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Sumari
En Portada

6è Festival d’Astronomia
del Montsec

-------------------------------------------------------------------------------El 6è Festival d’Astronomia del Montsec, se celebrarà del divendres 11 d’octubre fins al diumenge
13 d’octubre al Centre d’Observació de l’Univers
(COU), del Parc Astronòmic del Montsec (PAM).
El Festival té com a objectiu principal divulgar la
ciència en la societat, mitjançant l’organització d’activitats científiques, culturals i d’oci, pensades per a
tota la família, que aconsegueixin despertar l’interès
per l’Astronomia i un millor coneixement de la zona
del Montsec, com a destinació d’Astroturisme.
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>>BALAGUER
# Èxit de visitants durant tot el cap de setmana en l’Harpia
Amb el muntatge del campament medieval, ubicat al Parc de la
Transsegre, on es va reviure la vida i costums de l’edat mitjana
# L’AECC La Noguera organitza la primera caminada contra el Càncer
La Caminada es farà a les 10 h del mati, amb un recorregut de 10 km
# Nova exposició a partir d’aquest divendres a la Fundació Margarida de Montferrato
A càrrec de d’Assumpció Mateu, sota el títol Poiesis. L’artista nascuda a Girona el 1952, té un extens currículum
que recull una intensa vida dedicada a l’art, des del camp pedagògic fins el purament artístic.
# Arriba a Balaguer la 5a mostra d’arquitectura de les Terres de Lleida
La sala d’exposicions de la Paeria de Balaguer l’acull des del passat 12 de setembre i fins el proper 15 d’octubre
>>COMARCA
# La cova gran de Santalinya escenari d’un concert de rock
Aquest any va ser a càrrec de Elvis Tribute Band i van fer un concert
de RocK and Roll recordant clàssics dels anys 50, 60 i 70
# L’Aplec de Sant Miquel de Tartareu el diumenge 29 de setembre
El Patronat de Sant Miquel organitza cada any l’Aplec a l’ermita
# Aquest diumenge arriba la cursa de la Vaca a Vallafogona de Balaguer
El diumenge 22 de setembre Vallfogona celebrarà la setena edició de la Cursa de la Vaca. Una cursa organitzada
pel club esportiu Cansallebres de Vallfogona amb col·laboració amb l’Ajuntament de Vallfogona
# Del 20 al 26 de setembre Os de Balaguer celebra la seva Festa Major
La festa major en honor a Sant Miquel proposa diferents actes per a totes les edats durant els quatre dies
>>ESPORTS
# Albert Hermoso s’emporta el bonze al Campionat de Catalunya
En la prova gran, de 1,30m, Albert Hermoso i Quilate es van imposar amb un recorregut sense falta i un temps de 80,35 segons
# Inici de la temporada de piscina coberta de Balaguer
La temporada s’iniciarà el proper dilluns 23 de setembre de 2019
# La Travessia del pantà de Sant Llorenç èxit de participació i podis pel CEN Balaguer
Amb més de 150 inscrits, nedadors i nedadores de diversos clubs de Catalunya, que es van aplegar al Pantà, per la
disputa de les tres proves establertes, 250, 1.000 i la de 3.200 metres i la PANTATHO 7.0 de un recorregut de 7000 metres.
# El diumenge 6 d’octubre la GerbTrail fent la seva 4a edició
La prova consisteix en dos recorreguts, el llarg de 20 km i el curt o caminada de 10 km.
>>OCI/CULTURA
# “El vermut et porta la moda” proposta de l’ACB
La festa es farà entre el carrer Sanahuja i el carrer Barcelona i des de
les 11 del matí fins a les 15 h del migdia, les botigues estaran obertes
# La Fira de Màgia al carrer de Montgai del 3 al 6 d’octubre
L’espectacle de cloenda serà el Mag Lari qui tancarà la Fira
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Èxit de visitants durant tot el cap de
setmana en la 9a edició de l’Harpia
Enguany la festa
celebrava els 700 anys
del naixement del rei
Pere III el Cerimoniós al
Castell Formós
Balaguer es va convertir
durant aquest passat cap
de setmana, en una ciutat
medieval, en la celebració
de la 9a edició de la festa
de l’Harpia, Balaguer Medieval.
Des de divendres amb el
muntatge del campament
medieval, ubicat al Parc
de la Transsegre, on es va
reviure la vida i costums
de l’edat mitjana, per diferents grups de recreació,
vinguts d’arreu del territori.
Un campament que ha rebut milers de visitants i que
han fet diferents demostracions i recreacions al llarg
dels tres dies. Divendres
també va tenir lloc la primera jornada d’estudis Rei
Pere el Cerimoniós, amb
un acte a la sala d’actes de
la Paeria, amb la presència
de diferents medievalistes
d’universitats catalanes que
van posar de manifest el
paper rellevant que va tenir
la ciutat en aquella època i
la seva influència en a vida
política, econòmica i social.
A continuació es va fer una

Mercat Medieval i l’Espai de les Tavernes

visita guiada al Castell Formós i tot seguit la lectura
teatralitzada d’alguns fragments de la “Crònica del rei
Pere el Cerimoniós”, a càrrec de l’actor Enric Arquimbau, amb l’acompanyament
musical de Francesc i Glòria
Rodoreda que van interpretar peces del “Llibre Vermell
de Montserrat” (segle XIV).
Aquesta primera jornada es
vol convertir en una trobda
anual que compagini la investigació i la difusió.
Dissabte per la tarda es
va fer tot el muntatge de les
parades a la plaça Mercadal
i els carrers del voltant i
l’espai de les Tavernes.
L’acte oficial de recreació
de la presentació a la ciutadania de l’infant Pere lll el
Cerimoniós, acompanyat
pels seus pares els comtes
d’Urgell Alfons d’Aragó i

Activitats al Parc de La Transsegre

Teresa d’Entença, amb una
comitiva formada per tots
els grups de recreació que
va sortir des del campament
fins a la plaça del Mercadal.
La pujada am torxes i el ball
de l’Harpia. Degut a la pluja
de dissabte nit, els concerts
previstos, Jabardeus i Kasonronda, es van haver de
suspendre.
Diumenge al matí, per
segon any consecutiu, va
tenir lloc la ballada de la galop al mig del Mercadal just
abans de l’inici del vermut
dels enamorats a l’espai de
les Tavernes. També hi va
haver un concert de música
medieval en honor a l’hereu
Pere, a càrrec del grup de recreació històrica Els Joglars
de Ripollet, a l’església de
Sant Josep, dedicat també
a l’infant Pere nascut a la
ciutat. A continuació es va
fer la desfilada de tots els
grups de recreació històrica
fins a la plaça del Mercadal
i el comiat i pagament de
les soldades, i lliurament
d’obsequis per part del Paer
en Cap.
Per la tarda del diumenge, es va fer el ball de l’Harpia i una gran batucada fi
de festa, a càrrec del grup
de percussió Bandelpal
de Balaguer. Durant els
tres dies, no van faltar les
cercaviles pels carrers, els
espectacles de circ i la zona
de la Reguereta.

