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Sumari
En Portada

Montgai Màgic

-------------------------------------------------------------------------------Enguany hi participaran més d’una quarantena de
mags que oferiran una setantena de funcions durant
tot el cap de setmana en 12 punts diferents distribuïts
per tot el poble, segons ha explicat Xavier Pérez.
Montgai Màgic es completarà amb un mercat
de productes artesans i alimentaris que comptarà
amb una vintena d’expositors. Així mateix, l’Ajuntament ha habilitat el recinte de les piscines municipals per que hi vulgui acampar durant el cap de
setmana.
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>>BALAGUER
# L’Escola d’Adults comença un nou curs escolar
Va començar les classes del curs 2019-20 el passat dimecres 18 de
setembre, superant les 300 matrícules d’alumnat
# Aquest diumenge es va celebrar la 19 Fira d’Entitats a Balaguer
La fira es va dividir en vuit espais diferents i amb més de 70 entitats
# Èxit de participació en “El vermut et porta la moda” iniciativa de l’ACB
L’Associació de Comerciants de Balaguer, va celebrar el passat diumenge 22 de setembre la primera edició
del “Vermut et porta la moda”. Un projecte amb l’objectiu de dinamitzar el comerç de la ciutat
# L’Escola Mont-roig realitza una sèrie d’actes en motiu de la Cimera pel Clima
L’acte final, va tenir lloc divendres a la tarda i es va acabar amb una concentració de tot l’alumnat
>>COMARCA
# Acte d’agermanament d’Os de Balaguer amb la vila d’Artà
Aquest dissabte, en el marc de la Festa Major de Sant Miquel, les
viles d’Os de Balaguer i Artà (Mallorca) es van agermanar
# Sortida de la batalla del Segre pels Vestigis de Foradada
La sortida es farà des de la plaça Major el dia 6 a les 10 h del mati
# Durant aquest mes s’iniciaran les aules de formació de la Noguera
La novetat d’aquest any és que hi haurà vuit aules a tota la comarca, dos més que el curs anterior: Albesa i Artesa
de Segre, que s’afegeixen a Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Menàrguens, Ponts, Térmens i Vallfogona de Balaguer
# Aquest diumenge Gerb acollirà la 4a edició de la Gerb Trail amb 500 inscrits
Una cursa i caminada d’11,5 km i 450 metres de desnivell i una cursa llarga de 20 km i 900 metres de desnivell
>>ESPORTS
# Albert Hermoso i Ramona Gabriel millors esportistes lleidatans
A tots els esportistes i equips guardonats se’ls hi va lliurar una
reproducció d’una litografia de la pintora lleidatana Eugènia Besora
# El 20 d’octubre es celebrarà una nova edició d’ermitanyos
El Club Ciclista Radical Sport ultima aquests dies els preparatius
# El Pedala.cat organitza la Duatló infantil i la Milla Urbana de Balaguer
S’ha canviat de data, ja que sempre es feia l’últim dissabte de setembre i en aquesta ocasió es celebra el dia 12
d’octubre, a partir de les 17 h i al Passeig de l’Estació es celebrarà una nova edició
# Tres nedadors de Club Natació Balaguer participen a la travessia de Banyoles
A la 76a edició amb un recorregut de 2125 metres, amb més de un miler de participants per sexe
>>OCI/CULTURA
# Presentada la nova temporada del Teatre Municipal
La novetat per aquesta temporada arribarà incorporant a la programació habitual d’espectacles professionals, un format més reduït
# Balaguer assisteix a la gala de Viles Florides a Lloret de Mar
L’entrega de les Flors d’Honor 2019, es va celebrar el passat divendres 27
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Els propers dies 19 i 20 Firauto Balaguer,
la Fira del vehicle de segona mà

Aquest diumenge es va
celebrar la 19a Fira d’Entitats
de Balaguer a la plaça Mercadal

La fira amb vehicles de
segona mà totalment
revisats es podran veure
dissabte i diumenge al
pavelló Inpacsa

Aquest passat
diumenge s’ha celebrat
la 19a Fira d’Entitats
de Balaguer amb la
participació d’una
setantena d’entitats i
associacions a la plaça
Mercadal, organitzada
per la Taula d’Entitats de
Balaguer, dinamitzada
dins del Pla del de
Desenvolupament
Comunitari (PDC)
dels Ser veis socials
del Consell Comarcal
de la Noguera, amb la
col·laboració de la Paeria
de Balaguer i la Diputació
de Lleida.
Aquesta Fira té
l’objectiu de donar a
conèixer les activitats
que les entitats porten
a terme durant tot l’any
i que mantenen viu
l’associacionisme entre
la ciutadania.
La fira que estava
dividida en vuit espais
diferents, ha comptat amb
la participació de més de

La ciutat de Balaguer
acollirà una nova edició de
Firauto, la Fira del vehicle de
segona mà i complements,
els propers dies 19 i 20 d’octubre, al pavelló Inpacsa, de
10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a
20.00h.
Una Fira pionera a les
terres de Lleida on els expositors presentaran vehicles,
tots ells supervisats i revisats. També hi haurà representats altres sectors, com
són els remolcs i la maquinària industrial, el complements per als automòbils,

Imatge d’una edició anterior

l’àudio i també la retolació
de vehicles.
El parc de vehicles d’ocasió és cada cop més ampli ja
que també es poden trobar
vehicles de gerència i amb
molts pocs quilòmetres, fet
que li dóna a la mateixa fira
un nou valor afegit. La Q de

qualitat també hi és present.
Al lateral del pavelló hi haurà el Mercat de la Ganga on
els mateixos expositors poden exposar vehicles més
econòmics, de fet no poden
superar els 6.000 €, deixant
els de més valor per a la seva
exposició personal.

L’escola d’Adults comença un nou curs
escolar superant les 300 matrícules
L’Escola d’Adults de
Balaguer, va començar les
classes del curs 2019-20
el passat dimecres 18 de
setembre, superant les 300
matrícules d’alumnat.
Les classes que segueixen tenint més èxit són les
d’anglès, que permeten
l’obtenció dels nivells A-1 i
A-2, tot i que també segueixen creixent les classes de
català i castellà inicials,
ocupades per alumnat nouvingut a Balaguer i comarca.
Els ensenyaments que
gaudeixen de places lliures
són els de Preparació per
a les proves d’accés a FP,
tant de Grau Mig com de
Grau Superior, en els quals
encara es poden matricular

Fira Entitats

Nou curs de l’Escola d’Adults

els alumnes interessats.
Una de les novetats
d’aquest curs és el pla pilot
engegat que consisteix en
una subvenció, per part
del centre, dels llibres de
català i castellà en els seus

nivells inicials. Aquesta
mesura pretén una millor
integració al país de tot
aquell alumnat nouvingut
que necessita el coneixement d’aquestes dues
llengües.

