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Sumari
En Portada

Fira Medieval l’Harpia
de Balaguer

-------------------------------------------------------------------------------Els propers dies 13, 14 i 15 de setembre Balaguer
es convertirà durant tot el cap de setmana en una
població medieval tot celebrant el seu important
passat històric amb la 9a edició de la festa de
l’Harpia, Balaguer Medieval.
Cada any la festa reviu i commemora una fita
històrica important de la ciutat o es dedica a una
temàtica en concret. Enguany, l’esdeveniment a
celebrar són els 700 anys del naixement del rei Pere
III el Cerimoniós al Castell Formós de Balaguer.
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>>BALAGUER
# L’Associació l’Estel celebra un sopar en motiu del seu aniversari
Ara per acabar de celebrar-ho estant organitzant un sopar de trobada el proper 27 de setembre a la Finca Divina Pastora de Balaguer
# El dissabte 21 de setembre es farà la cloenda de Bibliotrivial
L’activitat organitzada per la Biblioteca Margarida de Montferrat
# Nova temporada a la piscina municipal amb una important remodelació de les instal·lacions
Les obres a la piscina coberta, segueixen el seu curs normal, amb l’obertura prevista per al proper dia 16 de
setembre; encara que és difícil concretar més, ja que l’obra és complexa
# Concert d’acordions el proper dissabte dia 7 al carrer d’Avall de Balaguer
El concert organitzar per l’associació Akordionik de Balaguer es farà de 18 a 20 hores del vespre
>>COMARCA
# Jornades del GAL per difondre el projecte Futurs Emprenedors
A més d’organitzar aquestes jornades, el GAL ha contactat amb 21 Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya per presentar-los el projecte
# El Servei d’Intervenció Socioeducativa visita el Parc del Tibidabo
L’objectiu era fer una trobada conjunta dels menors que participen
# El distintiu Noguerament Bo serà present a la Fira Medieval l’Harpia de Balaguer
Tres dels productors adherits al distintiu territorial Noguerament Bo oferiran els seus productes durant la Fira
Medieval de Balaguer que se celebra els dies 13, 14 i 15 de setembre
# El Centre Espai Orígens de Camarasa acolleix un curs per aprendre per a ensenyar
S’oferiran diferents recursos i eines per treballar la prehistòria en diferents etapes educatives a partir d’exemples pràctics
>>ESPORTS
# El CF Balaguer s’imposa a l’Artesa de Lleida en el Trofeu Sant Ramon
L’últim partit de pretemporada del conjunt de la Noguera va acabar amb
el resultat favorable de 3 gols a 1
# Antoni Carreño ocupa el número 1 del rànquing d’Espanya
En la seva categoria de majors de 80 anys
# El Monestir de Les Avellanes acull la quarta edició de la cursa de muntanya Trail Les Peülles
La Trail Caminada Les Peülles canvia de punt de sortida i arribada i de recorregut cada any, fins ara alternant els
pobles de Les Avellanes, Tartareu, Santa Linya i Vilanova de la Sal
# 14a edició del Triatló de Muntanya i la 2a del Quadratló a Balaguer
Prop de 150 participants, 100 del triatló i 50 en el quadratló; els que es van atrevir a vèncer el total del circuit
>>OCI/CULTURA
# 9a edició de la Festa de l¡Harpia Balaguer Medieval
Els propers dies 13, 14 i 15 de setembre Balaguer es convertirà
durant tot el cap de setmana en una població medieval
# Prop d’un centenar de cotxes van participar al Tunning Show
Durant els dos dies hi va haver exposicions i demostracions
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L’Associació Estel celebrarà un sopar en
motiu del seu aniversari el proper dia 27
L’Associació l’Estel de
Balaguer aquest any està
de celebració, en motiu del
40è aniversari de l’entitat i
també dels 25 anys del Club
Esportiu.
Durant l’any han
fet varies activitats que
estaven incloses en la
commemoració d’aquestes
dos dates tan assenyalades,
com han estat la venta de
calendaris solidaris, la
publicació de fotos antigues
en les xarxes socials des
de l’any 1979, els vídeos de
felicitació cap a l’entitat,
així com la cursa solidària
que es va fer al mes d’abril
i una performance al Xalet
Montiu el passat mes de
juny.
Ara per acabar
d e c e l e b r a r- h o e s t a n t

Cartell del Sopar

organitzant un sopar de
trobada el proper 27 de
setembre a la Finca Divina
Pastora de Balaguer, amb
totes aquelles persones
que han estat involucrades
d’alguna manera amb
l’entitat al llarg de la

seva història, a part dels
membres i familiars. Una
festa pel retrobament de
totes aquelles persones que
hi estan vinculades.
Les reserves es podran
fer entre els dies 2 i 16 de
setembre.

El proper dissabte 21 de setembre es farà
la Cloenda del Bibliotrivial

Cloenda del Bibliotrivial a la Biblioteca

El Bibliotrivial és una
activitat de lectura organitzada per la Biblioteca
Margarida de Montferrat de
Balaguer, adreçada a nens i
nenes de 5 a 12 anys, classificats en tres categories
d’edats (de 5 a 6 anys, de 7
a 9 i de 10 a 12 anys). Una

activitat per fomentar la
lectura, on els petits lectors
han hagut de passar per
vuit etapes que corresponen als vuit formatgets de
la fitxa del Trivial. Cada formatget és una tipologia de
llibre, segons la categoria
del participant (exemple:

llibres de poesia, aventura,
intriga, còmics, històries
realistes...).
Per aconseguir cada
formatget hauran de respondre correctament les
preguntes del llibre que han
llegit.
Aquesta activitat va
començar el passat mes
d’abril i finalitza el 12 de setembre. Serà el dissabte 21
al matí, quan tindrà lloc la
festa de cloenda per a tots
els participants on es farà
el sorteig de premis entre
tots els finalistes, l’entrega
de diplomes i també podran
gaudir de l’espectacle “La
màgia dels llibres” a càrrec
de la comanyia MagiaDiver,
on barrejaran la màgia i la
lectura, a través de contes
i rondalles, d’una manera
dinàmica, sorprenen i divertida.

Tornen els cursos per aprendre a
ballar “La Galop de Balaguer” a
la Plaça del Museu
Un any més i per
segon any consecutiu
tindrà lloc la ballada de
la Galop de Balaguer
en el marc dels actes
de l’Harpia 2019, el
diumenge 15 a les 13
h a la plaça Mercadal,
abans del vermut dels
enamorats on estaran
ubicades les Tavernes.
Per tots aquells que
estiguin interessats a
aprendre a ballar aquesta
dansa, es faran tres
tallers els dies 3, 5 i 12 de
setembre a les 20 h a la
plaça del Museu.
Aquesta dansa
popular es ballava
antigament a la ciutat
a la fira dels Enamorats
que es feia al mes de
setembre. El folklorista
Joan Amandes la va
recuperar i la va publicar
al “Costumari Català”,
així s’ha pogut musicar
de la mà del professor
de l’Escola Municipal

Aquests tallers de ball
es faran els propers
dies 3, 5 i 12 de
setembre per segon
any consecutiu
de Música Xavier Piñol
i la coreografia correrà
a càrrec d’Albert Bonet,
director de la Xemenia,
Espai de Dansa.
Així doncs des de
l’ajuntament i el Museu
van poder recuperar
aquesta dansa i organitzar
una ballada popular per
la fira medieval l’Harpia,
amb la idea que es balli
cada any per aquesta
festa.
Els participants
podran vestir-se amb
vestits de l’època amb el
lloguer de vestuari que es
posa a l’abast de tothom,
els dies previs a la festa
de l’Harpia.

Ballada de la Galop a l’Harpia de l’any passat
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Nova temporada a la piscina amb una
important remodelació d’instal·lacions
Les obres a la piscina
coberta, segueixen el seu
curs, amb obertura prevista
per al proper 16 de setembre; encara que és difícil
concretar més, ja que l’obra
és complexa. L’equipament
presentarà un important
avenç en la funcionalitat
i estètica del mateix, amb
el canvi de més del 80% de
les plaques de metacrilat
de la coberta; de manera
que es podrà atendre els
desperfectes ocasionats
pel darrer sinistre i pedregada que van malmetre part
important de la coberta i
d’aquesta manera també
poder reconduir la pèrdua
energètica que podia sofrir
pels desperfecte i també les
goteres considerables que
s’acumulaven en l’interior

Concert d’acordions aquest
dissabte dia 7 al carrer d’Avall
L’associació Akordionik de Balaguer ha
organitzat per aquest
dissabte dia 7, un concert
d’acordions al carrer
d’Avall, sota el nom
d’”Acord’Avall”.
El concert es farà
de 18 a 20 hores del

vespre. Un concert amb
la participació de quinze
acordions, amb entrada
gratuïta i oberta a tothom.
Aquesta iniciativa
és la continuïtat dels
concerts que es feien als
mesos d’estiu al carrer
d’Avall.