Dissabte el carrer del Pont va
acollir un any més la mostra
d’oficis antics
L’Associació de Veïns
del Centre Històric de
Balaguer, va organitzar
la 13a edició de la Mostra
d’Oficis Antics durant tot
el dia al carrer del Pont
coincidint un any més
amb la Festa de l’ Harpia.
La mostra comptava
amb més d’una vintena
d’artesans i es va poder
visitar com cada any,
l’obrador de l’artista Ton
Camarasa així com el
taller de pintura de la
Rosa Agustí.
Al llarg del carrer
del Pont, a la zona dels
por xos es va poder
veure molts oficis que
avui dia s’han perdut o
casi, alguns d’ells com
el cisteller, l’espardenyer,
el ferrer, la filadora, la
tintadora, el picapedrer
... entre altres.
Els milers de visitants
que van poder passejar
per la mostra van
observar la feina que es

L’antic ofici del picapedrer

El dissabte els milers
de visitants que van
passar pel carrer del
Pont van trobar els
antics oficis
feia abans i recordar la
importància d’aquests
oficis quan tot ho feien
artesanalment.
Gràcies a l’Associació
d e Ve ï n s d e l C e n t r e
Històric, un any més
s’ha pogut gaudir
d’aquesta mostra que
va molt lligada a la festa
medieval que Balaguer
celebra des de fa nou
any, amb la festa de
l’Harpia, i que durant un
cap de setmana, la ciutat
rememora el seu passat
medieval ensenyant als
visitants una part de
la nostra història, molt
curiosa pels més petits
de casa.
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L’AECC La Noguera organitza la primera
caminada Contra el Càncer a Balaguer

Presentació de la caminada

L’Associació contra el
càncer de la Noguera, ha
organitzat pel proper diumenge 6 d’octubre, la 1a
Caminada Contra el Càncer
a Balaguer.
La Caminada es farà a
les 10 h del mati, amb un

recorregut circular de 10
km, sortint des de l’estació
d’autobusos de Balaguer,
per arribar a les Franqueses
passant pel camí de la Bultra i amb arribada a la plaça
del Morter.
Les inscripcions es po-

dran fer a partir del 23 de
setembre per la web del
CPAM o bé presencialment
a Lapallavacara, per la tarda
de 18 a 20 h o dissabtes mati
de 10 a 13 h, amb un preu de
10 euros els adults i 5 euros
els infants (nascuts del 2011
al 2019). També es podran
inscriure al mateix dia de la
caminada a partir de les 9 h,
al mateix punt de sortida
Hi haurà avituallament i
en el moment de l’inscripció
es farà entrega d’una motxilla i una gorra pels adults i
una motxilla tipus sac pels
infants.
Una iniciativa de la junta
local de Balaguer, pensada
per recaptar més diners per
aquesta malaltia al mateix
temps organitzar una activitat saludable.

L’AECC Lleida augmenta horaris i
activitats per aquest curs
L’AECC – Catalunya
Contra el Càncer de Lleida
inicia al setembre el curs
amb grans novetats i
una programació plena
d’activitats gratuïtes per
a persones que han patit
o estan passant per un
procés oncològic.
L’objectiu d’aquestes

classes és fomentar
la salut, el suport
emocional i l’exercici
físic de persones amb
càncer. A la comarca de la
Noguera es durà a terme
la fisioteràpia aquàtica
i individual, atenció
psicològica individual i
exercici físic i ioga

Fisioteràpia aquàtica una de les activitats a Balaguer
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Arriba a Balaguer la 5a Mostra
d’Arquitectura de les Terres de Lleida

Una de les obres premiades de la Mostra

La sala d’exposicions
de la Paeria de Balaguer
acull des del passat 12 de
setembre i fins el proper
15 d’octubre, l’exposició
dels treballs seleccionats
i premiats en la 5a Mostra

d’Arquitectura de les Terres
de Lleida i 5è Premi Ignasi
Miquel per a joves arquitectes, organitzada per la
Demarcació de Lleida del
Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (COAC) amb la

col·laboració de la Diputació de Lleida i l’Ajuntament
de Balaguer. En l’acte, es
presentarà també el catàleg
de la Mostra. A l’inauguració hi van assistir el vocal
de Cultura de la Demarcació de Lleida del COAC,
Ramon Llobera, i el regidor
d’Urbanisme de la Paeria de
Balaguer, Gerard Torres.
Es poden veure 27 projectes seleccionats pel jurat, entre els quals es van
premiar obres dels arquitectes Josep Bunyesc, Julio
Mejón, Jaume Terés, Josep
Maria Puigdemasa, Jaume
Farreny i a l’estudi Ianua Arquitectures, aquest darrer,
distingit amb el 5è Premi
Ignasi Miquel per a joves
arquitectes.

Nova exposició a partir d’aquest divendres
a la Fundació Marguerida de Montferrato
A partir d’aquest divendres, es podrà veure una
nova exposició a la Fundació
Marguerida de Montferrato,
a càrrec de d’Assumpció
Mateu, sota el títol Poiesis.
L’artista nascuda a Girona el 1952, té un extens
currículum que recull una
intensa vida dedicada a l’art,
des del camp pedagògic fins
el purament artístic. L’exposició composta per pintures,
dibuixos i escultura. Es podrà veure del 20 de setembre
al 15 de desembre.

Obra de l’artista

Un any més Càritas donarà el
servei de reforç educatiu a tots
els alumnes que ho necessitin

Local de Càritas al Centre Sant Domenec

Des de Càritas es fa
una crida a tothom que
vulgui fer de voluntari
i ajudar en la tasca del
reforç educatiu
Des de Càritas
s’organitza dins el
programa “Infants i
joves” l’activitat de Reforç
Educatiu.
Aquest programa,
consisteix en que en sortir
de l’escola, els alumnes
que ho necessitin,
poden assistir en aquest
centre per a reforçar
les matèries de l’escola
(lectura, expressió oral i
escrita, càlcul...) en les
que tinguin mancances.
El projecte va adreçat
a nens i nenes d’entre
6 i 12 anys (cicle inicial,
mitjà i superior de
Primària), que presenten
dificultats per a seguir el

curs escolar, i els tutors
del centre enviaran un
alumne per classe i curs
a la seva realització,
sempre en coordinació
amb el responsable
activitat a Càritas.
Aquest reforç, es
realitzarà al local de
Càritas, que es troba a
la Plaça Josep Carner
Ribalta s/n (Centre Sant
Domènec), els dimarts
i dijous de les 17.15h
a 18.15h, durant el
calendari escolar. La data
d’inici d’aquesta activitat
serà el proper dimarts 8
d’octubre.
Des de Càritas
Balaguer es fa una
crida a totes aquelles
persones que vulguin
fe r de voluntaris e n
aquestes tasques de
reforç educatiu, que es
poden adreçar al telèfon
973443320 o adreçar-se al
Centre de Sant Domènec
de Balaguer.
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La Sala capitular del Monestir de les
Avellanes acull l’exposició “Mirades al riu”