70 entitats i associacions
de tot tipus: culturals,
esportives, socials i de
voluntariat, la majoria de
Balaguer.
Oberta des de les 10
del matí i fins al migdia,
s’han ofert diferents
activitats infantils,
una xocolatada, tallers
per a totes les edats i
diferents actuacions i
demostracions.
Per a la cloenda s’ha
fet un vermut solidari
per recaptar diners per al
projecte teatral impulsat
per l’Associació Salut
Mental la Noguera,
l’Hospital Hèstia i el
Servei de Rehabilitació
Comunitària de Salut
Mental.
La cloenda va anar
a càrrec dels Bandelpal
que van oferir una
batucada als assistents
i un concert de rumba
Catalana amb ‘Er
Taqueta’ per finalitzar la
fira.
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Èxit de participació en “El Vermut et
porta la moda” iniciativa de l’ACB
Es tracta d’una iniciativa per dinamitzar el comerç
de la ciutat i també la gastronomia local
L’Associació de Comerciants de Balaguer, va celebrar el passat diumenge
22 de setembre la primera

Un moment de la desfilada

edició del “Vermut et porta
la moda”. Un projecte amb
l’objectiu de dinamitzar el
comerç de la ciutat.

Una jornada festiva,
on la bona climatologia va
acompanyar un mati de
compres, degustació de
vermuts i tapes de diferents
establiments gastronòmics
de Balaguer que oferien
als centenars de persones
que va sortir a passejar i
comprar per les botigues
obertes.
Aquesta activitat es
va dur a terme entre el
carrer Sanahuja i el carrer
Barcelona, on les botigues
d’aquests carrers estaven
obertes, i també hi havia
presència de d’altres comerços de la ciutat que van
voler participar en aquesta
jornada on la moda, el vermut i la música van ser els
protagonistes.
A mig mati es va fer una
passarel·la de moda, per

Vermutada popular

presentar la nova col·lecció
de cara aquesta tardor i
hivern.
Durant tot el mati es
va poder gaudir de música
en directe i moltes altres
activitats, sortejos... i les
botigues presents oferien
grans descomptes per les
compres fetes durant aquell
mati.
Aquesta activitat va
tenir molt bona acollida
pels centenars de persones
que hi van participar, des
de les 11 del mati fins a les
15 h del migdia. També els

establiments comercials i
gastronòmics que hi van ser
presents, que van fer una
menció positiva d’aquesta
activitat que es feia per
primera vegada a Balaguer,
amb la clara intenció de
potenciar les compres així
com també potenciar els
establiments gastronòmics
de la ciutat, i amb la intenció de repetir-ho ja que ha
tingut una bona acceptació
per la gent, amb un bon ambient i que de ben segur que
els organitzadors ja pensen
en fer la segona edició.
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L’Escola Mont-roig realitza una sèrie
d’actes en motiu de la Cimera pel Clima
Han estat treballat amb
activitats de reflexió
i sensibilització sobre
aquest tema

Durant la passada setmana i en motiu de la Cimera pel Clima que es va
celebrar a la seu de l’ONU
de Nova York, l’Escola Montroig va tractar a les aules
el tema de l’Emergència
Climàtica en l’actualitat.
Durant tota la setmana es van realitzar activitats de sensibilització amb
l’alumnat i es va potenciar
la reflexió a l’entorn de
les possibles accions que
es poden fer per revertir
la situació d’emergència
climàtica en què ens trobem. L’acte final, coincidint

L’entitat ha fet
aquesta donació des
del seu programa Red
Solidaria

Acte de concentració dels alumnes al pati

amb les mobilitzacions que
s’han realitzat a tot el país,
va tenir lloc divendres a la
tarda i es va acabar amb
una concentració de tot
l’alumnat al pati per donar
lectura a un manifest.
En acabar van compartir els bons desitjos i les
accions que es poden fer
per salvar el planeta i tots

aquests van quedar exposats a la tanca de l’escola al
voltant d’una pancarta elaborada amb la col·laboració
de les famílies on s’hi podia
llegir el lema “Salvem el
nostre planeta”.
Les famílies de l’escola
van completar aquesta acció, escrivint també els seus
desitjos.

El proper dissabte 19 d’octubre es farà
un any més la Festa de la Bicicleta

Festa de la bicicleta de l’any passat

El Club BT T Radical
Sport i l’Ajuntament de
Balaguer, organitzen un any
més la festa de la bicicleta
pel proper 19 d’octubre i a
partir de les 16 h. Una pedalada oberta a tot el públic,

La Residència geriàtrica Sant
Domènec rep una aportació de
Bankia d’un programa solidari

per a nens i nenes a partir
de 3 anys fins a persones de
90 anys. Una cursa sense
ànim de competició, amb
tres rutes adaptades a diferents edats i nivells.
La primera ruta recorre-

rà pels vials més amples de
la ciutat, permetent als més
petits de la casa, passejar
còmodament pel mig dels
carrers, apte per a totes les
edats.
La segona ruta té dos
opcions, una primera que
ens portarà fins a les Franqueses, per un camí més
llarg i amb parada per hidratar-se al Monestir de les
Franqueses. La segona opció, serà passant pel marge
esquerra del riu Segre, fins
entrar pel camí de l’Horta
d’Amunt.
Els recorreguts amb bicicleta es complementaran
amb un circuit d’obstacles
al Parc de la Transsegre,
inflables, música, tallers i
un berenar popular per als
participants.

		 L’ A s s o c i a c i ó
Residència Geriàtrica
Sant Domènec va rebre
el passat mes d’agost,
un suport econòmic de
Bankia, per un import
de 5.400 euros, pel seu
programa “millores en
l’equipament”, que té
com a finalitat ajudar a
les persones grans.
L’aportació de Bankia
s’emmarca en el seu programa “Red Solidaria”,
pel qual les seves oficines donen suport a un
projecte social pròxim,
que escullen a principis
d’any, si aconsegueixen
assolir els seus objectius
de negoci en el conjunt de
l’exercici.
L’entitat financera ha
donat suport a 275 pro-

jectes socials en 2018,
a través del programa
Xarxa Solidària, per un
import global superior
als 1,9 milions d’euros,
la qual cosa va afavorir a
més de 84.000 persones
en tot l’àmbit nacional.
La Associació Residència Geriàtrica Sant
Domènec i Bankia posaran en marxa el projecte
“millores en l’equipament” que mitjançant
l’adquisició de carros
elevadors per a llits, pretén millorar la qualitat en
l’atenció dels residents
amb necessitats assistencials altes, disminuir
o eliminar les possibles
caigudes per transferències practicades i
disminuir o eliminar les
baixes laborals per males
higienes posturals, del
personal laboral d’atenció directa, mentre fan
tasques de mobilització,
higiene o transferències
als residents.