Obres a la piscina coberta

de l’habitacle. Com també
altres actuacions a nivell
de fusteria d’alumini, inoxidable i altres serveis.
Des de l’administració
s’informarà als abonats
dels avenços amb les obres
o possibles modificacions

en el calendari. Les inscripcions ja han començat
aquesta setmana, essent
els cursos de natació i bany
lliure les més demanades,
a part també l’aquafitness i
el waterpolo, cada cop amb
més inscrits.

Concert d’acordions al carrer d’Avall
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Jornades del GAL per difondre el projecte
Futurs Emprenedors Rurals (FER)
El Grup d’Acció Local
Noguera Segrià Nord ha
organitzat diverses jornades adreçades a la comunitat educativa per ampliar
el nombre d’escoles on implementar el projecte Futurs Emprenedors Rurals
(FER) durant el nou curs
escolar. Aquestes jornades
s’estant fent durant les dos
primeres setmanes de setembre. El programa de la
jornada inclou la presentació del projecte FER i dels
materials, l’explicació del
calendari d’implementació
amb la col·laboració de
l’Escola Salvador Espriu i
el Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera, la
taula rodona d’experiències i el torn obert de preguntes.
A més d’organitzar
aquestes jornades, el GAL
ha contactat amb 21 Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya per
presentar-los el projecte
i explorar possibilitats de
consolidar-lo en altres comarques.

El Servei d’Intervenció
Socioeducativa de la Noguera
visita el Parc Tibidabo
Aquest servei presta
atenció social
especialitzada a
infants i adolescents
entre 3 i 16 anys

Cartell de la Jornada a Balaguer aquest dijous

Futurs
Emprenedors
Rurals es consolida any
rere any amb l’augment de
participació d’estudiants i
escoles. El curs 2018-2019
un total de 242 alumes
d’11 escoles de la Noguera
i el Segrià Nord van participar-hi i a Catalunya un
total de 39 escoles i 863
alumnes.
El projecte FER fomenta les vocacions emprenedores entre l’alumnat de
cicle superior d’Educació
Primària de les escoles

A Balaguer el curs d’imparteix al Consell Comarcal

ubicades en el món rural.
Els objectius són despertar
el talent emprenedor entre
els més joves, facilitar la
cerca d’oportunitats i aprofitament de recursos que
hi ha al món rural, difondre
la cultura emprenedora als
centres educatius, mostrar
els valors i aprendre habilitats relacionades amb
l’emprenedoria entre d’altres propòsits associats a
l’empresa.
En “L’Aventura de FER”,
l’abella protagonista, juga
amb els paral·lelismes entre els ruscos i les zones
rurals per explicar la importància de la població
rural per a la societat, com
la de les abelles per a la biodiversitat.
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.

El Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS)
de l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal
de la Noguera va realitzar
el passat 14 d’agost una
sortida al parc d’atraccions del Tibidabo amb
tots els infants usuaris
del SIS de la comarca.
Entre infants i educadores, van participar en
aquesta sortida unes 25
persones.
L’objectiu era, d’una
banda, fer una trobada
conjunta dels i les menors que participen en
el SIS en diferents municipis de la Noguera, i de
l’altra, oferir-los eines de
relació, participació i di-

Sortida al Parc Tibidabo

versió.
La visita al Tibidabo
va ser molt profitosa. Els
infants i les educadores
van gaudir d’un gran dia
d’una forma diferent participant
conjuntament
de totes les possibilitats
d’entreteniment i diversió que ofereix el Parc
d’Atraccions del Tibidabo
a la ciutat de Barcelona.
El Servei d’Intervenció Socioeducativa presta atenció social especialitzada a famílies amb
infants i adolescents
entre 3 i 16 anys amb un
enfocament innovador de
la intervenció en aquest
col·lectiu que entén la família com l’element clau
per garantir el seu desenvolupament integral adequat.
La intervenció es realitza a les instal·lacions
del SIS Balaguer i també
de manera itinerant a diferents pobles de la comarca.
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El distintiu Noguerament Bo serà present
a la Fira Medieval Harpia de Balaguer
Tres dels productors adherits al distintiu territorial
Noguerament Bo oferiran els
seus productes durant la Fira
Medieval de Balaguer que se
celebra els dies 13, 14 i 15 de
setembre.
Les persones assistents
a la festa podran gaudir

de diversos productes
agroalimentaris de qualitat i
procedents de la comarca de
la Noguera elaborats per Cal
Blasiet, Lo pernil de Ponent i
Pla Oví.
Cal Blasiet és una
petita explotació agrícola i
ramadera que comercialitza

Segell distintiu Noguerament Bo

carn en dos botigues de
la Noguera, una situada al
barri antic de Balaguer i una
altra ubicada a Albesa. Els
animals criats en ramats
han pasturat lliures per la
muntanya i s’alimenten
de farratges i cereals de la
comarca.
Lo pernil de Ponent
forma part de l’empresa
Baró Germans SA, empresa
ramadera familiar liderada
per la tercera generació de
ramaders de la família i que
es dedica al bestiar porcí des
del 1929. La seva producció
es destina al consum humà,
dominant tot el cicle de
producció.
Pla Oví és una explotació
familiar jove, amb un
ramat d’ovelles de carn
que pasturen cada dia
per les terres d’Algerri on

Aparador amb el segell Noguerament Bo

inclouen Zona Zepa i Zona
Pein, espais amb un gran
valor ecològic. Els corders
s’alimenten de la mare fins
que van a l’escorxador, i
aquest alletament natural fa
que la carn sigui més gustosa
i tendra.
Noguerament Bo és el
distintiu que identifica els
productes agroalimentaris
de la Noguera, produïts,
elaborats, transformats i
envasats en l’àmbit territorial
de la comarca de la Noguera,

seguint les indicacions
de qualitat, proximitat,
sostenibilitat, etc., del
Reglament del distintiu, que
especifica que la carn de
vacum procedeix d’animals
engreixats en explotacions
ramaderes localitzades a
la comarca de la Noguera
i nascuts i criats en
explotacions de la província
de Lleida o de la resta de
comarques de Catalunya
que compleixin la normativa
general i sectorial vigent.
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Térmens els dies 8, 11, 12, 13, 14 i 15
de setembre estarà de festa major
Els actes de la festa major de Térmens començarà
aquest proper diumenge
amb la 2a Trobada de PLaques de Cava Vila de Térmens que es durà a terme a
la Plaça Catalunya. També
es podrà veure l’exposició
“Ateneus: Cultura i Llibertat”
a la sala 1 d’Octubre.
A partir del dimecres dia
11, festivitat de la Diada, la
Societat de Caçadors organitza un recorregut de caça,
que es durà a terme a la partida Gabernera a la Pleta del
Tendé, amb esmorzar pels
participants que s’hi hagin
apuntat prèviament. Al mati
també, arriba la 33a Cursa de
la Diada, el 15è Campionat
de Policies i Bombers i la 17a
Caminada Nòrdic Walking.
Per la tarda, activitat aquàtica amb el Mega Tobogan i
després festa de l’escuma.
Pel que fa al dijous, hi
haurà repic de campanes

Programa d’Actes Térmens
DIUMENGE dia 8
09.00 2a Trobada de Plaques de Cava Vila de
Térmens a la Plaça Catalunya i Exposició
“Ateneus: Cultura i llibertat” a la sala 1
d’Octubre (fins a les 14 h).