La Cova Gran de Santa Linya
escenari d’un concert de rock

La Sala capitular del
Monestir de les
Avellanes acull durant
l’any un gran nombre
d’exposicions

Exposició “Mirades al riu”

El passat 7 de setembre
es va inaugurar l’exposició
“Mirades al riu” del lleidatà
Ignasi Arqué a la sala capitular del Monestir de les
Avellanes.
La mostra la formen un
conjunt de fotografies que
pretenen descobrir-nos òptiques poc habituals, fetes
des de dins del riu. Arqués
ens convida a descobrir

aquestes òptiques, a través
de les fotografies que ha fet
amb una petita càmera i des
de dalt d’una piragua. Amb
això ha pogut captar punts
de vista i moments únics,
amb els quals pretén fernos viure el riu, descobrir
la seva bellesa, conèixer els
seus animals temporals o
estables i gaudir dels espectacles naturals que ofereix

el moment. Ignasi Arqué és
nascut a Lleida i amb arrels
a Os de Balaguer i es defineix com a activista cultural, que ens els últims anys
ha col·laborat en diverses
exposicions i col·leccions
fotogràfiques. Totes elles
amb el protagonisme de la
imatge, l’aspecte multimèdia i la vessant divulgativa.
La seva obra s’inspira sempre en la natura viva, captada en fotografies sense
filtres ni manipulacions.
L’exposició serà visitable
fins al 7 d’octubre a la Sala
Capitular del Monestir de
les Avellanes.

L’Aplec de Sant Miquel de Tartareu el
proper diumenge 29 de setembre
El Patronat de Sant
Miquel de Tartareu
organitza cada any
aquest aplec a l’ermita
entre altres activitats
El proper 29 de setembre, el Patronat de Sant
Miquel organitza l’Aplec de
Sant Miquel a Tartareu.
Un any més, l’aplec
començarà a les 12 h amb
una missa a l’ermita, amb
la tradicional coca i moscatell. En acabar es farà el
vermut i dinar a la plaça,
amb la col·laboració del
veïns en la preparació. El

Tartareu

preu serà de 16 euros.
Durant el matí també
es podrà gaudir, a la biblioteca, d’una exposició de

ràdios a càrrec de Vicent
Saez i també de la Jornada
de portes obertes al Centre
de Dinamització.

Concert a la Cova Gran de Santa Linya

El dissabte dia 7 de
setembre a les 9 del
vespre a la Cova Gran
de Santa Linya es va
realitzar per vuitè any
un concert. Aquest any
va ser a càrrec de Elvis
Tribute Band i van fer un
concert de RocK and Roll
recordant clàssics dels
anys 50, 60 i 70. Com els
altres anys el concert va
tenir molt d’èxit i aquesta
vegada es va comptar
amb més de 200 assistents.
La Cova Gran ofereix
moltes possibilitats, a nivell arqueològic s’hi fan

excavacions cada estiu
dirigides per arqueòlegs
de la Universitat Autònoma de Barcelona. També
és un dels millors punts
a nivell internacional
de l’escalada i un lloc
que visiten alumnes per
conèixer la importància
d’aquest patrimoni.
La Cova Gran és un
lloc que els últims anys
ha posat el municipi al
mapa, essent un espai
on l’esport, l’arqueologia, la cultura i ara,
aquests darrers anys, la
música l’utilitzen d’escenari.
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Del 26 al 29 de setembre Os de Balaguer
celebrarà la seva festa major
La festa major en honor
a Sant Miquel proposa
diferents actes per a
totes les edats durant
els quatre dies

Beijing Acrobats divendres nit

Quatre dies de festa
major proposa l’Ajuntament
d’Os de Balaguer en honor
a Sant Miquel.
Dijous es farà la inauguració de l’exposició d’Art
al Castell: Per Sant Miquel
el castell ple d’art i entre la
Revolució i la guerra.
El divendres al vespre hi
haurà la conferència “250
anys de l’església de Sant
Miquel”. A continuació,
sopar de germanor a la sala
de ball i espectacle amb
Beijing Acrobats.
Dissabte es farà a les
12.30 l’agermanament amb
el poble d’Artà. Després es
farà la ballada de gegants i
cap grossos amb la Colla de
Grallers d’Os de Balaguer.
Per la tarda concurs de

botifarra. L’Orquestra Maravella serà l’encarregada
del concert i el ball de tarda,
així com també el ball de
nit. Ja serà a la matinada,
la festa jove amb el grup
Kalikenyos.

Diumenge i últim dia
de la festa major, es farà
un passacarrers amb els
Grallers d’Os. La missa
major estarà cantada per la
Coral de Balaguer i després
es farà un ball de vermut.
Per la tarda els més petits
podran gaudir del parc infantil Far Wert. A la tarda el
grup Excelsior amenitzarà
el ball de tarda i nit, amb
servei d’entrepans i castell
de focs a la mitja part.

Programa d’Actes d’Os de
Balaguer
DIJOUS dia 26

20.00 Inauguració exposició d’Art al Castell: Per
Sant Miquel el castell ple d’art i entre la
Revolució i la guerra.

DIVENDRES dia 27

20.00 Conferència “250 anys de l’església de Sant
Miquel”.
21.30 Sopar de germanor a la sala de ball i a
continuació, gran espectacle amb Beijing
Acrobats.

DISSABTE dia 28

12.30 Agermanament amb el poble d’Artà.
13.00 Ballada de gegants i cap grossos amb la
Colla de Grallers d’Os de Balaguer.
16.00 Concurs de botifarra.
18.00 Concert de tarda.
20.00 Ball de tarda amb l’Orquestra Maravella.
00.00 Ball de nit amb l’Orquestra Maravella.
01.30 Festa jove amb el grup Kalikenyos.

DIUMENGE dia 29
11.00
11.30
13.00
17.00
19.30
21.00
21.30

“Passacarrers” amb els grallers d’Os.
Missa Major amb la Coral de Balaguer.
A la plaça Marcelino Ball de vermut.
A la plaça de la Font, parc infantil Far West.
Ball de tarda amb el grup Excelsior.
Servei d’entrepans i castell de foc.
Ball fi de festa amb el grup Excelsior.

El grup Excelsior al ball de diumenge

ja
Us desit or!
sta Maj
Bona Fe
Font Vella, 17 - OS DE BALAGUER - Tel. 973 438 136
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FESTES MAJORS

Vallfogona celebra la seva festa major
els propers dies 27, 28, 29 i 30

Programa d’Actes
de Vallfogona de Balaguer
DIVENDRES dia 27

19.00 Inauguració exposició Canal Viu a la sala
d’actes de l’ajuntament.
19.30 Exposició de l’obra gràfica del projecte
#sóccugula a Cal Fuliola.
20.30 2n Mercat Gastronòmic al carrer Major.
23.30 Correfocs amb les Bèsties Feréstegues.
00.00 Tallada del xop.
00.30 Concert amb Munt Band i Dj. Jordi Laro.