Entrega de la placa acreditativa per part de Bankia
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Balaguer celebra el Dia Internacional de
la Gent Gran amb un concert al Teatre
El concert amb entrada gratuïta per la gent gran va
anar a càrrec de Marta Mesalles i Eva Ruiz
Aquest passat dissabte dia 28 de setembre, la
Paeria de Balaguer amb la
col·laboració de l’Associa-

Teatre Municipal

ció Gent Gran la Noguera,
va oferir un concert al Teatre Municipal de Balaguer
adreçat exclusivament a la

gent gran, per celebrar el
Dia Internacional de la Gent
Gran. L’entrada per aquest
col·lectiu era gratuïta.
El concert va anar a
càrrec de la soprano Eva
Ruiz i de la pianista Marta Mesalles. El concert,
que tenia dues parts ben
diferenciades, va oferir al
començament un repertori
de piano, de música popular per a piano, amb temes
coneguts com La vie en
rose de Edith Piaf, Moon
river de Henr y Mancini
o New York New York de
John Kander. La segona
part, amb música per a veu
i piano, amb la participació
de la soprano andalusa Eva
Ruiz, s’interpretaren temes
com Vestida de nit de Sílvia
Pérez Cruz, Bésame mucho
de Consuelo Velázquez o

Marta Mesalles i Eva Ruiz

El día que me quieras de
Carlos Gardel.
La gent gran també en
van ser els protagonistes
a través de la Coral de
l’Associació Gent Gran la
Noguera, la Coral Veus
Canores que van participar
en el concert.
La finalitat d’aquesta
jornada festiva i reivindicativa és que les persones
grans siguin veritables protagonistes i centre d’interès
d’arreu del món, i difondre
una imatge més positiva
de l’envelliment. La diada

representa també una oportunitat per conscienciar la
societat sobre l’estat en què
es troba la gent gran i els
desafiaments i problemes
que afronta.
L’Assemblea General de
Nacions Unides va proclamar l’1 d’octubre Dia Internacional de la Gent Gran.
La comunitat internacional
insta d’aquesta manera a
reflexionar sobre els reptes
socials i polítics que suposa el creixent envelliment
demogràfic i proposa promoure l’envelliment actiu.
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Acte d’agermanament d’Os de Balaguer
i la vila d’Artà en la seva festa major

Acte d’agermanament

Aquest dissabte, en el
marc de la Festa Major de
Sant Miquel, les viles d’Os
de Balaguer i Artà (Mallorca) es van agermanar.
L’acte d’agermanament
es va fer a la plaça de la
Font, donant la benvinguda
i presentació per part de
l’alcaldessa d’Os de Balaguer, Estefania Rufach,
seguida per la salutació del
batle d’Artà, Manuel Galan i

Massanet, qui va presentar
el seu municipi a tots els
assistents. Després ambdós
alcaldes van signar l’acta
d’agermanament.
Finalment es va fer la
benedicció i primer repic
de la campana “Santa Maria de Bellpuig d’Artà” fosa
en la passada edició de la
Trobada de Campaners d’Os
de Balaguer, i que és un regal del poble d’Os al poble

d’Artà. L’objectiu és que la
campana sigui instal·lada a
l’església de l’antic priorat
de Bellpuig d’Artà.
El motiu de l’agermanament és el vincle històric entre ambdós municipis, el qual es remunta a
l’edat mitjana. Després de
la conquesta de Mallorca,
els monjos del Monestir de
les Avellanes, reberen en
donació la població d’Artà,
on hi fundaren el priorat
de Santa Maria de Bellpuig d’Artà, mantenint-hi
el vincle durant dos segles.
Ara, més de set-cents anys
després, els municipis d’Os
de Balaguer i Artà es tornen
a retrobar mitjançant aquest
agermanament.
L’agermanament, cerca
redescobrir aquest passat
comú, però també pretén ser
l’inici d’una relació d’amistat i cooperació que resultin
d’interès per a les viles d’Os
de Balaguer i d’Artà.

Sortida de la Batalla del Segre pels
Vestigis de Foradada el diumenge dia 6
Aquest diumenge dia 6
d’octubre l’associació Batalla del Segre, ha organitzat
una ruta guiada pels diferents vestigis de la guerra
civil a Foradada.
La sortida es farà des
de la plaça Major de Foradada a les 10 h del mati. Es
visitarà el conjunt de nius
de metralladores, trinxeres
i refugis Republicans de la
zona d’aquesta població.
Aques t a a s s oc i ac ió
va ser constituïda amb la
finalitat de recuperar la
memòria històrica cultural
i social, del patrimoni de la
Guerra Civil, dins l’àmbit
geogràfic de la Batalla

4a edició del projecte “Busca”
de les poblacions de Santa
Linya i les Avellanes

Cartell del programa “Busca”

L’ A j u n t a m e n t d e
les Avellanes i Santa
Linya, la Taula d’Entitats
d’aquest municipi i l’Àrea
de Serveis Socials del
Consell Comarcal de la
Noguera, a través del
Pla de Desenvolupament
Comunitari (PDC) han
organitzat conjuntament,
per quart any consecutiu,
l’activitat BUSCA’19.
El passat 20 d’agost
l’autobús del BUSCA va
fer la ruta pels pobles de
Vilanova de la Sal, Santa
Linya i les Avellanes,
perquè els veïns i veïnes
poguessin desplaçarse de manera gratuïta
a Tartareu i participar
en una de les activitats
de la Setmana Cultural:
el concert de folk amb
Krregades de Romanços.
I el 7 de setembre el

mateix autobús va fer ruta
per Vilanova de la Sal,
Tartareu i les Avellanes
per portar els participants
a la Cova Gran de Santa
Linya on es va fer un
concert amb Elvis Tribute
Band.
El BUSCA és una
iniciativa que promou la
relació i la participació
entre els quatre pobles,
difon les seves setmanes
culturals i millora la
mobilitat d’algunes
persones, sobretot la de
la gent gran, que no tenen
transport per desplaçarse.
Cal dir que cada any
augmenta el nombre de
persones que utilitzen el
bus per desplaçar-se cap
a les Setmanes Culturals
fet que l’activitat es va
arrelant al territori.

ES NECESSITA:
Oficial amb carpinteria d'alumini
Requisits:
- Experiència en el sector
- Incorporació immediata
- Lloc de treball: Bellpuig

Cartell de la sortida

del Segre, mitjançant tota
mena d’activitats divulgatives, arxivístiques, museístiques i temàtiques, sense

cap ànim de lucre. El preu
de la ruta és gratuït pels
socis i dos euros pels no
socis.

