap fer: vetllar per les qües-
tions que tenen un pes 
autèntic i real afectant a 
les nostres vides, i que les 
podrem afrontar millor es-
tan junts, que no pas, sols 
i dividits.
 I permeteu que us digui 
que per home u dona de 
certa edat, com la meva, 
em costarà molt adre-
çar-me a l’Ajuntament amb 
la nova relíquia descoberta 
al cap de 302 anys. Això de 
Paeria em sona molt es-
trany, i dir-li al Sr. Alcalde 
Sr. Paer, més encara. I s’ha 
de fer saber a Lleida, que 
crec que encara intercalen 
la H del català antic. Anti-
quats que són !.

------------------------------------------
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Arriba la 7a edició de la Cursa de la Dona 
el proper diumenge 25 de novembre

 El proper diumenge 
25 de novembre arriba la 
7a edició de la Cursa de la 
Dona. Una cursa que es 
va iniciar dins el programa 
d’activitats de la Setmana 
contra la violència de gène-
re i que ara és la principal 
activitat d’aquesta setmana 

reivindicativa, essent una 
prova pionera a nivell  pro-
vincial.
 Totes les dones, nenes, 
àvies, mares i filles s’uniran 
el proper dia 25, recorrent 
els carrers de Balaguer du-
rant 5 km amb la voluntat de 
compartir una diada de gran 

participació, que podran 
fer a peu, caminant, fent 
jogguing, marxa o corrent.
 Les inscripcions es tan-
caran a les primeres 1.200 
participants, que a més 
gaudiran d’una samarreta 
obsequi commemorativa i 
identificativa que hauran de 
dur el dia de la prova.
 També i com en d’altres 
edicions, nombrar la parti-
cipativa flashmob a càrrec 
de les dancers del Club Rít-
mica Balaguer, i una sessió 
d’stretching just al finalitzar 
la prova per recuperar ses-
sions i poder gaudir de les 
nombroses activitats paral-
leles per als infants i acom-
panyants a càrrec del co-
merç i entitats de Balaguer, 
que ompliran la plaça Mer-
cadal com a complement 
especial d’una gran diada.

 El proper dissabte 
dia 17, a partir de les 7 
de la tarda, i al Teatre 
Municipal de la capital de 
la Noguera, es celebrarà 
la 15 ena edició del 
concert Pop Gospel amb 
Balaguer Music.
 L’ ’espectacle està 
organitzat per l’Església 
Cristiana Palabra de Fe, 

Balaguer Music oferirà el seu 
concert el proper dissabte 17

Concert de l’any passat

un espectacle de música 
i llums, que mai deixa 
indiferent als assistents, 
on un grup de joves 
musics transmeten amb 
les seves cançons la vida 
de Jesús i la passió cap a 
ell.
 L’entrada costa 3 
euros pels majors de 14 
anys.

Cursa de la dona de l’any passat
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El Museu de l’Or participa en la setmana 
del Turisme Industrial de Catalunya

 La Xarxa de Turisme 
Industrial de Catalunya 
(XATIC) ha organitzat del 
3 a l’11 de novembre, la 3a 
edició de la setmana Indus-
trial, una oportunitat de viu-
re el patrimoni industrial de 
Catalunya, des d’una altra 
òptica.

 Durant aquests dies, 
els museus, antigues fà-
briques, colònies tèxtils, 
centres d’interpretació i 
diverses empreses, obren 
les portes al públic amb 
centenars d’activitats pels 
visitants.
 Balaguer ciutat partici-

pant també d’aquest pro-
jecte, s’inicia amb “La Ruta 
de l’Or i els Licors”.
 L’activitat estrella és el 
Bus a Cegues, on més de 
500 persones podran gau-
dir d’un ruta en aquest bus, 
on cada recorregut és total-
ment sorpresa.
 L’activitat del bus es 
va fer el dissabte 3 de no-
vembre i oferia 9 rutes di-
ferents, on els participants 
només sabien el nom de la 
ruta, l’hora de sortida i arri-
bada.
 Balaguer ha estat una 
de les sis ciutats escollides 
des de les quals s’inicia 
una de les nous rutes, la 
“Ruta de l’Or i els Licors”, 
amb sortida a les 9h i arri-
bada a la ciutat a les 18.15h, 
ambdues a l’estació d’auto-
busos de Balaguer.