DISSABTE dia 28

12.00 Festa Holy (festival de colors) i festa de
l’escuma a les piscines.
16.00 Partit de futbol Vallfogona de Balaguer CF
vs La Seu d’Urgell FC.
17.30 Espai de circ i inflables per infants i joves a
la plaça Setze Jutges (fins a les 20 h).
18.00 Torneig de Pòker al Centre Cívic.
00.00 Nit Jove amb Mitjanit i Dj. Jordi Balagué.

DIUMENGE dia 29

L’Orquestra Junior’s

Vallfogona de Balaguer
celebra quatre dies de festa
major per celebrar Sant
Miquel.
Els actes començaran el
divendres amb la inauguració de l’exposició Canal Viu
a la sala d’actes de l’ajuntament. Seguidament i a Cal
Fuliola, es podrà veure l’exposició gràfica del projecte
#sóccugula. Serà a partir
de les 20.30 que es farà el
2n Mercat Gastronòmic al
carrer Major. Les Bèsties
Feréstegues de Balaguer
actuaran abans de la tallada

del cop i després concert
amb Munt Band i Dj. Jordi
Laro.
Dissabte al mati hi
haurà festa Holy i festa de
l’escuma a la pista de les
piscines. Per la tarda, partit
de futbol entre el Vallfogona
de Balaguer CF i la Seu
d’Urgell FC. Els infants i
joves tindran un espai de
circ i inflables a la plaça
Setze Jutges. Al centre cívic
es farà un torneig de pòker.
A la nit, concert jove amb
Mitjanit i Dj. Jordi Balagué.
Diumenge, festa de Sant

Miquel, missa de festa major amb la Coral Vallfogonina. En acabar cercavila amb
les colles de gegants de
Vallfogona i la Ràpita. Sardanes amb la Cobla Ciutat
de Cervera. El concert i la
sessió llarga de ball, anirà
a càrrec de l’orquestra Junior’s.
Dilluns per la tarda es
podrà veure el teatre Sense
Límits, un teatre fòrum
per previndre la violència
de gènere, al poliesportiu.
Aquest acte, tancarà la programació de la festa major.

10.30 Missa de festa major amb l’acompanyament
de la Coral Vallfogonina.
12.00 Cercavila amb les colles de gegants de
Vallfogona i la Ràpita amb sortida des de la
plaça Joan Fàbregas.
13.00 Sardanes amb l’acompanyament de la Cobla
Ciutat de Cervera a la plaça Sant Miquel.
18.00 Concert i ball llarg de tarda amb l’orquestra
Junior’s.

DILLUNS dia 30

18.30 Teatre “Sense límits”. Teatre fòrum sobre
prevenció de la violència de gènere, al
poliesportiu.
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Aquest diumenge arriba la 7a Cursa de
la Vaca a Vallfogona de Balaguer

El proper divendres
27 de setembre, dins dels
actes del programa de
la Festa Major de Sant
Miquel de Vallfogona de
Balaguer, es celebrarà a
partir de les 20.30 h i al
carrer Major, el 2n Mercat
Gastronòmic.
El carrer major
acollirà aquest mercat
gastronòmic amb tapes
per degustar de diferents
establiments amb un

La cursa arriba a la seva
setena edició i està
organitzada pel Club
Esportiu Cansallebres
de Vallfogona
Aquest diumenge 22
de setembre Vallfogona
celebrarà la setena edició
de la Cursa de la Vaca.
Una cursa organitzada
pel club
esportiu
Cansallebres de Vallfogona
amb col·laboració amb
l’Ajuntament de Vallfogona.
La jornada esportiva
ofereix la cursa de la Vaca
de 10 km de recorregut,
la cursa del Vedell de 5
km i una caminada també

Vallfogona celebra el II Mercat
Gastronòmic el divendres 27

Cartell de la Cursa

de 5 km, no competitiva.
Les inscripcions ja estan
tancades. La sortida tant
de les curses com de la
caminada es farà a les
10 h del mati davant de
les piscines, on també hi

Un moment de la cursa de l’any passat

haurà l’arribada. Tots els
participants rebran un
obsequi, així com hi haurà
sorteigs de regals per als
participants. També hi haurà
inflables per als més petits
i xocolatada per tots els
que vagin a veure la cursa
i acompanyants, així com
l’animació de la mà del grup
de batucada Bandelpal.
Una cursa puntuable
per la Lliga Ponent i que
ja està molt arrelada a la
nostra comarca, pel seu
recorregut, per la seva bona
organització i una jornada
esportiva que esdevé una
festa donat que des de
l’organització preparen
moltes activitats i sorpreses
pels participants i també
pels acompanyants.

Carrer Major de Vallfogona

preu popular que inclou
tres tapes, una beguda i
l’envàs. A part es podrà
comprar sense pack. Els
tiquets es podran treure al
mateix dia o prèviament
als establiments
que hi participen. Els
participants posaran un
espai oferint els seus
productes, vuit espai
per degustar tapes i
tres espais per degustar
begudes.
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FESTES MAJORS

La Sentiu de Sió també estarà de festa
major els dies 27, 28 i 29 de setembre
La festa major que
durarà tres dies es
celebra en honor a Sant
Miquel amb espectacles
per totes les edats
La Sentiu també és dels
pobles de la comarca de la
Noguera que celebra la seva
festa major per Sant Miquel.
Els actes començaran el
divendres amb el pregó sota
el títol “Del secà a l’aigua”. A
continuació espectacle dels
Diables l’Espetec d’Agramunt, llonganissada popular
i la nit jove amb el grup de
versions DeNoche i sessió de
Dj.
Dissabte hi haurà animació infantil amb el Grup La

PROGRAMA D’ACTES
DE LA SENTIU DE SIÓ
Divendres dia 27
21.00 Inici de la festa major amb el pregó a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament
amb el títol “Del secà a
l’aigua”.
21.30 Diables l’Espectec
d’Agramunt, amb sortida
des de l’ajuntament i fins

El quartet Grup Alea dissabte al ball de nit

Cremallera Teatre i una sessió
de teatre a les 19 h. El ball de
nit estarà amenitzat pel quartet Grup Alea. A continuació
festa dels anys 80 amb Disc
Jockey.
El diumenge dia de Sant
Miquel, a les 12h hi haurà

Santa Missa, amb la Cobla
d’Agramunt i aperitiu popular
a la plaça. Per la tarda la mainada podrà gaudir d’un espectacle d’animació. L’orquestra
Tropikana serà l’encarregada
d’amenitzar el gran concert i
la sessió llarga de ball.

el pavelló. A continuació
llonganissada popular.
00.00 Nit Jove al pavelló
amb DeNoche i Dj.

Disc Jockey.

Dissabte dia 28
18.00 Animació infantil
amb la Cremallera Teatre.
19.00 Teatre.
23.00 Ball de nit amb el
quartet Grup Alea. A continuació festa dels 80’ amb

Diumenge dia 29
12.00 Santa Missa. Seguit
Cobla d’Agramunt i aperitiu
popular a la plaça de l’església.
18.00 Animació infantil.
19.00 Gran concert de festa major i sessió llarga de
ball amb l’orquestra Tropikana.