Interessat enviar Currículum:
alutherm@alutherm.net
Tel.: 669 761 702
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Durant aquest mes s’iniciaran les
aules de formació de la Noguera

Inici de les aules de formació aquest mes d’octubre

Des de l’Àrea de Serveis
Socials del Consell Comarcal de la Noguera, s’han
organitzat un any més les
Aules de Formació de la Noguera per al curs 2019-2020,
amb la novetat que aquest
any hi haurà vuit aules a tota
la comarca, dos més que el

curs anterior: Albesa i Artesa de Segre, que s’afegeixen
a Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Menàrguens, Ponts,
Térmens i Vallfogona de
Balaguer.
Les aules són un cicle
de conferències d’octubre a
juny, impartides per profes-

sors especialistes en la matèria sobre diferents temes,
amb l’objectiu de difondre la
cultura, despertar l’interès,
estimular i satisfer al màxim
possible les inquietuds de
les persones que volen ampliar els seus coneixements
en diverses matèries, d’una
forma amena, dinàmica i
participativa. En el cas de
Balaguer les conferències
són cada dimecres i a la resta de municipis, una vegada
al mes.
Aquest curs com a novetat hi haurà la celebració
dels 20 anys d’aules, on
totes les aules de la comarca
s’aplegaran un dia a Balaguer.
Les inscripcions ja estan
obertes i es pot demanar el
programa i més informació
als Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera.

Carlos Rodrigo i Eva Ribalta
primers de la Cursa de la Vaca
La Cursa de la Vaca
de Vallfogona va aplegar
400 participants, la xifra
màxima que s’havia
marcat l’organització, en
la celebració de la seva
7a edició, amb Carlos
Rodrigo i Eva Ribalta com a
guanyadors, en una jornada
que era puntuable per a la
Lliga Ponent. Xavier Badia i

Cursa de la Vaca

Antonia Argilés s’imposaren
en la distància curta. En
aquesta cursa, en el moment
de fer les inscripcions, hi
havia la possibilitat de fer
un donatiu d’1 euro per a
la causa solidària Stargardt
Go PedRetina. Organitzada
pels Cansallebres
Vallfogona amb el suport
de l’Ajuntament.
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Bellcaire va celebrar la 3a Marxa de
l’Esparver Cendrós aquest diumenge

Un moment de la sortida

Un total de 200 participants van acudir aquest passat diumenge 29 de setembre

a Bellcaire va celebrar la 3a
Marxa de l’Esparver Cendrós,
organitzada pel Club Centre

Excursionista Bellcaire d’Urgell (CEBU) i la col·laboració
de l’ajuntament, sense caràcter competitiu.
Aquesta marxa és la que
obre el cicle de tardor de
les marxes de Ponent, està
pensada per promoure la
pràctica saludable de l’esport
i afavorir el coneixement i
respecte de l’entorn.
La prova té dues distàncies, una de 20 Km. i l’altra d’11
km, sense dificultat tècnica
amb uns desnivells acumulats de 259 metres i 150, respectivament, que transcorria
per un paisatge de conreus,
canals, trinxeres i sèquies.

Aquest diumenge Gerb acollirà la 4a
edició de la Gerb Trail amb 500 inscrits
Aquest diumenge es
celebrarà a la població de
Gerb, la 4a edició de la Gerb
trail, havent tancat inscripcions a 500 participants.
Una cursa curta i caminada d’11,5 km i 450 metres
de desnivell positiu i una
cursa llarga de 20 km i 900
metres de desnivell positiu,
aquesta puntuable per la
lliga de la Noguera de curses de muntanya. Una cita
esportiva per gaudir dels
paratges que ofereix la zona.

Sortida de la Gerb trail 2018

Algerri organitza una sortida per
descobrir els Trullets dins l’espai
natural de la Serra Llarga

Trullets d’Algerri

L’ A j u n t a m e n t
d’Algerri posa en marxa
un programa d’activitats
de descoberta a l’espai
natural de la Serra LlargaSecans de la Noguera.
Aquest programa, que
abasta el que resta d’any
2019, té vocació també de
consolidar-se i perdurar
en el temps. S’adreça als
visitants, turistes i veïns
d’aquest espai natural, i
pretén donar a conèixer
els seus valors culturals,
paisatgístics i ecològics
La primera activitat es
va fer al mes de setembre.
Aquest diumenge dia 6,
a partir de 2/4 de 10 h
del mati, serà la sortida
als Trullets, unes cavitats
excavades a la roca
guixenca que s’usaven a
l’antiguitat per guardar
el vi, prop d’Algerri, dins

l’espai d’Interès Natural
de la Serra Llarga-Secans
de la Noguera, de mitjans
del segle XVII.
Dirigida per Jesus
Brufal, arqueòleg. El
programa d’activitats,
seguint la línia d’una
aposta ferma per un
Algerri viu, el promou
l’Ajuntament d’Algerri
amb la coordinació de
La Llena ambiental.
Les activitats s’adrecen
a tots els públics i són
gratuïtes, tot i això, cal
fer una inscripció prèvia
(formulari online, correu
electrònic o telèfon de
contacte) i les places són
limitades.
Un espai de
característiques singulars,
ja que se situa en plena
depressió Central limitant
amb el Prepirineu.
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Ingrés a l’Arxiu Comarcal de la
Noguera els pergamins de Santa Linya
El poble de Santa Linya
ha cedit a l’Arxiu Comarcal
de la Noguera els pergamins de l’antic comú que
fins ara es conservaven en
cases particulars.
Són 12 pergamins dels
anys 1334 a 1572 que tracten temes patrimonials de
l’antiga paeria de Santa Linya, relatius a censals, als
molins d’oli i farina i també
al castell de Montclús.
Amb aquesta cessió es
garantirà la preservació
dels documents així com
el seu estudi. El procés
que se seguirà ara és el de
restauració amb l’objectiu
que en un futur es puguin

El proper acte en
commemoració del
centenari del seu
naixement serà aquest
diumenge al teatre

Pergamins de Santa Linya

digitalitzar per tal que tothom els puguin consultar
de manera online.
Tot i la cessió a l’Arxiu,

la propietat dels pergamins continua essent del
consistori de les Avellanes.