DIMECRES dia 11
09.00 Recorregut de caça (a la partida Gabernera
a la Pleta del Tendé), amb esmorzar per als
participants.
09.00 33a Cursa de la Diada, 15è Campionat de
Policies i Bombers i 17a Caminada Nòrdic
Walking.
16.30 Activitat aquàtica Mega Tobogan.
17.00 Festa de l’escuma.
L’Orquestra Europa tancarà els actes de la festa major

i es podrà veure l’exposicó
“Ateneus: Cultura i Llibertat”.
Una missa solemne cantada
per la Coral de Térmens, amb
una cercavila am els gegants, capgrossos, la cucafera i l’estrena de la Gegantona després de la missa. La
ballada de sardanes a càrrec
de la Cobla de Cervera. Per la
tarda es podrà veure al centre
cultural l’exposició “Imatges

Pregó a càrrec del balaguerí Francesc Canosa

de la Guerra Civil”. L’orquestra Mediterranea serà l’encarregada del concert i el ball.
Divendres es podrà continuar veient l’exposició “Imatges de la Guerra Civil”. Per la
tarda espectacle infantil de
titelles “Recontes” amb la
companyia Pantomima i xocolatada per tothom. A la nit,
party Aloha Night Summer
amb Dj. Moncho i Dj. Rico al
pavelló.
Dissabte es farà la 1a
Fase del Campionat de Botifarra i el pregó anirà a càrrec
de Francesc Canosa. La nit
Jove l’amenitzarà el grup
Koers, La Cosa Nostra i Dj.
Haro.
Diumenge la 2a fase i final del campionat de botifarra, Escape Room Obsiciana
al pati de l’escola i partit de
futbol contra l’AE Térmens i
el CF Solsona i concert i ball
amb l’Orquestra Europa per
acabar els actes.

DIJOUS dia 12
10.00 Repic de campanes.
10.00 Exposició “Ateneus: Cultura i llibertat” a la
sala 1 d’Octubre (fins a les 14 h).
12.00 Missa solemne cantada per la Coral de
Térmens. Al sortir, cercavila amb els Gegants,
Capgrossos, Cuca-fera i la Gegantona.
13.00 Ballada de sardanes a càrrec de la Cobla
Ciutat de Cervera.
18.00 Exposició “Imatges de la Guerra Civil” al
Centre Cultural Sant Joan.
19.00 Concert i ball amb l’orquestra Mediterranea.

DIVENDRES dia 13
12.00 Exposició “Imatges de la Guerra Civil” al
Centre Cultural Sant Joan.
15.30 Espectacle infantil conta-contes amb les
titelles “Recontes” amb la companyia La
Pantomima i xocolatada desfeta per tothom.
00.00 Party Aloha Night Summer amb Dj Moncho
i Dj Rico al Pavelló.

DISSABTE dia 14
10.00 1a Fase del Campionat de Botifarra al local
dels Jubilats.
12.00 Exposició “Imatges de la Guerra Civil” al
Centre Cultural Sant Joan.
21.45 Pregó a càrrec del balaguerí Francesc
Canosa (periodista, guionista i escriptor).
Tot seguit sopar popular amb l’espectacle de
Joan Pera.
00.30 Nit Jove amb el grup Koers, La Cosa Nostra
i Dj. Haro.

DIUMENGE dia 15
10.00 2a Fase i Final del Campionat de Botifarra,
amb vermut i trofeus.
11.00 Activitat familiar Escape Room Obsidiana (al
pati de l’escola).
17.30 Partit de futbol de 2a catalana entre AE
Térmens i el CF Solsona.
18.30 Concert i ball amb l’orquestra Europa a la
plaça Catalunya.
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El proper 11 de setembre es farà la 33a
edició de la Cursa de la Diada de Térmens
Les inscripcions estan
obertes des del mes de
juliol i es limiten a 400
participants en la
modalitat de 10 km

Al mes de juliol es van
obrir inscripcions de la
Cursa més popular de les
nostres terres. La 33a edició de la Cursa de la Diada de Térmens, el proper
dimecres 11 de setembre,
organitzada per l’Associació ACuDiT (Amics de la
Cursa de la Diada de Térmens)conjuntament amb
l’ajuntament de Térmens.
En la mateixa jornada
es celebra també el 15è
Campionat de Policies i
Bombers de les Terres de
Lleida, així com la 17a Caminada Nòrdic Walking i
Ekiden (cursa per parelles

El Centre Espai Orígens de
Camarasa aculleix un curs per a
Aprendre per a ensenyar
L’Associació Recerca
i Difusió del Patrimoni
Històric (ARDPH) organitza,
conjuntament amb el Centre
d’Estudis del Patrimoni
Arqueològic de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(CEPArq-UAB), el curs
Aprendre per ensenyar: curs
teòric-pràctic de formació de
monitors/es en Prehistòria
que es realitzarà al Centre

Voluntaris de la passada edició de la cursa

de 10 km) i les curses infantils.
Una cursa amb molts
anys d’història que és un
referents en les curses de
la província. Un any més
l’organització ha fet un
referèndum per escollir la
samarreta que es regalarà
als participants.
Una cita pels corredors
de la província i de més

lluny, ja que esdevé una festa de l’esport on l’atletisme
i la solidaritat són els eixos
de la jornada. Una cursa
de 10 km puntuable per la
Lliga de Ponent.
Un any més, per cada
inscripció feta, es destinarà
un euro per la lluita contra
les malalties infantils, mantenint la seva vessant més
solidària.

Espai Orígens a Camarasa

Espai Orígens de Camarasa
els dies 5 i 6 de setembre.
S’oferiran diferents
recursos i eines per treballar
la prehistòria en diferents
etapes educatives a partir
d’exemples pràctics com
les visites educatives a
jaciments paleolítics, el cas
de la Roca dels Bous o l’ús
de la gamificació com a eina
de divulgació.
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FESTES MAJORS

Bellcaire celebra la seva festa major del
dijous 5 al diumenge 9 de setembre
El Corretapes i el Sopar de les Cassoles són alguns
dels actes més esperats pels bellcairencs
Bellcaire d’Urgell prepara
la seva festa major que durarà cinc dies amb actes diversos, del 5 al 9 de setembre.

Comandants de tros

Començaran els actes
el dijous amb cinema a la
fresca al bar de les piscines.
Divendres es farà el V

Corretapes que estarà amenitzat per Batuc Shango,
que faran el recorregut pels
bars del poble per degustar
les tapes amb xaranga. Al
bar de les piscines hi haurà
discomòbil a la matinada.
Dissabte es farà el torneig local de partides ràpides d’escacs al bar de les
piscines. Per la tarda es farà
un Escape Room infantil
(hi podran participar nens i
nenes fins als 14 anys) a la
caseta de la bàscula. A les
18.30 h es farà l’inauguració
de l’exposició d’Artistes Femenines Locals. Després es
farà també l’inauguració de
l’arranjament de la plaça de
la Urbanització Gaudí amb
presència del President de
la Diputació de Lleida, el
Sr. Joan Talarn i Gilabert. A
la nit es farà el tradicional

Tribut a Queen amb el grup The Show Must Go On

Sopar de les Cassoles i a
continuació festa jove amb
el grup The Show Must Go
On, Comandant de tros i Dj
fins a la matinada.
El diumenge es farà la
celebració de l’eucaristia,
cantada per les corals Flor
de Lli de Linyola i Bellcant
de Bellcaire. A continuació,
les autoritats i seguici aniran
cap al bar de les piscines
acompanyats pels gegants
locals i els grallers. Es farà el
vermut de festa major i l’en-

trega de premis del primer
concurs de Coca d’Escalivat,
on les coques participants es
podran degustar durant el
vermut. Per la tarda el partit
de futbol de 3a catalana entre
el CF Bellcairenc i l’Oliana.
El concert i la sessió llarga
de ball anirà a càrrec de
l’orquestra Europa.
El dilluns i últim dia de
festa major, hi haurà animació infantil amb la Companyia Passabarret i inflables
per la tarda.
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Programa d’Actes de Bellcaire d’Urgell

DILLUNS dia 9

DIJOUS dia 5

Companyia Passabarret al poliesportiu.
17.00 Inflables per als menuts al poliesportiu. Fins a les 20 h.

22.00 Cinema a la fresca, al bar de les
piscines.

DIVENDRES dia 6
22.00 V Corretapes de Bellcaire, amenitzat
pel grup “Batuc Shango” i amb
recorregut pels bars del poble. Els
tiquets es treuen a l’ajuntament.
Sortida des de la plaça 1 d’octubre.
00.00 Discomòbil al bar de les piscines.