La VIII BTT Serra d’Almenara es
va celebrar aquest diumenge dia
15 a la Sentiu de Sió
La VIII BT T Serra
d’Almenara es va celebrar
aquest passat diumenge a
la població de la Sentiu.
Enguany aquesta cursa
oferia una novetat, formar
part de la Xallenge Ponent
Bike Series i les rutes Rally
i Marathon puntuaven per
aquest campionat.
La sortida des la Sentiu
passant per diferents
paratges de les comarques
de l’Urgell i La Noguera,
transcorren entre la Serra
de Bellmunt i la Serra
d’Almenara, passant
per camins, senders i
corriols amb paisatges
espectaculars d’aquesta
província.

Un moment de la sortida

La cursa organitzada
pel Club Ciclista Serra
d’Almenara ofereix cada
any un poble diferent per
la sortida i arribada, amb
el principal objectiu, el
de donar a conèixer les
rutes més espectaculars
d’aquestes zones.
La població de la Sentiu
va acollir molt contenta
aquesta prova al seu
municipi i hi va haver un
gran nombre de voluntaris
que van ajudar a que la
prova fos un èxit, amb 400
participants.
Les rutes a escollir eren
la Open de 25 km, laRally
de 45 km i la Marathon de
75 km .
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La XIV Comarkalada reunirà el jovent de
la Noguera a la Sentiu el 5 d’octubre
La Sentiu de Sió es convertirà el proper 5 d’octubre
en l’epicentre del jovent de
la comarca de la Noguera
amb la celebració de la XIV
edició de la Comarkalada, la
Trobada Jove de la Noguera,
que cada any es trasllada

a un municipi diferent de
la comarca. La iniciativa,
organitzada aquest any conjuntament per l’associació
Jovent La Sentiu, l’ajuntament de la localitat i l’Oficina
Jove del Consell Comarcal
de la Noguera, preveu una

Band the Cool un dels grups que actuaran

participació similar a la de
l’any passat, d’una quinzena
d’associacions de joves de
municipis de la comarca.
El cartell musical d’aquesta edició ve encapçalat pels
concerts de Band The Cool
i Rocktambuls i es completa
amb les actuacions dels DJ’s
Marsal Ventura i Gnix. Les
entrades per al concert es
podran comprar de forma
anticipada a l’Oficina Jove de
la Noguera (a l’edifici Lapallavacara de Balaguer).
Una de les novetats destacades d’aquest any és la
Fira Jove, que es presenta
amb aires renovats pel que
fa a l’eix temàtic, relacionat
en les últimes edicions amb
la cultura, la història o les
tradicions de cada poble
participant. En aquesta oca-

Presentació de la Comarkalada

sió, el tema escollit de la Fira
és “La meva sèrie preferida”,
en què cada associació de
joves participant haurà de
representar una sèrie de
TV a través de disfresses i
decorar el seu estand amb
motius que recordin la sèrie
escollida. Les activitats de
la fira i, per extensió, de la
Comarkalada responen a la
intenció de potenciar l’equilibri territorial, la cohesió
social i la relació entre el
jovent de tots els pobles de la

comarca. El primer premi per
a l’estand guanyador serà un
xec en metàl·lic de 300 euros
per a l’associació de joves del
poble, el segon premi serà de
200 euros i el tercer de 100
euros.
El programa d’actes es
completarà amb un vermut
popular, espectacles de carrer, una gimcana jove, concursos o una exhibició de quads,
entre d’altres, activitats organitzades íntegrament per
l’associació Jovent La Sentiu.
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El 6è Festival d’Astonomia del Montsec
els propers dies 11, 12 i 13 d’octubre

El proper 6 d’octubre Campionat
de Catalunya de ràpides d’escacs
per equips a Balaguer

Com cada any han
programat activitats per
a tota la família, tant
diürnes com nocturnes,
amb visites al COU

El proper diumenge
6 d’octubre es celebrarà
a Balaguer el Campionat
de Catalunya de Ràpides
d’escacs per equips a
Balaguer al pavelló Molí
de l’Esquerrà.
A partir de les 10
del matí i fins a les
13.30 h serà el torn del
Campionat de Catalunya

El 6è Festival d’Astronomia del Montsec, se celebrarà del divendres 11
d’octubre fins al diumenge 13 d’octubre al Centre
d’Observació de l’Univers
(COU), del Parc Astronòmic
del Montsec (PAM).
El Festival té com a
objectiu principal divulgar
la ciència en la societat,
mitjançant l’organització
d’activitats científiques,
culturals i d’oci, pensades
per a tota la família, que
aconsegueixin despertar
l’interès per l’Astronomia i
un millor coneixement de

Imatge d’una edició anterior

de ràpides per equips. Al
migdia, a partir de les
14.30 h, es farà la festa
catalana dels escacs i un
dinar de germanor.
Aquest campionat
està organitzat per la
Fe d e r a c i ó C a t a l a n a
d’Escacs, Delegació de
Lleida i Club d’Escacs
Balaguer.

Imatge d’una edició anterior

Aquest Festival és l’única activitat que es realitza a
l’Estat espanyol amb aquestes característiques
la zona del Montsec, com a
destinació d’Astroturisme.
En aquesta edició el Festival
té una previsió d’assistència similar o superior als
anys anteriors que sempre
han anat en augment.

El Festival d’Astronomia
del Montsec és l’única activitat que es realitza a l’Estat
espanyol amb aquestes característiques, on s’integra
el coneixement del saber
científic amb la cultura
popular i les activitats culturals i lúdiques per a tots
els públics.
Aquest any podrem gaudir d’activitats tan diverses
com la de Conta Contes
amb Meritxell Morera o
l’espectacle de Katakrak
“Engins Eko-poètiks”. El
presentador de TV3, Dani Jiménez repetirà un any més
en el festival i es presentarà
l’espectacle d’Animació
musical “Interestel·lar” a
càrrec de Miscel·lània Teatre entre d’áltres.