L’Escola Vedruna Balaguer obté dos
programes d’Erasmus+ aquest curs

Visita a la Sagrada Família

Vint alumnes de 2n i divuit de 3r d’ESO de l’escola
Vedruna Balaguer participaran durant dos cursos en
sengles programes europeus
Erasmus+. Aquests projectes, a més d’aprofundir en el
coneixement i pràctica de la
llengua anglesa, impliquen
dur a terme un seguit d’activitats que es duen a terme
tant en el propi centre, com
en les diverses trobades in-

Ruta literària “Balaguer i Teresa
Pàmies” un dels actes per
celebrar l’any del centenari

ternacionals, conjuntament
amb la resta de companys de
les altres escoles participants.
Els alumnes de segon
s’han inscrit en el programa “More tolerance, less
ignorance”. L’objectiu que
hauran d’assolir és desenvolupar competències socials,
cíviques i interculturals, encaminades a la lluita contra
les discriminacions culturals,
econòmiques, socials... Els

països que visitaran són: Polònia, Alemanya, Portugal, Xipre
i Itàlia. L’estada a Balaguer
serà al maig de l’any vinent.
“Discovering and exploring
the forest by head, heart and
hands” és el projecte que desenvoluparan els alumnes de
tercer d’ESO conjuntament
amb alumnes alemanys, italians i grecs. Durant aquests
dos cursos escolars treballaran per desvetllar la consciència ecològica per a una
correcta sostenibilitat dels
boscos. La primera trobada
serà a Balaguer, el proper
mes de febrer.
Ambdós
programes
afronten dues problemàtiques que, malauradament,
en l’actualitat, afecten greument el nostre planeta. Per
una banda, les desigualtats
dels seus habitants i, per l’altra, la constant degradació
dels boscos, la qual incideix
directament en el canvi climàtic.

Aquest diumenge
s’ha organitzat la Ruta
Literària ‘Balaguer i
Teresa Pàmies’ . La sortida
era des de l’Estació de
Tren, amb un recorregut
fins a la casa natal de
l’escriptora al carrer
Pintor Borràs, 12. En la
ruta han participat una
cinquantena de persones.
Aquesta ruta literària té l’objectiu principal
d’entendre i endinsar-nos en l’obra de l’escriptora des de diferents
vessants. Així, a més de
conèixer els aspectes
biogràfics i llegir fragments de l’obra de Teresa Pàmies, convidarem
els assistents a descobrir
els indrets que van inspirar la seva obra i que van
ser presents al llarg de la
seva vida.
La Ruta Literària ha
comptat amb un lectura
de textos a càrrec de la
Biblioteca Margarida de
Montferrat i el Museu de

Un dels llocs de la ruta

la Noguera. En cada parada s’ha explicat la historia que i ha al darrera
i es contextualitzen els
textos llegits en l’obra
de la Teresa Pàmies. La
Ruta també ha comptat
amb l’acompanyament
de la Companyia Laberta
Delpoblet, interpretant a
una jove Teresa Pàmies.
Per aquest diumenge
s’ha fet una ruta reduïda
amb una duració aproximada de 2 hores. Properament es podrà consultar la ruta sencera al web
dels Espai Literaris de
Ponent.
Els actes de l’any Teresa Pàmies programats
a Balaguer continuaran
aquest diumenge dia 6,
a partir de les 18 h, amb
l’espectacle “La llibertat
irrenunciable. Viure i escriure” amb la producció
de BADA-PAS i sota la
direcció d’Enric Arquimbau. Per aquest espectacle ‘La llibertat irrenunciable. Viure i escriure’ que
es podrà veure al Teatre
en motiu de la celebració
del centenari del naixement de l’escriptora balaguerina Teresa Pàmies,
s’ha confirmat l’assistència del president de
la Generalitat, Joaquim
Torra.
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Més de 2.000 persones participaran en el
6è Festival d’Astronomia amb activitats
de divulgació científica, cultural i d’oci

Experiments científics amb Dani Jiménez

El Festival Astronòmic és una oportunitat per passar
un cap de setmana inoblidable amb la família,
descobrint els grans atractius turístics del Montsec
De l’11 al 13 d’octubre, tindrà lloc al Centre
d’Observació de l’Univers
(COU), situat dins el Parc
Astronòmic Montsec, la
sisena edició del Festival
d’Astronomia.
Tres dies durant els
quals el públic de totes les
edats podrà apropar-se a
la ciència d’una manera
lúdica i cultural, a la vegada que científicament
rigorosa, per gaudir de
l’espectacle del cel dins
una nova forma de turisme:
el turisme del coneixement.

El Festival continua amb
activitats de divulgació
científica per a la família
En aquesta edició s’han
programat 16 activitats dirigides a totes les edats,
amb visites tant diürnes
com nocturnes al COU, i
també destaca el concert,
en el marc del Festival de
Música sota les Estrelles,
de Patrícia McGill i Javier
Juanco Quartet” inspirat

en la figura de Manuel de
Pedrolo.
El Festival continua amb
les activitats de divulgació científica per a tota
la família com visites al
COU “Viatgers Galàctics”
(diürna), el “Cel de la Tardor” (nocturna) o el taller
d’experiments científics a
càrrec del presentador del
programa divulgatiu de
ciència de TV3, Dinàmiks,
Dani Jiménez; conjuntament amb activitats com la
Gimcana astronòmica “Els
enigmes de les estrelles” a
càrrec d’OrganitzemXtu o
els “Monòlegs científics en
clau d’humor” a càrrec de
The Big Van Ciencia.
Com en les darreres
edicions del Festival, el Parc
Astronòmic Montsec ha
creat i comercialitzat un paquet turístic específic, que
inclou estades d’una o dos
nits, a més d’allotjament i
manutenció, i també conté
altres activitats que es poden dur a terme a la zona
del Montsec. Aquest paquet
és un dels 10 paquets turís-

tics que es comercialitzen
on el Centre d’Observació
de l’Univers és converteix
en la principal atracció.
En definitiva, moltes
activitats, on les visites
guiades nocturnes al Centre
d’Observació de l’Univers
(COU) i les activitats d’observació del Parc de Telescopis són les principals
atraccions del sisè Festival
d’Astronomia del Montsec,
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

El COU s’afegirà a la pròxima
edició de l’acció promocional
“Catalunya Hola Família”
El Centre d’Observació de l’Univers (COU)
s’afegirà a la pròxima
edició de la iniciativa
“Catalunya, Hola
Família”, la gran acció
promocional del turisme
familiar de l’Agència
Catalana de Turisme
(ACT) i que aquest any va
tenir lloc el passat mes de
juny, on van participar les
altres tres destinacions
lleidatanes acreditades
amb marques de Turisme
Familiar de l’ACT: Vall
de Boí, Valls d’Àneu
i Pi r i n e u s - N o g u e r a
Pallaresa; que compten
amb la marca de “Natura
i Muntanya en Família”.
El COU ha obtingut el
segell “d’Equipament
Familiar ”, l’únic de la
zona territorial “Terres
de Lleida”. Aquest
segell garanteix que el
PAM vetlla per la seva
integració en l’entorn,
donant prioritat a una

a tots els públics.
Es una oportunitat única per passar un cap de
setmana inoblidable amb
la família, descobrir els
grans atractius turístics del
Montsec i aprofundir en el