DISSABTE dia 7
10.00 Torneig local de partides ràpides
d’escacs, al bar de les piscines.
17.00 Escape Room infantil (fins a 14 anys).
A la caseta de la bàscula.
18.30 Inauguració de l’Exposició d’Artistes
Femenines Locals, organitzada per
l’Associació de Dones Isabelina a la sala
d’exposicions.
20.00 Inauguració de l’arranjament de la
plaça de la Urbanització Gaudí a
càrrec del President de la Diputació
de Lleida, sr. Joan Talarn i Gilabert.

22.00 Tradicional Sopar de Cassoles
(Tiquets a l’ajuntament).
00.30 Festa Jove amb The Show Must Go
On (Tribut a Queen), Comandant de
tros i Dj fins a la matinada.

DIUMENGE dia 8
12.00 Celebració de l’Eucaristia a l’església
parroquial cantada per les corals Flor
de Lli de Linyola i Bellcant de Bellcaire.
En acabar les autoritats i seguici
baixaran cal al Bar de les Piscines
acompanyats pels gegants locals
Roseta de Filella i Peret del Pi i els
Grallers de Bellcaire.
13.00 Vermut de festa major, i lliurament
de premis del 1r Concurs de Coca
d’escalivat de Bellcaire d’Urgell. Les
coques participants es degustaran al
mateix vermut.
18.00 Partit de futbol de 3a categoria
catalana entre els equips CF
Bellcairenc i l’Oliana.
18.00 Concert de festa major i tot seguit
sessió llarga de ball amb la gran
orquestra Europa, al poliesportiu.

12.00 Animació per a la mainada amb la

NOTA: L’organització es reserva la possibilitat de modificar horaris i llocs dels actes
en cas que sigui necessari.
Els tiquets del corretapes s’hauran d’agafar
a l’ajuntament així com també del sopar de
cassoles.
Llegir les bases del concurs de coques d’escalivat al Facebook “Bellcaire Informació”.

Companyia Passabarret
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
14 de juliol
Autor: Éric Vuilard
Gènere: Novel·la

La presa de la Bastilla és un dels esdeveniments més cèlebres
de tots els temps. En
coneixem la història tal
com va ser escrita pels
notables, des de l’Hôtel
de Ville, des del punt de
vista dels qui no hi eren.
14 de juliol explica la història dels qui sí que hi
eren, al carrer, persones
anònimes, impulsades
per la fam, el malestar,
i la carència del més indispensable. El matí del
14 de juliol, el poble de
París s’aixeca, la Bastilla
ha de tornar els diners
xuclats. Una miríada
d’avalotadors, homes i
dones, encarnen la revolta a còpia de petites heroïcitats. Perquè és des
de la multitud anònima
des d’on s’entén l’aixecament d’un poble, Éric
Vuillard desplega una
narració col·lectiva composta per figures singulars i ens ofereix un fresc
magistral que fa reviure
aquell gran dia. Un llibre
brillant, ardent i inquietant en què els fets i la
gent ordinària recuperen
la seva bellesa tumultuosa. Relat hora a hora del
que uns individus sense
drets van donar un tomb
a la història.

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

Febrer de 1927. Tot
París assisteix al funeral
de Marcel Péricourt. La
seva filla Madeleine ha
de prendre possessió de
l’imperi financer del qual
és hereva, però el destí
li reserva altres plans.
El petit Paul, el seu fill,
amb un gest inesperat i
tràgic, situarà Madeleine en el camí de la ruïna
i l’enfonsament. En una
Europa falsament confiada, on es veuen sorgir els
colors de l’incendi que la
recorrerà durant els anys
30, Madeleine respondrà
amb coratge i venjativament davant dels motius
i els homes responsables
de la seva caiguda. En El
colors de l’incendi ens
retrobem amb l’enorme
talent narratiu de l’autor
d’Ens veurem allà dalt.
De fet, Pierre Lemaitre recupera aquí una part dels
personatges de la novel·
la guanyadora del Premi
Goncourt, que va esdevenir un fenomen internacional i ha estat adaptada
al cinema, per continuar
el seu relat inoblidable
sobre la història europea.
Un retrat magnífic d’una
època de contrastos amb
un especial protagonisme
femení. És una història de
la venjança d’una dona.

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

Els colors de l’incendi
Autor: Pierre Lemaitre
Gènere: Novel·la

Tinc un volcà
Autor: Míriam Tirado
Gènere: Infantil (+4)

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Serra
És fosc.
El blau del cel
tenyeix de blau lluent
les roques del davant.
Dempeus a la muntanya
destil·len assossec.

Els bancs s’han quedat buits,
i encara més la plaça.
Un monjo creua dret
al monestir.

L’Alba no ho sabia,
però a dins hi té un volcà, més o menys entre el
melic i les costelles. De
vegades, el volcà s’encén
i explota. Llavors el foc ho
crema tot i l’Alba pateix i
s’espanta, tot alhora. Però
una nit una fada menuda li
explica a cau d’orella què
pot fer quan s’enrabia, i
aquell truc li farà descobrir
sensacions inesperades.
El conte és un recurs
excel·lent per treballar
la intel·ligència emocional amb els petits de
casa; una bonica manera
d’entendre com funciona l’enuig i com aquesta
emoció ens fa perdre el
control, així com la manera de recuperar-lo. Una
ajuda per a petits i grans
a poder canalitzar la ràbia,
una emoció del tot normal,
i que sorgeix en la quotidianitat de la majoria de
famílies i qualsevol si pot
sentir identificat. El comportament que pot derivar
aquest sentiment, pot ser
acceptable o no. Amb uns
dibuixos molt bonics que
comuniquen a la perfecció el missatge del llibre,
a càrrec de l’il·lustrador
Joan Turu. El final està reservat a pares, familiars,
professionals i adults en
general.

Som pocs. Cadascú
s’endinsa en el per què
d’aquell moment tan quiet
i solitari.
Ningú parla de res,
però tothom
percep que el seu per què
és el per què dels altres:
Montserrat.
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Lo Carreró de Montgai prepara més
activitats per aquest mes de setembre

El Centre d’Interpretació de l’Or del Segre
ha penjat el cartell de “No
hi ha places” per l’activitat
“A l’estiu l’or el busquem
al riu”. L’activitat, que té
una durada de dues hores,
consta d’un taller d’iniciació
a la recerca artesanal d’or
amb l’àbac o batea a la llera

Aquest espai cultural
ofereix diferents
activitats des de la seva
obertura la primavera
del 2018
L’espai cultural Lo Carreró de Montgai programa més
activitats per aquest mes de
setembre.
Aquest dissabte dia 7
torna el Mercat de les Puces:
Hand Made i Secon Hand. El
mercat que ja és un clàssic
d’aquest espai, ofereix un
lloc per que tothom que vulgui posi a la venta els seus
productes de segona mà o
també productes fets a mà,
de manera artesanal El mercat estarà obert de 10 a 14 h

El Centre d’Interpretació del’Or
penja el cartell de complert

Lo Carreró de Montgai

i es podrà gaudir també del
concert de Blue Cassette a
les 12 h.
El dissabte 14 de setembre hi ha programat el concert de Pol Fuentes i banda
a les 22.30 h.
Seguint el programa, el

proper dissabte 21, serà el
torn del concert de Sisa Viva
i el dia 28, dissabte també,
Slam Poetry en homenatge
al centenari de Joan Brossa.
Aquest espai es va obrir
la primavera del 2018 i ofereix
un gran ventall d’activitats.

Buscadors d’or al riu Segre

del riu, per després extreure
les palletes d’or i dipositarles en un petit vial de plàstic
per endur-se de record.
Aquest final d’estiu, i
davant la gran demanda
de places, s’ha ampliat els
tallers als dies 4 i 7 de setembre, únics dies encara
amb places disponibles.
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ESPORTS

El CF Balaguer s’imposa per 3-1 a l’Artesa
de Lleida en el Trofeu Sant Ramon
El CF Balaguer ha finalitzat la seva pretemporada
amb una clara victòria davant l’Artesa de Lleida en el
Trofeu Sant Ramon disputat
el passat diumenge dia 1.
En l’enfrontament va
ser superior l’equip de la
Noguera, demostrant la
diferència de categoria, tot
i que l’equip artesenc es va
defensar amb solvència.
Un inici fulgurant del
Balaguer posava el 2 a 0 al
marcador tot just arribat el
quart d’hora, resultat que es
va mantenir a la mitja part.
Ja en la segona part, un
gol de l’Artesa posava emo-

Foto de grup dels dos equips

ció al partit durant uns instants, fins que el Balaguer,
poc després, feia el tercer

gol que tancava el partit.
Jonathan, Estrada i Playa
van ser els golejadors.