Campionat d’escacs al Molí de l’Esquerrà
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Albert Hermoso s’emporta el bronze al
Campionat de Catalunya Concurs Complet
Al Concurs Territorial de Salt de Torredembarra Albert
Hermoso s’emporta podi amb el cavall Quilate
El genet olímpic Albert
Hermoso, va participar al
Centre d’Equitació Penedès, a Vilafranca del Pene-

dès, al Concurs d’Equitació
Nacional en categoria 1
estrella en el que també
es disputava el Campionat

Concurs Territorial de Salt de Torredembarra

de Catalunya Absolut. El
genet, que hi va participar
amb dos cavalls joves de 6
anys, Mohican SC i Umbela
AA, aconseguint el bronze
amb Mohican SC (amb
33,48 punts) i amb l’euga
Umbela AA, la segona millor puntuació (32,99 punts),
acabava amb 4a posició.
Per altra banda, Albert
Hermoso també ha participat aquest setembre
al Concurs Territorial de
Salt de Torredembarra, en
el qual l’hípica lleidatana
hi va viure una excel·lent
jornada esportiva. A part
de l’últim concurs de la
Lliga de Doma Clàssica
Terres de Ponent 2019, una
gran representació de genets i amazones lleidatans
van participar del Concurs
Territorial de Salt de Torre-

Albert Hermoso

dembarra amb excel·lents
resultats.
En la prova gran, de
1,30m, el podi va ser íntegre per lleidatans, Albert
Hermoso i Quilate es van
imposar amb un recorregut
sense falta i un temps de
80,35 segons. Marc Boncompte amb Brentor Mail
de Champion va quedar en
segona posició amb una
penalització de 4 punts i
74,10 segons mentre que
l’amazona Núria Lladonosa

amb Ícaro LB va quedar tercera, també amb una falta i
81,79 segons.
Albert Hermoso, el genet d’Os de Balaguer, té un
calendari replet de competicions i concursos, així
doncs ja s’està preparant
per la “Gran semana angloárabe de Sevilla” que es
disputa aquest cap de setmana i el Concrus complet
de Châteaubriant a França
a finals d’aquest mes de
setembre.
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ESPORTS

El CAP inicia el cicle de caminades dels
dijous aquest dijous 19 de setembre
El CAP de Balaguer iniciadrà el cicle de caminades
aquest dijous 19 de setembre. Una activitat que consisteix en una caminada per
la ciutat per tal de fomentar
els hàbits saludables.
El punt de sortida de
la caminada serà davant
mateix de la porta del CAP,
a 2/4 de 10 del matí i es preveu que tingui una durada
aproximada d’una hora.
Cal apuntar-se a la recepció del CAP. Aquesta
iniciativa coincideix amb
la Setmana de la Mobilitat
Sostenible, que promou
hàbits de mobilitat soste-

Cartell promocional de les caminades

nibles, com són els desplaçaments a peu, en bici,
en transport públic, així

al mateix temps ajudem a
reduir la contaminació de
les nostres ciutats.

Inici de la temporada de la piscina coberta
el proper dilluns 23 de setembre

Obres a la piscina coberta

Degut a les obres de
reforma de la coberta de
la piscina, la temporada
s’iniciarà el proper dilluns
23 de setembre de 2019.
La 19a temporada de
la piscina coberta de Balaguer, un equipament que
l’any passat va batre el
record d’assistents, amb
més de 1600 inscrits d’arreu
de la comarca i unes 5000
inscripcions en les diferents
activitats que ofereix el programa.

Íker Castillo i Gerard Navas,
sotscampions en el V Super Gran
Slam de Menors a Barcelona
Aqu est diu men g e
passat, el jugador
de pàdel balaguerí
Iker Castillo i el seu
company Gerard
Navas van proclamarse sotscampions en
categoria aleví del V
Super Gran Slam de
Menors disputat al
Sant Just Padel Club
(BCN) dins del Circuit de
Menors de la Federació
Catalana de Pàdel.
La parella lleidatana
tornava a competir
després de l’aturada
estival i hi havia alguns
dubtes sobre l’estat de
forma en què tornarien
a estar dins la pista. El
camí fins a la final el
van resoldre amb certa
comoditat superant
els seus rivals sense
perdre cap set. A la

Gerard Navas i Íker Castillo

final es trobarien amb
la parella número 1 del
rànquing formada per
Iker Mercader i Dani
Docampo, amb qui ja
es habitual disputar-se
els campionats. Malgrat
que l’Iker i el Gerard van
guanyar el primer set per
6/3 i van tenir opcions de
tancar el partit al segon
set, la parella rival es
va imposar en els dos
darrers parcials per 4/6
5/7 després de més de 2
hores d’intens partit per
endur-se el torneig.
L’entrega de trofeus
va comptar amb la
col·laboració de dues
jugadores World Padel
Tour, la catalana Lucía
Sainz i la menorquina
Gemma Triay, actual
parella número 3 del
rànquing WPT.
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La Travessia al Pantà de Sant Lloreç èxit
de participació i podis pel CEN Balaguer

El diumenge 6 d’octubre la
GerbTrail fent la seva 4a edició
Un any més Gerb serà
l’escenari de la GerbTrail
el proper 6 d’octubre.
Una cursa de
muntanya, que enguany
arriba a la seva
quarta edició i que els
organitzadors han volgut
canviar el recorregut,
perquè els participants
descobreixin nous
paratges del voltant
d’aquesta població.

Travessia Pantà de Sant Llorenç

El passat diumenge 8 de
setembre es va celebrar amb
un gran èxit de participació la
X Travessia al Pantà de Sant
Llorenç, organitzada pel Club
Esportiu Natació Balaguer,
sent la única travessia oficial
que es realitza a les Terres de
Lleida.
Amb més de 150 inscrits,
nedadors i nedadores de diversos clubs de Catalunya, que
es van aplegar al Pantà, per
la disputa de les tres proves
establertes, 250, 1.000 i la de
3.200 metres i la PANTATHO
7.0 de un recorregut de 7000
metres.
En la travessia del PANTATHO 7.0, puntuable per al
circuit català de travessies
els guanyadors van ser el
nedador local Lluís Pijuan del

CEN Balaguer i en categoria
femenina la vencedora va ser
la Laura Rodríguez del CN Barcelona. En la travessia gran de
3200 m., també puntuable pel
Circuit Català de Travessies la
guanyadora fou la nedadora
Ainhoa Benavente del CN
Cervera i en categoria masculina el guanyador va ser
el nedador Jordi Corominas
del CN Farners. Destacar la
victòria dels nedadors del CEN
Balaguer en categoria Infantil
Aurembiaix Pifarré (segona en
la general) i Àngel López.
Pel què fa a la travessia de
1100 metres, els guanyador
han estat el nedador local Arnau Pifarré del CEN Balaguer
i la nedadora Maria Herreros
de l’INEF Lleida. Els podis
locals del CEN Balaguer , amb

victòria d’Arnau Pifarré en
categoria Aleví, i en femení la
3a posició de la Helena Roca,
també 3a posició infantil per
l’Aina Torrubiano i la 2a d’en
Marc Suñé.
En la travessia petita de
250 metres els guanyadors
han estat en Jordi Carrasco
de l’INEF Lleida i la nedadora
local Elia Sanmartín del CEN
Balaguer. També destaquem
els podis locals, en categoria
promesa la 2a posició de
Genis Trepat i en femení 3a
la Yoana Milenova i en la
categoria més petita victòria
local per Marti Nosas i 3a la
Simona Milenova. En la prova
de 250 en categoria de natació
adaptada, el guanyador va ser
el nedador local Iker Ruiz del
CEN Balaguer.