L’activitat de Contacontes estarà a càrrec de Meritxell Morera

El COU ha obtingut el
segell “d’Equipament
Familiar”, l’únic de
les Terres de Lleida
política i estratègia a
favor de la sostenibilitat,
que reforça encara més
la certificació Starlight
avalada per la Unesco.
També garanteix que el
Centre d’Observació de
l’Univers disposa d’una
oferta adreçada a tota
mena de viatgers, en
aquest cas especialment
orientat a famílies, i a més
posa a la seva disposició
comoditats que
aquest tipus de públic
necessita, com zona
de pícnic, canviadors
de bebès, mesures de
seguretat i accessibilitat
adaptades per a infants, i
una fàcil interacció a les
exposicions adequada
per a diferents edats”.

coneixement d’aquest cel
nostre que, potser, estem
massa temps sense contemplar, perquè, encara que
a vegades no ho sembli, el
turisme també lliga perfectament amb la ciència.
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El Balaguer es col·loca la meitat de la
taula amb 3 empats i una victòria

Camp de Futbol del Castellserà

Després de la victòria al
Municipal contra el Lleida
ECB per un clar 3-0, el Balaguer es presentava al camp

del Castellserà en un partit
que van dominar els locals
i que el Salva Cambray va
haver de treballar molt per

aconseguir un punt.
Al minut 29 de joc David
Pros va marcar el 1-0 per al
Castellserà amb el que va
acabar la primera part.
A la reanudació del partit
es va endurir molts el joc i
l’àrbitre va mostrar moltes
targetes per tranquil·litzar els
ànims.
Al minut 78 Pau Solanes va aconseguir el gol de
l’empat que seria definitiu
transformant un penal quan
només faltaven 12 minuts pel
final.
El proper partit serà al
Municipal de Balaguer el proper cap de setmana contra el
Sudanell.

Antonio Carreño s’ha proclamat Campió
de Catalunya de Tennis senior +80
Antonio Carreño s’ha
proclamat aquest setembre campió de Catalunya
de tennis +80, al vèncer a
la final a Manuel Gonzalez
per 6-2, 6-4. També campió
de Catalunya en dobles
fent parella amb Francesc
Las Heras en una final davant de Vidiella-Gonzalez
per 6-2, 6.1.
El campionat es va disputar a les instal·lacions
del Club Polo de Barcelona.

Antonio Carreño

Els noguerencs Albert Hermoso i
Ramona Gabriel millors
esportistes lleidatans del 2018

Premi als millors esportistes lleidatans

La Generalitat de
Catalunya va homenatjar
la setmana passada 154
esportistes lleidatans,
28 entitats i 5 clubs que
van destacar el 2018 en
les seves modalitats
esportives ja sigui en
competicions d’àmbit
nacional, estatal o
internacional.
El genet Albert Hermoso va rebre el premi
al millor esportista en
categoria masculina i la
ciclista Ramona Gabriel,
en categoria femenina.
Els dos esportistes de la
Noguera van recollir el
guardó juntament amb
les millors promeses de
l’any, Bernat Erta i Victòria Porta. Sergi Jurado i
les jugadores de bàsquet
Gemma Aldomà i Natàlia
Moreno van ser els mi-

La Generalitat va
distingir als equips,
esportistes i clubs de
Lleida que van excel·lir
durant l’any 2018
llors en esport adaptat.
Pel que fa a la Noguera,
també es van reconéixer esportistes del Club
Esportiu l’Estel, els dos
equips femenins del
Club Tennis Taula Balaguer i les germanes Aida
i Andrea Alemany en la
modalitat d’atletisme.
A tots els esportistes
i equips guardonats se’ls
hi va lliurar una reproducció d’una litografia
de la pintora lleidatana
Eugènia Besora, titulada
“El cercle en l’esport”.
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“La venjança del coronel a la Lluella
del Llop” el proper diumenge dia 20
Nova sortida dins del Cicle
“L’any dels Llops”
organitzada pel Centre
Excursionista, la Biblioteca
i el Museu de la Noguera

Dins del Cicle “L’any
dels Llops” que porta organitzant el Centre Excursionista de Balaguer des de
principis d’any, el proper
diumenge 20 d’octubre es
durà a terme una nova sortida.
En aquesta ocasió el
Centre Excursionista de
Balaguer, la Biblioteca
Margarida de Montferrat
i el Museu de la Noguera
us conviden a reviure la
novel·la “Els Llops”, del balaguerí Francesc Puigpelat,
pels voltants de Vilanova de
Meià, al Montsec de Rúbies.

Les sortides es van
fer en hores diferents
segons les tres
categories de la cursa:
Èlit, Aventura i Open

Dolmen de la Lluella del Llop

El despoblat de Meià,
el dolmen de la Lluella del
Llop, les trinxeres de la
Guerra Civil al Cogulló i d’altres racons de la zona seran
visitats en aquesta ocasió.
Una activitat més de “L’any
dels Llops” que, de mica en
mica, es va acostant al seu
acabament.
Els interessats podeu
demanar informació més
detallada de la sortida a en

Francesc Antillach (telèfon
616 110 851), soci del CEB
que coordinarà l’activitat, o
al Museu de la Noguera.
Recordar-vos també que
per participar es requereix
inscripció prèvia la qual
s’ha de fer al Museu de la
Noguera (Oficina de Turisme. De dilluns a dissabte
d’11 a 14h i de 18 a 20h i diumenges de 10 a 14h). Gaudiu de “L’any dels Llops”!.

Diumenge 20 d’octubre es celebrarà
una nova edició de la prova Ermitanyos

Ermitanyos 2018

El Club Ciclista Radical
Sport ultima aquests dies
els preparatius per celebrar
una nova edició de l’Ermitanyos, una prova ciclista

Balaguer ha acollit aquest
diumenge el II Raid del Segre
una competició per equips

de caràcter no competitiu
que recorre tres ermites
de la comarca, Cérvoles,
Montalegre i Sant Jordi amb
recorreguts de 45, 70 i 90 qui-

lòmetres, respectivament.
L’ o r g a n i t z a c i ó n o
senyalitzarà el circuit sinó
que els participants podran
accedir als tracks dels tres
recorreguts a través dels
seus dispositius mòbils
o GPS, una manera de
contribuir amb el medi
ambient.
La prova, que compta
amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Balaguer
i que és tot un clàssic en
el calendari esportiu de
la capital de la Noguera,
tindrà lloc el diumenge 20
d’octubre, amb inscripcions
obertes fins el proper 18
d’octubre, tancant a 500
participants.