Antoni Carreño ocupa el número 1 del
rànquing d’Espanya de majors de 80 anys

Antoni Carreño

El tennista balaguerí Antonio Carreño ocupa el número 1 del rànquing d’Espanya
majors de 80 anys, després
d’haver guanyat a França, el
Perigueux open BNP Paribas
Seniors el passat divendres
30 d’agost, al vèncer a la final
al francès Jean Ducosson
per 2-6, 6-3 i 10-7. En semifinals Carreño s’havia desfet
del també francès Jacques
Rivolier per 6-3, 4-6 i 10-3 i
en quarts de final de Claude
Cottret per un doble 6-2.

El programa esport & salut arriba
a la seva fi amb èxit de
participació durant l’estiu
L’oferta d’activitats
d’esport&salut, a
càrrec del departament
d’esports de l’Ajuntament
de Balaguer, va acabar
les seves activitats la
darrera setmana d’agost.
Han estat més
de vuit setmanes
ininterrompudes de
programa, amb diferents
activitats programades de
dilluns a dijous i amb una
important participació en
cada un d’elles.
Les caminades del
dilluns, el zumba els
dimarts a la plaça del
Morter, els estiraments a
la piscina del poliesportiu
els dimecres, i l’aquagym
els dijous a la piscina
del Secà, han omplert
els vespres de cada
dia gratuïtament, i els
més actius han gaudit

una temporada més
d’un programa variat i
complert.
L’ ú l t i m a s e t m a n a
d’agost, també es va
portar a terme una festa
aquàtica amb inflables
per tal de presentar el
programa NEREU per
al proper curs escolar
2019/2020; un programa
per promocionar els
hàbits saludables,
d’activitat física regular i
alimentaris i que ja es va
iniciar a certes escoles
el curs escolar anterior
i que s’espera tingui
l’acceptació de tots els
centres per la present.
Aquestes activitats
complementen l’oferta
de Balaguer i pretenen
promoure l’activitat
física, estan obertes a
tothom.

Zumba a la plaça del Morter els dimarts
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14a edició del Triatló de muntanya i la
2a del Quadratló a Balaguer
Diferents proves esportives de gran nivell celebrades
a Balaguer i rodalies amb bona participació
El passat dissabte 24
d’agost, es va celebrar a
la comarca la 14a edició
del triatló de muntanya de

Prova de BTT

Balaguer, i la 2a edició del
Quadratló Balaguer a càrrec
de l’Associació Piragüista,
l’Ajuntament de Balaguer i

sota la supervisió de la Federació Catalana de Triatló.
Van ser prop d’uns 150
participants, 100 del triatló
i 50 en el quadratló; els que
es van atrevir a vèncer el
total del circuit, no tan sols
per la duresa dels circuit
de bicicleta d’ambdues
disciplines, compensada
pels paratges i espais magnífics que es donen entre el
trajecte de Sant Llorenç a
Balaguer; sinó per les altes
temperatures que es van
suportar durant la jornada.
Aquestes modalitats
presenten una certa dificultat, en la triatló els participants van fer 750 metres
nedant; 22 km en bicicleta i
5 km de cursa a peu, a més
dels 4 km en piragua per la
modalitat del Quadratló.
La triatló va tenir un

Prova de natació al Pantà de Sant Llorenç

circuit traçat conjuntament
l’ajuntament amb el Club
Esportiu Pedala.cat, essent
una de les proves més dures
i tècniques a nivell de BTT,
no per la distància sinó pel
tipus de recorregut, tot i que
aquesta exigència la fa més
atractiva pels participants.
Pel que fa al Quadratló, era
prova puntuable per la Copa
del Món de Quadratló.
A part el passat 1 de
setembre també es va organitzar a Balaguer, de la

mà del Pedala.cat, el Triatló
Internacional, essent la 12
edició (tot i que l’any passat
no es va poder fer). Una
prova limitada a 200 inscrits i amb dos modalitats,
la distància Half (1.900 m
de natació, 90 km de BTT i
21 km cursa a peu, amb 69
metres de desnivell positiu).
Per altra banda la distància
Short (950 metres nedant,
50 km de bici i 7 km de cursa a peu amb 69 metres de
desnivell positiu).
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Amistós de bàsquet entre el Morabanc
Andorra i el CasadeMont Zaragoza
El proper dijous 19 de
setembre Balaguer acollirà
un any més un partit amistós de bàsquet entre alguns
dels equips de l’ACB, màxima categoria del bàsquet.
Enguany el cartell del
partit l’encapçala el Morabanc Andorra i el CasadeMont Zaragoza, que a partir
de les 8 h del vespre, ompliran d’afeccionats el pavelló
municipal 1 d’Octubre, per
veure aquests dos grans
equips, a la nostra ciutat,
que un any més a principis
de temporada es podrà
gaudir del joc entre equips
d’alt nivell.

Cartell del partit

Les entrades es poden
comprar a l’ajuntament, a
Lapallavacara, a l’Impic i

a la piscina coberta per 3
euros (gratuïts els menors
de 12 anys).

Natàlia Bernat del Runner’s Balaguer
torna a competir aconseguint una victòria

Natàlia Bernat, primera del podi

El passat 14 d’agost es
va celebrar la cursa nocturna
d’Os de Balaguer amb dos
modalitats, 4 i 8km. L’atleta del
Runner’s Balaguer, Natàlia
Bernat, tornava a la competició després d’estar apartada
uns mesos.
L’atleta que ja es comença
a preparar pel seu debut en
pista el proper novembre va
participar a la cursa de 4 km
guanyant amb claredat i sent
acompanyada al podi per Clara Marce i Ariadna Colomer.

El Monestir de les Avellanes acull
la 4a edició de la cursa de
muntanya Trail Les Peülles
El diumenge 8 de
setembre tindrà lloc la
4a edició de la cursa de
muntanya organitzada
pel Club Excursionista
Les Peülles del Montsec.
Per primera vegada la
cursa tindrà com a punt
de sortida i arribada el
Monestir de les Avellanes.
La Trail Les Peülles ofereix
dues categories de participació: la cursa, destinada
als corredors de competició i que puntua a la Lliga
de La Noguera. I la caminada, enfocada al públic
general, que pretén fer-la
també una cursa popular
per a tots els públics. Es
tracta d’una cursa de gairebé 15 km de recorregut
i 430 metres de desnivell.
La Trail Caminada Les
Peülles canvia de punt
de sortida i arribada i de

Presentació de la cursa

recorregut cada any, fins
ara alternant els pobles
de Les Avellanes, Tartareu, Santa Linya i Vilanova de la Sal. En aquesta
edició el Monestir de les
Avellanes serà l’epicentre
d’aquesta activitat esportiva. A més compta amb
elements simbòlics, com
el fet que per primera
vegada els corredors sortiran des del claustre romànic del monestir i que
el recorregut passarà per
l’ermita del Sant Cap, lloc
on es va fundar el Monestir de les Avellanes.
L’arribada dels corredors serà als jardins del
Monestir de les Avellanes
i estarà amenitzada amb
un speaker i amb servei
de terrassa i la possibilitat
de visitar el conjunt monumental.
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Albert Hermoso vencedor del Concurs de
Salt Territorial del Club Hípic Sanui
Més d’una seixantena de
genets i amazones van prendre part aquest diumenge
del quart concurs puntuable
per la lliga de Salt d’Obstacles de les Terres de Ponent
2019 a les
instal·lacions del Club Hípic
Sanui, a Lleida. El concurs
va comptar amb proves des
de 0,60 fins a 1,20m.
En la prova gran de
1,20m, es va fer amb la
victòria l’olímpic d’Os de
Balaguer, Albert Hermoso
amb “Grytzen Z” amb un
recorregut sense falta i amb
un temps de 95,3 segons. La
segona posició va ser per la
lleidatana Núria Lladonosa amb “Icaro LB”, que va
penalitzar 8 punts amb un
temps de 78,22 segons, i finalment, en tercera posició
va quedar el genet Albert
Benet amb “Kaiser” que va
penalitzar 8 punts amb un
temps de 84,5 segons.