Cursa de l’any passat

La prova consisteix
en dos recorreguts, la
cursa llarga de 20 km i
900 metres de desnivell
positiu i la cursa curta o
caminada, amb 11,5 km i
450 metres de desnivell
positiu.
Des de fa dies, les
inscripcions estan
tancades, tot i haver
ampliat el nombre
d’inscripcions.
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Persecució
Autor: Toni Sala
Gènere: Novel·la

Vaig sortir amb un
home, fins que vaig saber
que havia matat la seva
dona. Va dir-m’ho ell mateix. Feia deu anys, amb
un ganivet, i havia passat per la presó. No vaig
poder escoltar-lo més. El
vaig acompanyar fins a
la porta, li vaig donar la
jaqueta i ell va obrir i va
marxar. Em vaig ficar al llit
vestida. Al matí havia canviat els llençols per ell, la
coixinera feia olor de suavitzant i vaig quedar com
narcotitzada pel perfum
de les flors estampades
als llençols, de les flors de
la samarreta i els pantalons que no m’havia tret.
L’olor de les garlandes a la
pantalla del llum de la tauleta, l’olor de les sanefes
de les parets, dels rams
de flors a les cortines, de
les corones de flors al mosaic. Vaig adormir-me en
un núvol de pètals, com si
la morta fos jo.
Aquest llibre està ple
de mort. Hi ha un joc brillant entre la idea de la
mort imposada (el crim),
la mort volguda (el suïcidi) i la mort per atzar (els
accidents o els atemptats). El llibre explora la relació que hi ha entre elles
i les dosis de culpa que
arrossega cada mort.

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

El seu protagonista, Antoine Duris és professor a
la facultat de Belles Arts de
Lió. D’un dia per l’altre, decideix deixar-ho tot per treballar com a vigilant de sala
al museu d’Orsay. Ningú no
coneix els motius d’aquesta
sobtada reconversió ni per
què defuig tot contacte social.
La directora de recursos humans del museu de
seguida se sent impressionada per la personalitat
d’aquest home taciturn,
misteriós, que ha optat per
fer-se invisible en una feina
que no es correspon amb
les seves reconegudes competències. Més d’una vegada l’ha sorprès parlant a mitja veu amb un dels quadres
de l’exposició de Modigliani.
En aquesta trama s’insereix la història de Camille,
una jove de setze anys, estudiant de Belles Arts que
és salvatgement violada pel
seu professor, drama que
transforma la seva existència en un camí angoixant ja
que viu sota el pes de l’amenaça. Al cap del temps,
Camille està remuntant i
és alumna d’Antoine, qui
l’admira i està començant
a enamorar-se, però durant
un viatge de la jove, un succés casual li fa reviure el
passat.

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

Cap a la bellesa
Autor: David Foenkinos
Gènere: Novel·la

Una casa per a en Tom
Autor: Leo Timmers
Gènere: Infantil (+4)

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Possessions
Treuen coses seves,
allò més estimat,
si és que pot haver-hi
res que no s’estimi
intensament.
Desposseir
res personal
d’aquell espai tant seu,
fibla intensament
a dins de l’ànima.

En Tom és un gatet
que mai ha sortit de casa
seva, sempre mira per la
finestra. Un dia, la seva
amiga papallona (la Vera)
li proposa anar a jugar i la
segueix, ella va tant rapid,
que el gatet es perd pels
carrers de la seva ciutat.
Buscant casa seva anirà
descobrint les “cases”
d’altres animals. Però,
com aconseguirà tornar a
casa?. Trobarà uns gats de
carrer que l’acompanyaran fins trobar la Vera, que
l’ajudarà a tornar a casa
seva.
La trama és ben senzilla, però el que resulta
més estimulant de seguir-la són els detalls de
les seves il·lustracions i
la capacitat que tenen de
connectar fàcilment amb
els lectors. Amb una tècnica de pinzell impressionant, Leo Timmers crea
imatges que semblen tan
reals com la vida mateixa i
que voldries poder agafar i
treure de la pàgina.
Uns història dolça i divertida, amb poc text i una
gran feina de dibuix, que
relat una amistat i com
s’ha d’ajudar als demés,
amb un toc d’emoció per
saber si el gatet que no
està acostumat a ser fora
de casa seva hi pot tornar.

És un procés cruent,
una extranya melangia
percudint
en els records,
els dies i les hores del passat.
Un feix de llum morada
per l’escletxa,
envernissant el terra
d’un pis ara mig buit
que fou el seu.
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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.

Tsunami

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

Amb tot el que ens
han fet viure els independentistes en aquest llarg
període de temps, dit Procés, vull confiar que quan
es faci la seva història per
la posterioritat la passaran d’una forma lleugera
sense perdre això sí, la
seva èpica per fer-la més
mengívola, simpàtica i
democràtica. Hem vist
tanta propaganda, tantes
accions ben ofenoses per
la majoria, tantes omissions per perdre empaties
que tanta falta ens han
fet, que avui la gent ja
passa de quasi tot. Però

en cap moment hem olorat la possibilitat d’un sol
èxit.
Ara, ens aquests moments d’espera de la sentència als presos polítics
encausats per quasi tot
el considerat il·legal. Ens
anuncien un Tsunami.
En fi, desconec en que
consistirà, però pel llegit
i que va succeir en altres
terres, es sinònim de mort
i destrucció, i quasi sempre sense anunci previ.
Aquí en la nostra terra
ens podem permetre el
luxe d’anunciar-lo: som
els millors!. Jo vull creure

que seran quatre nuvolots que ni aigua portaran
per un reg.
Amb el desinterès que
provoca l’actual president
de la Generalitat, que ja
dura massa, no crec que
el poble pensi, que ell ha
de tenir (el poble) cap
protagonisme en aquest
fenomenal accident meteorològic (?), per molt
que s’ho proposin.
En els dies que han
de venir veurem la compareixença del Sr. Torra,
davant del Jutjat de torn.
De segur que deixarà precedent per les futures generacions, si compleix el
dit per ell mateix. Tot un
exemple de civisme per
un activista.
Tot el que estem vivint

ens demana recolliment
i pensar-hi. Om som?.
On anem ?. On ens porten?. Aquell clam de tots
els que van anar a votar
obeint ordres d’uns, i sí
obeint ordres d’uns altres
no hi varem anar. Va fer
visible la divisió d’un poble, que avui està més radicalitzat en les seves posicions respectives. Be, ja
veurem com acabarà.
Vaig perdre fa temps
una cosa, que em sembla era la ingenuïtat. I el
temps m’ha dit que no em
fiques massa trist per la
pèrdua. Quantes vegades
hem vist que un salari fa
canviar moltes opinions
que semblaven fermes i
definitives, i quantes en
veure que seran moltes.

Aquell estrepitós soroll
motivat per la detenció
dels dits Presos Polítics,
avui es sols una ressonància que forçada no
deixen morir.
Segons algú mereixen indulgència però no
ceguera pel que van fer,
i han deixat unes conseqüències que les haurem
de pagar els catalans:
tots juntets, i haurem de
procurar netejar tot l’enrunar, i cadascú que visqui amb la seva idea i el
seu somni, que res es pot
dir-li.