El II Raid del Segre
s’ha celebrat aquest
diumenge 29 de
setembre. Ha estat el
segon raid puntuable
de la Copa Catalana de
Raids d’Aventura ‘19
organitzada per la FEEC
(Federació d’Entitats
Excursionistes de
Catalunya), del conjunt de
4 raids que la composen.
El de Balaguer, és l’únic
Raid que es celebra a la
província de Lleida.
Una competició per
equips que posa a prova
els participants en les
disciplines de trekking,
bicicleta, caiac, tir amb
arc, escalada i orientació
urbana. El raid compta
amb les modalitats
d’Elit, Aventura i Open,
que es diferencien per
l’exigència física dels
recorreguts.
Hi van participar 9
equips per un total de
18 raiders vinguts més
enllà de la província de

Podi del Raig El Segre

Lleida. Un dels equips
íntegrament femení i
altres 3 equips mixtes,
per sumar 5 participants
femenines. Els equips
estaven dividits en
2 categories: l’equip
Aventura Xperience Team
2 ha estat el guanyador en
la categoria Elit, i l’equip
Pizza Pinya han guanyat
la categoria Aventura.
Amb sortida i arribada
a Balaguer, enguany s’ha
combinat disciplines
desenvolupades en
l’entorn urbà del casc
antic, i plena natura al
voltant de Sant Llorenç i
la Serra del Mont-Roig.
El Raid del Segre és
una cursa de resistència
on es posen a prova les
capacitats físiques i els
coneixements tècnics
dels participants, així
com les estratègies per
gestionar tàcticament la
cursa, i es fa per equips.
Les proves que s’hi
han dut a terme han estat
la cursa d’orientació
en trekking, cursa
d’ orie ntac ió urbana,
BTT, caiac, tir amb arc i
escalda.
Les proves i
els paratges on es
desenvolupaven aquestes
han estat un gran encert
per part de l’organització.
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Victòria en el primer partit disputat del
nou Balaguer Piera Ecoceràmica
Primer encontre de la
temporada i primera victòria del nou Balaguer Piera
Ecoceràmica a la Divisió
d’Honor Femenina d’enguany.
L’equip balaguerí, que
estrena també el nou patrocinador Piera Ecoceràmica,
es va imposar a domicili
al Autoescola Tatchepol
Ripollet per 2 a 4.
El primer partit Natalya
Prosvirnina s’imposava
amb facilitat a Judith Gutierrez per 0 a 3 (3-11, 3-11,
2-11). En el segon Svetlana
Bakhtina feia el mateix resultat de 0 a 33 (6-11, 3-11,
8-11) davant Mireia Pereto.
En el tercer Claudia Cejas
cedia el seu punt davant
Lidia Rico per 3 a 0 (11-6,
11-5, 11-1). Svetlana Bakhtina s’imposava novament
a Judith Gutierrez per 0 a 3
( 2-11, 2-11, 3-11), i Natalya
Prosvirnina feia el mateix
resultat de 0 a 3 (5-11, 5-11,

Gràcies al bon joc de
la temporada anterior
el Sisvial CB Balaguer
juga aquest any a 2a
catalana

Balaguer Piera Ecoceràmica

2-11) davant Lidia Rico.
Finalment Claudia Cejas, en un partit més disputat, cedia davant Mireia
Pereto un 3 a 2 (8-11, 11-7,
11-8, 7-11, 11-4), deixant el
resultat general en aquest
2 a 4 per a les balaguerines.
Un encontre en el que no va
voler jugar Anna Biscarri
davant el que havia estat
en el passat el seu equip
abans d’arribar al CTT Ba-

laguer.
Aquest proper dissabte
dia 5 el Balaguer Piera
Ecoceràmica s’estrenarà
jugant a casa, el pavelló
Molí de l’Esquerrà, a les
17h, davant el Girbau Vic TT.
Per la seva banda, el
segon equip del CTT Balaguer, el Balaguer Cudós
Consultors, no començarà
la lliga de Primera Divisió
fins el 19 d’octubre.

Podi per les júnior del Club Gimnàstica
Rítmica a la Internacional Figueres Cup

Participants del Club Gimnàstica Rítmica

El passat cap de setmana els conjunts júnior del
Club Gimnàstica Rítmica
Balaguer, van participar a
la International Figueres

Derrota del Sisvial CB Balaguer
en el seu inici de temporada
jugant a 2a Catalana

Cup.
Aquesta, és una competició de gimnàstica rítmica
en modalitats de conjunt i
individual i amb una gran

acceptació a nivell europeu, on hi havia representació de països com França,
Ucrania, Rússia, ... entre
d’altres.
Hi varen participar els
dos conjunts júnior del club
balaguerí, que tots dos van
optar a ocupar places de
pòdium, amb una 2a i 3a
posicions respectivament.
L’experiència va ser
molt satisfactòria per les
balaguerines, essent un
pas més per preparar-se
per la segona fase de la
Copa Tardor, que es celebrarà el proper dia 13 d’octubre a la ciutat de Reus,
on hi participaran els cinc
conjunts del club.

El Sisvial Balaguer
iniciava la seva
participació a 2a
catalana, una categoria
recent aconseguida,
a casa rebent el Club
Esportiu de Bàsquet Sant
Jordi de Rubí.
El partit no va
començar bé per les
aspiracions locals, on
es van veure ràpidament
superats pels visitants,
i aquests van manar al
marcador fins a la meitat
del 2n quart, agafant
una renda màxima de 12
punts 21-33.
Però els balaguerins,
gràcies a la millora
defensiva, aconseguien

un parcial de 24-4 i donar
el tomb al marcador
anant a la mitja part amb
el resultat de 45-37.
Tot semblava que els
balaguerins ho tenien
de cara per manar al
marcador, però la manca
d’encert i els errors en
defensa van propiciar que
els de Rubí, empatessin
el marcador a 65 a falta
de dos minuts per acabar
el matx.
Final de cara creu on el
Balaguer va cometre dos
errors en atac regalant
la pilota als visitants, i
aquests no van perdonar.
Al final, 68-74 i primera
derrota de la temporada
del Sisvial Balaguer que
caldrà que aprengui dels
errors per adaptar-se a la
nova categoria.
L’equip ha fet alguns
fitxatges per reforçar-se
en aquesta temporada.
El pròxim partit a la pista
del Bàsquet Berga 3r
classificat.

Imatge de la passada temporada
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El Pedala.cat organitza la Duatló
Infantil i la Milla Urbana Balaguer

Victòria pel Cudós Consultors CB
Balaguer en el seu primer partit
de la temporada contra el Reus

Enguany la Milla Urbana
l’organitzarà el Club
esportiu Pedala.cat amb
un canvi de data pel
proper 12 d’octubre

Milla Urbana de l’any passat

El club esportiu balaguerí
Pedala.cat, organitza per
aquest mes d’octubre dos

esdeveniments esportius.
Per un costat la VII Duatló
Infantil aquest dissabte i per

altra banda la 9a Milla Urbana
Ciutat de Balaguer pel proper
dissabte 12 d’octubre. S’ha
canviat de data, ja que sempre es feia l’últim dissabte de
setembre, però a partir de les
17 h i al Passeig de l’Estació
es celebrarà una nova edició,
amb les inscripcions obertes
ja des de finals de setembre.