Albert Hermoso

Guanyadors

En la prova de 1,10m
Mario Nicolàs va ser el guanyador amb “Polytik VR”
amb un recorregut sense
falta i un temps de 73,22
segons, seguit per Marc
Boncompte amb “Brentor
Mail The Champion” també
sense penalització i amb
un temps de 84,9 segons.
Llorenç Castan amb “Aguacate” va tancar el podi de la

prova amb una penalització
de 4 punts i un temps de
72,22 segons.
En la prova d’1m la primera posició també va ser
per Carlota Marqués i “Bandit”, seguida per Ariadna
Benaiges amb “Zahira” i
finalment, Albert Hermoso
amb “Crazy About Wonderland Z” també sense falta i
80,13 segons.
A 0,90m es va fer amb la
primera posició Ariadna Benaiges amb “Zahira”, seguit
per Alejandro Costa amb
“Aramis” i Rubén Martínez.
A 0,80 el podi va ser per
Júlia Stolarczyk amb “Sira”,
seguida per Noa Moya amb
“Kiara” i Josep Maria Poblet amb “Fabala”.
Nou participants van
disputar la prova de 0,60
finalitzant la majoria d’ells
primers execuos en no cometre cap falta i ser una
prova sense crono.

El Centre Excursionista de
Balaguer continua amb les
sortides de cara al setembre
El Centre Excursionista de Balaguer
continua amb les
activitats pensades per
descobrir nous paratges
de la nostra geografia de
cara al mes de setembre.
Les excursions
continuen encara que
l’estiu s’acabi.
En el mes de setembre
es farà una sortida al Pas
de la Sabina (comarca de
la Noguera), el dissabte
21. Per poder-se apuntar
en aquesta sortida s’ha

de contactar amb Paco
Antillach (616110851).
La següent sortida
programada per aquest
mes, serà al Castell
d’Alòs i Congost de Mu
(també a la comarca de la
Noguera), el diumenge 22.
L’encarregat d’informar
sobre aquesta sortida
és Josep Maria Farré
(655827559).
El diumenge 29 de
setembre Escampada.
Informarà Joan Molins
(973448364).

Una de les sortides del Centre
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El proper 21 de setembre es celebrarà
el dia Mundial de l’Alzheimer
L’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer
i altres demències de Lleida
(AFALL) ofereix els seus
serveis des del 2016 a Balaguer i comarca. Es va iniciar
amb el projecte dels Grups
d’Ajuda Mútua al Consell
Comarcal de la Noguera.
Aquest servei va adreçat
als cuidadors i familiars.
Al 2018 es va inaugurar un
local on consta la seu de
l’Associació a Balaguer,
situat al c/ del Pont, 57,
amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Balaguer.
Amb l’apertura del local es
va començar a oferir serveis
d’estimulació cognitiva a
les persones que tenen la
malaltia.
Com ja es tradició, el
dia 21 de setembre se ce-

El grup balaguerí Saüc grava el
seu proper videoclip per Balaguer
El grup balaguerí
Saüc està acabant de donar forma al que serà el
seu tercer videoclip fins
al moment. Les gravacions van tenir lloc en diferents ubicacions emblemàtiques de Balaguer el
passat agost.
El nou tema, anome-

nat “Harpia” representa
una revisió als nostres
temps d’aquesta mitològica figura, sempre present en les celebracions
de la ciutat. Es preveu
l’estrena pel 14 de setembre coincidint en la
festa medieval l’Harpia
de Balaguer.

Taula informativa del Dia Mundial de l’Alzheimer

lebra el Dia Mundial de
l’Alzheimer i des de l’Associació fan una crida a les
persones que vulguin fer
de voluntaris/es per col·
laborar en les tasques de
sensibilització i recaptació.
A Balaguer, l’acte principal

es farà el dia 14 de setembre al matí, i les persones
voluntàries informaran a la
taula informativa ubicada
a la Plaça Mercadal. El
contacte per apuntar-se
de voluntariat és la Judit
Palacin (625724702).

Un moment de les gravacions
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Avelino

C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fa ja uns dies que
vaig anar a la cerimònia
religiosa d’un enterrament. Un vell conegut i
amic havia mort i el seu
cos hi era present. Degut
a la sequera de vocacions
que pateix l’Església, la
cerimònia va ser portada
a cap per un vell capella,
amb una lenta suavitat.
Una quantitat de records
i vivències que ens van
fer passar quasi una hora
i quart dins l’església de
Benavent de Segrià. Va
fer que tinguéssim temps
de recordar amb tendresa al difunt allí present.

Amb una imaginària
línia paral·lela als records
del vell mossèn, jo recordava a l‘Avelino q.e.d..
Home enamorat del treball que s’havia de fer. Els
seus llargs anys de fidel
viudetat. La mort d’un
fill. I com amics de tota
la joventut i vida anaven
desapareixen d’una manera total amb la mort, i
altres d’una manera pitjor, essent ombres d’ells
mateixos amb vida latent
perquè viuen, però potser no coneixen a ningú,
ni poder menjar sols, ni
tampoc recordar que deu

El Pessebre

Joan V. Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Extracte d’un article d’opinió d’Emilio
Campmany publicat el 6
d’agost, al qual m’he pres
la llibertat d’afegir algunes opinions personals.
Pedro Sánchez no troba la manera de pressionar sobre Podemos per
tal d’aconseguir el vot
favorable d’aquest grup
a la seua candidatura. És
per això que s’està adreçant al pessebre cercant
ajuda.
El pessebre el formen
totes aquestes organitzacions, ONG’s, associ-

acions sense ànim de
lucre, Ateneus, Centres
Excursionistes, Associacions de Dones, Sindicats, etc., que viuen única i exclusivament de les
subvencions, generoses
subvencions,
l’alpiste,
que reben de l’Estat i de
les Administracions Públiques. La seua funció
és, majorment, aplaudir
les polítiques del govern
subvencionador, una manera de donar les gràcies,
i convocar manifestacions contra els governs de
la dreta, allà on governin,

ser l’únic que pot consolar en la vellesa. Vull
creure que en ell no va
ser així.
Un cor prou fort el va
fer mantenir en vida, per
donar-se compte de con
se l’estimaven. Malgrat
ser una mica eixut, moderat i discret en tot, va poder prou quan ja tenia la
seva capacitat d’aguant
quasi esgotada.
Descansa en pau Avelino. Has deixat aquesta
terra que tan vas treballar
i estimar en bones mans,
i tu has complert amb escreix el que es pot demanar a tot home.
Però recordant al vell
vicari, recordaré sempre
el dit, quasi al final de
la cerimònia. Va donar

testimoni públic de que
a ell li donava vida la FE.
FE en el demà terrenal
que ha d’ésser millor.
FE en el propòsit de millorar com a persones.
FE, en que quan vulgui
Déu cridar-lo com a final
de la seva vida, serà per
oferir-l’hi una de millor
aprop SEU. Jo vaig pensar que sempre hi haurà
uns moments per somiar.
Però de segur que l’Avelino amb tot el que ha
renunciat amb paciència
en aquest món, ja ho frueix en un altre per mèrits
ben seus.
Sense cap respecte
per la propietat privada,
ni religiosa i m’atreveixo a dir Municipal, perquè crec que ja els va

bé el to i el sentit, en el
fons contrari a ella i a la
seva roda unes altres pedres venerables van ser
embrutades,em refereixo
a les de Sant Domingo.
Crec que seriem molts els
que ja no ens sorprèn res.
Davant dels insults de
cada dia als que no pensen com ells, cadascú es
defensa com pot, uns escrivint un desig en forma
de 155, i altres falsejant
sempre fins la sacietat,
la paraula democràcia. I
algun malpensat, s’atreveix a dir que potser son
els mateixos. Ja seria la
repera.

malgrat que sempre els
governs de dreta mantenen i fins i tot augmenten
les subvencions. Però
ara potser es trobaran
que hauran de fer alguna
cosa més: pressionar Podemos per que donin el
vot favorable al candidat
Pedro Sánchez.
El
pessebre
està
acostumat a xuclar de la
mamella a canvi de no
crear gaires problemes
al govern de torn però
aquesta vegada, com he
dit, Pedro Sánchez els ha
dit que cal guanyar-se la
subvenció.
La resposta de les
ONG’s no ha sorprès ningú. Les que estan pròximes al PSOE recolzen
amb entusiasme aquest

proposta de govern monocolor, perquè els seus
òrgans de direcció estan
farcits de ex polítics del
PSOE, en el sentit de que
és en aquestes on col·
loquen als polítics que
s’han quedat sense “puesto” o s’han vist obligats
a cedir el seu “puesto”
a un altre de més enxufat. N’hi ha d’altres que,
encara que depenen del
mateix alpiste, s’identifiquen més amb l’extrema
esquerra i de moment
sembla ser que es resisteixen a anar contra els
seus instints. No obstant
pots tenir segur, lector,
que al final en totes elles
primarà la raó financera
per damunt del cor ideològic.