 Balaguer ha viscut 
la Setmana de Cinema 
Espiritual,  orientada 
especialment al infants i 
joves, amb la participació 
d’un miler d’escolars. Es 
va iniciar el dilluns 29 
d’octubre i fins el 7 de 
novembre. Organitzada 
p e r  l a  D e l e g a c i ó 
d ’ E n s e n y a m e n t  d e l 

1a setmana de Cinema Espiritual 
pels infants i joves de la ciutat

“Wonder”, una de les pel·lícules del cicle

Bisbat d’Urgell, és la 
primera edició d’una 
convocatòria que vol ser 
de formació i creació 
de valors a través del 
llenguatge del cinema, 
i m p l i c a n t  m e s t r e s 
i professors de religió 
dels centres escolars de 
Balaguer i de la comarca 
de la Noguera.

Centre d’Interpretació de l’Or
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
ES LLOGA altell de 
60 m2, al c/ Molí del 
Comte, 11. Amb accés 
independent. Impres-
cindible tenir referèn-
cies. Preu: 200 €. Raó: 
670284619 (CDP Cases 
de Ponent).
-----------------------------------
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 LLOGA CASA a 
Térmens, gran men-
jador, 4 habitacions, 
2 banys, cuina gran 
amb foc a terra, ga-
ratge per a 3 o 4 cot-
xes, jardí. Mobles 
i electrodomèstics 
nous. Raó telèfon: 
636923126.
--------------------------------
OPORTUNITAT ven-
da de dos pàrquings 
al c/ Girona cantona-
da amb c/ Riu Corb. 
Interessats demaneu 
informació sense com-
promís als telèfons: 
973446011-629725009.
-----------------------------------

TREBALL
------------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes particu-
lars d’anglès. Classes 
de conversa, en grups 
reduïts o bé en classes 
particulars. Informa’t 
ja, sobre horaris i sen-
se cap compromís. No 
ho deixis estar i activa 
el teu anglès, aprèn la 
llengua universal! Raó 
telèfon: 650422582.
-----------------------------------

LA VERMUTERIA del 
Mercadal, necessi-
ta personal amb ex-
periència. Contacte: 
973450800 (Laia).
-----------------------------------
SE BUSCA panadero 
y pastelero. Interesa-
dos enviar curriculum 
a: oficines2018@hot-
mail.com
-----------------------------------
REPASSOS de llen-
gua anglesa (Primària, 
ESO i Batxillerat). Raó 
telèfon: 698383277.
-----------------------------------

MOTOR
-----------------------------------
ES VEN CARAVANA, 
Model Knaus Sport 
FDK. Full equip. Per 7 
persones, a/a, TV, ca-
lefacció. Toldo i tanca-
ments (Thule) i avancé 
(Alpes). Mover (fins a 
3.500 kg), toma d’aigua 
corrent directa, triple 
llitera. ITV passada. 
Canvi de nom inclòs. 
Porta bicicletes de 4 i 
roda de canvi original. 
Preu: 14.000 € negocia-
bles.  Raó: 610 225 752.
-------------------------------------

VARIS
-----------------------------------
ARTDEFENIX, perso-
nes de confiança i de 
casa. Buidem pisos, 
trasters, magatzems... 
No llencis res, recollim 
tot allò que no facis ser-
vir. També fem mudan-
ces. Raó:  649232923.
-----------------------------------
VENC trona (Inglesina). 
Plegable i regulable. 
Pràctica i en bon estat. 
Preu: 60 €. Venta cot-
xet (Silver Cross Surt 
2). Plegable i poc pes. 
Amb cabàs, colxone-
ta reversible, cistella, 
ombrel·la, mosquitera i 
plàstic de pluja. En bon 
estat. Preu: 130 €. Raó: 
658519371.
-----------------------------------

COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes antigues, rellotges, 
àlbums cromos, postals, 
fotos antigues, còmics, 
llibres antics, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextrix, co-
berteries de plata i an-
tiguitats. T:  676803205.
------------------------------------
LLENYA, a domicili. Raó: 
677559592-677559593 
(Miquel Garrofé).
-----------------------------------
DUES JOVES de Bala-
guer arropleguem tras-
tos i objectes funcionals 
de segona mà que ja no 
us facin servei (mobles 
no). Recollim a domi-
cili gratuïtament. Raó: 
664180795-603222400.
-----------------------------------
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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 de l’1 de novembre a les 8 de la tarda del 8 de novembre  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 8 de novembre a les 8 de la tarda del 15 de novembre  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 15 de novembre a les 8 de la tarda del 22 de novembre  ALDAVÓ

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

ES VEN CARAVANA, Model KNAUS SPORT FDK.

Full equip. Capacitat per a 7 persones. Aire condicionat, TV, calefacció.
Toldo i tancaments (marca Thule) i avancé (marca Alpes).

Mover (fins a 3.500 kg), toma d’aigua corrent directa, triple llitera.
ITV passada. Canvi de nom inclòs. Porta bicicletes de 4 i roda de canvi original.

Preu: 14.000 € negociables.  Raó: 610 225 752.
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