---------------------------------------
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“El vermut et porta la moda” la proposta
de l’Associació de comerciants ACB
L’Associació de
Comerciants ACB
organitza una jornada
amb molta moda,
música i gastronomia
Aquest diumenge 22 de
setembre, l’Associació de
Comerciants ACB de Balaguer, proposa als balaguerins i veïns de la comarca
una festa on la moda, la música i la gastronomia tenen
un paper molt important.
La festa es farà entre el
carrer Sanahuja i el carrer
Barcelona i des de les 11
del matí fins a les 15 h del
migdia, les botigues estaran
obertes, així com hi seran
presents també altres botigues ubicades a altres llocs
de Balaguer que s’han volgut sumar en aquesta festa
del comerç, on es presentarà
la moda per la proper tempo-

Cartell de la festa

rada acompanyada de bon
menjar, per restauradors de
la ciutat i música per ambientar.
Hi haurà una passarel·la
de moda a les 11.30 h, on
hi haurà tretze comerços
que presentaran les seves
novetats per la temporada
d’hivern. Al llarg d’aquests
dos carrers hi haurà quatre
punts amb restauradors de

La jornada transcorrerà entre el carrer Sanahuja i Barcelona

la ciutat que ens oferiran
tapes, vermuts per degustar
durant tot el mati.
La música també hi serà
present, amb una actuació
en directe a les 13 h del
grup Los Hernández i altres
sorpreses musicals durant
un mati ple de moda, bon
menjar que oferiran els comerços de Balaguer per
potenciar les compres de
proximitat i per també fer
gaudir a la gent mentre compren, una manera divertida
on des dels més petits fins
als més grans trobaran roba,
sabates i complements per
estar a la última.
Una nova proposta dels
comerciants de la ciutat per
incentivar a la gent a comprar a Balaguer, que ofereix
un gran ventall de botigues.
La restauració de Balaguer
també ha volgut participar
en aquesta gran iniciativa.

La 19a Fira d’Entitats es farà el
proper diumenge 29 de
setembre a la plaça Mercadal
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
a càrrec de les diferents
associacions/clubs que
hi seran presents durant

Cartell Fira Entitats

tot el matí.
Enguany la fira es farà
només en horari de mati,
essent un canvi al format
respecte als anys anteriors, per facilitar l’estança dels participants en
aquesta fira.
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,
dinamitzada dins del Pla
del de Desenvolupament
Comunitari (PDC) dels
Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera i a més compta
amb la col·laboració de
la Paeria de Balaguer i la
Diputació de Lleida.
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L’11a edició de la Fira de Màgia al carrer
de Montgai els propers 3, 4, 5 i 6 d’octubre

Un grup d’amics de
Balaguer, van celebrar el
50 aniversari del retrobament de la seva colla.
Cada vegada la colla
està més reduïda amb el
pas del temps, sempre
va faltant algun membre.
Per celebrar-ho, van
anar a missa al Sant

La inauguració anirà a
càrrec del jove mag Nuel
Galan i l’espectacle de
cloenda serà el Mag Lari
qui tancarà la Fira
Enguany la població de
Montgai celebrarà l’onzena
edició de la seva Fira de Màgia al carrer, del 3 al 6 d’octubre.
Una celebració que
comptarà amb la participació de mig centenar de mags
que oferiran una setantena de
funcions durant tot el cap de
setmana.
Els actes començaran
dijous amb una jornada dedicada als escolars de la zona
que visitaran la fira i podran
gaudir d’espectacles. El di-

Celebració del 50 aniversari
d’una colla d’amics de Balaguer

Mag Lari a la cloenda de Montgai Màgic

vendres és el torn de la màgia
solidària mb el col·lectiu
ALLEM.
Ja serà durant el dissabte
i el diumenge que es viurà la
màgia durant dos dies amb
diferents espectacles de carrer, així com tallers infantils i

també les parades amb productes específics de màgia.
Enguany l’espectacle estrella
el dia de la inauguració, anirà
a càrrec de Nuel Galan i l’espectacle de cloenda de la Fira
anirà a càrrec del gran Mag
Lari.

Participants a la trobada

Crist i en acabar van fer
un dinar amb l’esperança de poder tornar-hi
l’any següent i que no
falti ningú. Una costum
bonica d’uns amics que
no han volgut que el pas
del temps faci que es
deixin de trobar-se any
rere any.
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Anuncis breus classificats
TREBALL

-----------------------------------ES PRECISA dependenta per botiga a Balaguer. Mitja jornada
per la tarda. Enviar
Curriculum i foto a
l’Apartat de Correus,
145 de Balaguer.
----------------------------------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.
-----------------------------------CURSOS
D’ESTIU
amb llengua anglesa!
Repassos de Primària,
ESO i Batxillerat. Raó:
698383277. Informa’t
sense compromís!
-----------------------------------

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

IMMOBLES

-----------------------------------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, a/a i bomba de
calor. Raó: 639920281973447752.
-------------------------------------

MIAMI PLATJA es lloga apartament, dos habitacions, a 100 metres
de la platja, tercer amb
ascensor, aire condicionat, ben equipat. Mes
de setembre 300€/setmana. Raó: 659578658
(preguntar per Josep
Ma).
-----------------------------------ES VEN local acabat
de 33m 2, al c/ Moli
del Comte, 39 de Balaguer. Raó telèfons:
973446011-629725009.
----------------------------------OCASIÓ, pis en venda
a la zona del CAP de
Balaguer, amb cuina,
menjador, 1 bany, 2
habitacions. Raó informació: 973450555.
----------------------------------BAR EN TRASPÀS, en
ple funcionament. Beneficis demostrables.
La Vermuteria. Per no
poder atendre. Informació traspàs a Vidal
Giné Immobiliària.
------------------------------------

NOIA BUSCA habitació per llogar a Balaguer o rodalies. Amb
dret a cuina. No fumadora. Raó: 619676574.
-----------------------------------

ES VEN cuina calefactora de llenya, amb
forn, marca Lacunza.
Amb dipòsit d’aigua
per circuit de calefacció. Raó: 647655412.
----------------------------------Per posar anuncis
VARIS
en aquesta secció de
----------------------------------- breus
classificats,
COMPRO monedes, adreceu-vos a les
bitllets, segells, jogui- nostres oficines del
nes antigues, rellotges c/ Sant Lluís, 36-38
de totes les marques, entresòl, trucant al tejoies d’or, àlbums de lèfon 973448273 o bé
cromos, postals, fotos deixant un missatge
antigues, còmics, lli- pel nostre web www.
bres antics, programes revistagroc.com
de cine, plomes estilo- ---------------------------------gràfiques, nines Nancy, ---------------------------------escalextric, coberteries ---------------------------------de plata i antiguitats. ---------------------------------Raó: 676803205.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

VENC Thermomix 31,
en prefecte estat de funcionament.
Porta tots els complements d’ús,
a més de la bossa de transport
i un llibre de receptes.
Raó: 659 34 33 64.
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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 19 de setembre
a les 8 de la tarda del 26 de setembre
DOLSET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 26 de setembre
a les 8 de la tarda del 3 d’octubre
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 3 d’octubre
a les 8 de la tarda del 10 d’octubre
MARCH

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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