N’hi ha que opinen que
no està del tot clar si la
pressió sobre Podemos
serà o no eficaç. Jo crec
que finalment sí perquè
si no, ¿on col·locaran la
seva gent els podemites
quan se’ls acabi l’enxufe
polític?
Mentrestant tu i jo,
lector, estem en mans
de la classe política més
inepta dels quaranta
anys de democràcia, a
tots els nivells: govern
central, oposició, govern
autonòmic i municipal.
Que Deu ens guardi.

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

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

www.revistagroc.com
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Arriba la 9a edició de la Festa de l’Harpia
Balaguer Medieval els propers 13, 14 i 15
Els propers dies 13, 14 i
15 de setembre Balaguer es
convertirà durant tot el cap
de setmana en una població
medieval tot celebrant el
seu important passat històric amb la 9a edició de la
festa de l’Harpia, Balaguer
Medieval.
Cada any la festa reviu i
commemora una fita històrica important de la ciutat
o es dedica a una temàtica
en concret. Enguany, l’esdeveniment a celebrar són els
700 anys del naixement del
rei Pere III el Cerimoniós al
Castell Formós de Balaguer.
Per tant, una celebració
que posarà en relleu un
personatge important per
la nostra història.
Les activitats de divendres dia 13 es centraran
bàsicament en una Jornada
acadèmica sobre Pere III el
Cerimoniós, organitzada
conjuntament pels tècnics

Harpia

Harpia

del Museu de la Noguera i
la Universitat de Lleida.
També el mateix divendres a les 19.30 h tindrà
lloc una visita al castell
Formós amb una lectura
de la Crònica d’en Pere a
càrrec d’Enric Arquimbau,
amb acompanyament musical del Llibre Vermell de
Montserrat, interpretat per
Francesc i Glòria Rodo-

reda (violí i violoncel). A
part també tindrà lloc el
muntatge del campament
medieval ubicat al Parc de
la Transsegre amb uns 150
recreacionistes.
Dissabte el ja tradicional mercat medieval als
diferents carrers del centre
Històric, a la tarda, amb
unes 120 parades en total
que oferiran productes artesans i una gran varietat
d’espectacles itinerants,
així com la Mostra d’antics
Oficis al carrer del Pont.
Un any més la Plaça del
Museu esdevindrà l’escenari de jocs per als més petits
i la plaça del Pou també.
Dissabte nit hi haurà
dos grups de música, els
Jabardeus i Ksonronda.
Diumenge i com a novetat hi haurà un concert de
música medieval a càrrec
dels Joglars de Ripollet a
l’església de Sant Josep.

Els actes de la celebració de la
Diada es faran el dia abans a
l’església de Santa Maria
La Paeria de Balaguer
i el Consell Comarcal de
la Noguera organitzen el
dimarts dia 10 de setembre
un acte institucional en
motiu de la Diada Nacional
de Catalunya, a l’església
de Santa Maria a partir
de les 9 h del vespre.
L’acte girarà al voltant de
la commemoració dels
100 anys del naixements
de Teresa Pàmies, Joan
Brossa i la Colla de
Sabadell, així com dels
125 anys de l’assemblea
a Balaguer de La Unió
Catalanista.
En l’acte s’inter-calaran
parlaments de les diferents
autoritats, música, lectures
de fragments de l’escriptora
balaguerina Teresa Pàmies,
i del llibre “Ho tornarem a
fer” de Jordi Cuixart.
En el acte hi col·laboren

l’Orfeó Balaguerí, l’Escola
Municipal de Música de
Balaguer,la pianista Marta
Mesalles, membres de la
Companyia de Comèdies
Crisi Perpètua i del Grup
Escènic Recreatiu GER.
Ta m b é d e s t a c a r
l’actuació musical a càrrec
de la poetessa Rosa Pou
i el pianista Aleix Cansell,
interpretant “Tirallonga
de Monosíl·labs” de Pere
IV en motiu del centenari
de la Colla de Sabadell
amb la coreografia de La
Xemeneia-Espai de Dansa
de Balaguer.
Durant l’acte també
és rememorarà el 125è
aniversari de la 3ª
Assemblea de la Unió
Catalanista celebrada
a Balaguer i es podrà
contemplar l’exposició Any
Joan Brossa.

Presentació dels actes de la Diada

O C I << 21

Final del Projecte JoVa amb una sortida
al Port Aventura pels participants

Éxit en la 6a edició del Tunning
Show celebrat a Balaguer el
passat cap de setmana

El dimecres 28 d’agost
els 240 joves de la Noguera
que han participat aquest
estiu al projecte JOVA (Joves i Valors) han fet una sortida conjunta a Portaventura, amb entrada i transport
gratuïts, per agrair-los la
feina feta en benefici dels
seus pobles.
El JOVA és un projecte de l’Oficina Jove de la
Noguera que ofereix a joves d’entre 12 i 17 anys la
possibilitat de dur a terme
activitats de voluntariat
durant un mínim de 40
hores entre els mesos de
juliol i agost, per millorar
el seu municipi a partir de
les necessitats dels respectius ajuntaments i de
les propostes dels mateixos
adolescents.
Els pobles que aquest
any han participat al JoVa
són Albesa, Algerri, Artesa

El passat cap de
setmana es va celebrar
la sisena edició del
Tunning Show Ciutat
de Balaguer al pavelló
d’Inpacsa.
La trobada està
o r g a n i t z a d a p e r To t
M ò b i l Tu n n i n g C l u b
i la col·laboració
de l’ajuntament de
Balaguer i la Diputació
de Lleida.
El 6è Tuning Show
Ciutat de Balaguer, com
a novetat d’enguany,
ha realitzat un concurs
d’equips de so instal·lats
als vehicles que ha estat
tot un èxit.

Foto de grup dels participants de la comarca

de Segre, les Avellanes,
Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell,
Gerb, Castelló de Farfanya,
Ivars de Noguera, Montgai,
Os de Balaguer, Penelles,
Térmens, Vallfogona de
Balaguer i la Ràpita.
En la sortida, els nois i
noies participants al programa, van estar acompanyats

pel president del Consell
Comarcal de la Noguera,
Miquel Plensa; la vicepresidenta, Anna Maria Calvís;
alcaldes/esses i regidors/
es dels 16 pobles de la Noguera que aquest any han
participat en el projecte, i
tècnics/ques de l’Oficina
Jove del Consell Comarcal
de la Noguera.

Durant tot el cap
de setmana el pavelló
d’Inpacsa ha estat el punt
de trobada de centenars
de persones, amants
del món de l’automòbil
que van poder gaudir de
múltiples exposicions,
demostracions de tot
tipus, parades i estands
relacionats amb el món
del tunning que des de
fa anys molt de moda.
Vehicles de diversos
països han fet parada
a Balaguer en un
esdeveniment que
té assegurat l’èxit en
cadascuna de les seves
edicions.

La 19a Fira d’Entitats es farà el proper
diumenge 29 de setembre

Fira d’Entitats

El proper diumenge 29
de setembre es celebrarà
la 19 edició de la Fira d’Entitats. Una Fira que esdevé
un dia de trobada de totes
les associacions, clubs i

entitats de la comarca, per
donar-se a conèixer a la gent
visitant, per poder mostrar
la feina que es fa durant
l’any.
A les 10 h s’obrirà la Fira,

donant espais a les més de
50 entitats i associacions
que hi participaran.
Entre les 10 i les 13 h es
faran diferents activitats per
a totes les edats, amb actuacions musicals, demostracions, punts d’informació ...
Enguany la fira es farà
només en horari de mati,
essent un canvi al format
respecte als anys anteriors.
A partir de les 13 h es
farà la cloenda, amb un vermut solidari, una batucada
a càrrec de Bandelpal i un
concert de rumba amb Er
Taqueta.
Aquesta fira està organitzada per la Taula d’Entitats de Balaguer amb la col·
laboració de l’ajuntament i
la Diputació de Lleida.

Tunning Show Ciutat de Balaguer
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL

-----------------------------------ES PRECISA enginyer
tècnic o sobrestant.
Per incorporació immediata. Empresa de
Balaguer. Adreceu-vos
per informació al telèfon mòbil: 669410813.
----------------------------------ES DONEN classes
particulars de música
(classes de llenguatge
musical i també de
piano). Raó telèfon:
669117026.
-----------------------------------S’OFEREIX noia amb
titulació per cuidar
gent gran, per fer neteges de la llar o també
fer acompanyaments
hospitalaris. Amb experiència. Disponibilitat en horaris de tarda.
Raó informació i referències: 667267215.
-----------------------------------

CURSOS
D’ESTIU
amb llengua anglesa!
Aprofita els mesos
d’estiu! (Repassos de
Primària, ESO i Batxillerat). Raó telèfon:
698383277. Informa’t
sense compromís!
-----------------------------------

IMMOBLES

-----------------------------------ES VEN local soterrani
de 32 m2, pl. Pau Casals,
6. Preu: 12.000€. Pàrquing c/r Dr. Flèming, 54
a 40 metres del Passeig.
Preu: 12.000 €. Oficina
Pl. Pau Casals, 6, entresòl segona de (55,85
m2). Tot exterior, grans
finestrals de doble càmera, bany, bomba de
calor/fred. Caixa forta.
Moblat. Preu: 75.000€.
Raó: 610320521.
-------------------------------------

ES LLOGA pàrking tancat al carrer Barcelona, 36-38. Raó telèfon:
657145777.
-----------------------------------A CAMARASA es ven
terreny a peu de carretera. Rústic, amb reg,
dos parcel·les (aprox.
10.000 m2 cada una).
Raó telèfons per informació: 973446011629725009.
-----------------------------------ES LLOGA apartament a Camarasa, 1
habitació, moblat, amb
electrodomèstics, llar
de foc, amb aire condicionat i bomba de
calor. Raó: 639920281973447752.
------------------------------------BALAGUER: lloguer
de pisos, despatxos i
places d’aparcament.
Raó: 973443800.
-----------------------------------

MIAMI PL ATJA es
lloga apartament, 2
hab., a 100 metres de la
platja, tercer amb ascensor, a/a. Setembre
300€/setmana. Raó:
659578658 (Josep Ma).
-----------------------------------ES VEN local acabat
de 33m 2, al c/ Moli
del Comte, 39. Raó
telèfons: 973446011629725009.
----------------------------------OCASIÓ, pis en venda a la zona del CAP,
amb cuina, menjador,
1 bany, 2 habitacions.
Raó: 973450555.
----------------------------------SE ALQUILA habitación a Balaguer, calle
Barcelona (cerca Passeig). Grande, mueblada, con wifi. Piso reformado. Precio a convenir. Razón: 973771241.
-----------------------------------

BAR EN TRASPÀS, en
ple funcionament. Beneficis demostrables.
La Vermuteria. Per no
poder atendre. Informació traspàs a Vidal
Giné Immobiliària.
------------------------------------

VARIS

----------------------------------VENC cultivador. Raó:
667476172.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Per posar anuncis
en aquesta secció de
breus
classificats,
adreceu-vos a les nostres oficines del c/
Sant Lluís, 36-38 entresòl o bé al telèfon
973448273.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Farmàcies

Telèfons útils
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
DISPENSARI MÈDIC
973 181 181
-------------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 432 008
CASA DEL METGE
973 432 055
-------------------------------------------------------------------------VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC
973 454 019
--------------------------------------------------------------------------

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

ARRIBADES
LLEIDA
07.24
08.41
08.44
10.34
11.41
12.34
14.33
14.34
16.48
16.49
17.03
18.24
18.34
20.04
20.29
20.33
21.03
22.09
22.28
22.55

BALAGUER
05.52 (4)
08.15 (1)
11.15 (2)
15.31 (7)
17.31 (8)
17.56 (3)
19.51 (6)

LA POBLA
07.00
09.22
12.22
16.38
18.38
19.03
20.58

** Els horaris de trens canvien
constantment. Aconsellem confirmar
horaris al web www.fgc.cat .Horaris
de trens actualitzats el 29/08/19.

SORTIDES
LLEIDA
05.25 (4)
06.20 (1)
07.47 (1)
09.05 (1)
10.47 (2)
11.10 (7)
13.30 (1)
15.05 (7)
15.30 (2)
17.05 (5)
17.30 (4)
19.05 (5)
19.25 (4)
21.05 (7)
21.30 (2)

ARRIBADES
BALAGUER
05.52
06.46
08.15
09.31
11.15
11.36
13.56
15.31
15.56
17.31
17.56
19.31
19.51
21.31
21.56

LA POBLA
07.08 (4)
10.08 (2)
13.00 (7)
15.15 (8)
15.30 (4)
19.00 (7)
19.30 (3)
21.22 (6)

BALAGUER
08.15
11.15
14.07
16.22
16.37
20.07
20.37
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.

605010097

MONTGAI
EVA CAMPIÑEZ

973430358

------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA

973438136

------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 29 d’agost
a les 8 de la tarda del 5 de setembre
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 5 de setembre
a les 8 de la tarda del 12 de setembre
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 12 de setembre
a les 8 de la tarda del 19 de setembre
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 19 de setembre
a les 8 de la tarda del 26 de setembre
DOLSET

DEMANI’NS
PRESSUPOST

SORTIDES
BALAGUER
06.58 (1)
08.15 (4)
08.18 (5)
10.08 (1)
11.15 (2)
12.08 (7)
14.07 (7)
14.08 (2)
16.22 (8)
16.23 (7)
16.37 (4)
17.58 (5)
18.08 (4)
19.38 (8)
20.03 (4)
20.07 (5)
20.37 (3)
21.43 (7)
22.02 (2)
22.29 (6)

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

AIGUABELLA ALENTA, G.

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

Horari de trens

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.40
“
19.55
“
20.25
“
06.10
TÀRREGA
06.50
“
07.50
“
12.00
“
14.00
“
19.30
“
06.30
LLEIDA
07.15
“
07.40
“
07.45
“
07.48
“
07.55
“
08.00
“
09.10
“
09.15
”
09.53
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.15
“
14.55
“
15.15
“
15.18
“
15.23
“
17.30
“
17.53
“
18.00
“
19.15
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
13.35
SOLSONA
16.35
“
09.20
PONTS
13.35
“
16.35
“
16.50
“
19.10		 “
13.17
AGRAMUNT
19.17
“
SORT.
DESTINACIÓ

CALENDARI
dl. a ds.
diari
dg.
dg.
dl. a ds.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dm./dc./dv.
dl./dj./dv.
dl. a db.
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv. + dg.
diumenge
dissabte
dl. a dv.
diari
diari
dl., dm., dj., dv.
divendres
diari
dl. a dv.
divendres
diari
dl. a dv.
dl. a ds.
dl. a dv.
CALENDARI

14.20
19.10
20.40
06.30
07.20
14.00
14.20
14.25
19.10
20.40
08.25
12.45
14.45
12.00

ESTERRI D’ÀNEU
“
“
ÀGER
“
“
“
“
“
“
ALMENAR
“
“
ALBESA

dl. a dv.
dissabte
dl. a dv.+dg.
dl. a dv.
dissabte
dissabte
dl. a dv.
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv. + dg
dl. a dv. feiners
dissabtes
dl. a dv. feiners
disbt mercat

SORT.
06.45
07.15
08.00
08.05
08.45
08.50
09.10
09.15
10.00
10.05
11.10
11.15
12.30
12.35
13.00
13.40
13.45
14.10
14.15
15.00
16.00
16.15
18.30
18.35
20.00
20.05
20.15
20.20

LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
dissabtes i diumenges
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al
webs: www.alsa.es . Actualitzat el 03/06/2019.
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