Tres nedadors del Club Natació Balaguer
participen a la Travessia de Banyoles
Tres nedadors/es del
CEN Balaguer van participar
a la Travessia de l’Estany de
Banyoles, essent la 76a edició amb un recorregut de
2125 metres, amb més de
un miler de participants per
sexe. Aurembiaix Pifarré, 26a
posició absoluta i 6a en categoria júnior. Elena Roca, 138a
posició absoluta tot i ser de
la edat més petita i 29a infantil. Arnau Pifarré també de la
edat més petita ha estat el
200 absolut i 32è infantil.

Un moment de la travessia

Cudós Consultors CB Balaguer

El primer partit de
la temporada del Cudós
Consultors CB Balaguer, va
ser a la pista del Manyanet
Reus, una pista sempre
complicada.
L’ i n i c i v a s e r
esperançador, un joc
fluid en atac i domini
visitant, però tot i així la
concentració a darrera
no era la necessària, les
del Baix Camp anotaven
amb facilitat a base de
contraatacs. Tot i el bon
joc ofensiu, les de Reus
seguien enganxades al
marcador i s’arribava al
descans amb un ajustat
29-31.
A la represa les granes
mostrarien els seus millors
minuts de joc, de res serviria
la zona local plantejada,
doncs un joc col·lectiu
digne d’emmarcar, i una

defensa blindada les duria
a un màxim avantatge
de 13 punts a manca de
tres minuts per finalitzar
el tercer període. Però a
partir d’aquell moment, el
Manyanet va pujar les línies
defensives i a les visitants
els va costar ajustar-se i
anotar, fins al punts que
les locals es situarien
per sobre del marcador a
manca de tres minuts per
acabar el partit. En un final
a cara o creu, l’encert dels
tirs lliures i un triple sobre
la botzina situaria el 62-63
final que ens dóna una
valuosa victòria per encarar
la següent jornada.
El proper dissabte
rebem al Vedruna Carme
Sabadell a les 18:30 al que
serà el primer partit de
la temporada al Primer
d’Octubre.
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
La passió
Autor: Jeanette Winterson
Gènere: Novel·la

En una Venècia màgica i tràgica, la Villanelle,
amant de la nit i filla d’un
gondoler, neix amb una
particularitat: els peus
palmats. Treballa de crupier al casino de la ciutat, on coneixerà la dona
casada a qui entregarà el
seu cor i també el seu futur marit, un home ferotge que acabarà venent-la
a les tropes napoleòniques. Amb elles arribarà
fins a la gelada Rússia, on
es trobarà amb en Henri, un jove soldat crèdul
i innocent. Enginyosa,
provocadora i amb una
prosa encisadora, Winterson ens ofereix una oda
a l’hedonisme, a amors
de diverses menes i a les
turbulències emocionals
que generen les passions,
on l’inimaginable aconsegueix fer-se real.
La passió és una veritable oda a l’hedonisme:
el plaer és considerat
l’únic o el principal bé de
la vida, i Venècia és l’escenari perfecte, feta de
llum i d’ombres, màgica
i tràgica a la vegada, font
d’esperances i de desesperances. Entre la congelació i el desgel. Entre
l’amor i la desesperació.
Entre la por i el sexe, hi ha
la passió.

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

Un calorós dia d’estiu
del 1969, tot el poble està
preparat per rebre la visita
de la Reina Juliana. És una
celebració
inoblidable,
però just quan la monarca està a punt d’entrar al
cotxe per marxar, arriben
la Hanne Kaan i la seva
mare. La Reina, en una acció inesperada, torna enrere, acaricia la galta de la
nena i ofereix la mà a l’Anna Kaan. Anys més tard,
en Jan Kaan torna a casa
per arreglar algunes coses i de nou se sent aclaparat per la ràbia. Ja és
hora d’arribar al fons de la
qüestió. Juny segueix amb
un detall fascinant i tendre
la propagació del dolor en
una comunitat, una família i diverses generacions.
Gerbrand Bakker ha guanyat nombrosos premis i
ha consolidat la seva trajectòria amb només quatre
novel·les.
El relat és explicat a
través de diferents personatges, i mica en mica
ens anem formant una
imatge de l’entramat a
través de les seves vivències i records, combinant,
d’aquesta manera, el passat i el present i explorant
temes com el dol, el dolor,
la tristesa... abordats amb
senzillesa.

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

Juny
Autor: Gerbrand Bakker
Gènere: Novel·la

Germans!
Autor: Rocio Bonilla
Gènere: Infantil (+5)

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Fonament
Es diuen els remeis
per millorar la pàgina
que en dies sense llum
varen escriure.
És bo fer-los a mà
i imprescindibles.
Per ells roman present
tot el passat.

No importa si esmentar-los
recrea una atmosfera
d’inquietud.
Tindre un germà és molt
molest! Sembla una mona,
sempre fent pallassades.
Tindre una germana també
és molt molest! Tot li sembla
malament i no em deixa jugar al que vull.
Però, a vegades, els germans són una gran ajuda i
junts viuen moments molt
divertits. Potser, tindre un
germà o una germana no
està tan malament... però, i
ser tres a casa?! Això sí que
no!
L’autora explica la conflictiva relació entre un nen
petit i la seva germana, més
gran. Una relació que no
sembla gaire fàcil però tothom sap que entre germans
mai no manquen les tensions, fins i tot quan entre ells
hi domina l’amor.
Ambdues lectures conflueixen en un punt central
del llibre, que és quan els
protagonistes descobreixen
amb sorpresa que hi ha un
nouvingut: ja són tres! Es
tracta d’un joc narratiu i gràfic enginyós que se serveix
de les diverses possibilitats
–materials– del llibre. Més
enllà d’aquest recurs, la il·
lustradora demostra una vegada més que coneix molt
bé l’univers infantil, sempre
representat des de la positivitat, la qual cosa l’apropa
als lectors petits.

Fa falta molt de tot a dins de casa.
La van edificar,
després de decidir quin material
calia remeiar per aixecar-la.
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De la dignitat

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

Borges va deixar escrit
un pensament que sempre m’ha fet respecte per
la realitat crua i real que
conté; “Somos el olvido
que seremos”. És certament una gran veritat. Tu,
jo, vosaltres i ells, sens
oblidarà amb més rapidesa del que puguem imaginar. I aneu a saber potser
serà una sort que ara ens
pot doldre. Passarem a un
autèntic descans, i també descansaran els que
avui recordem. Ha sortit
del meu cap aquesta fàcil
conclusió al viure els dies
de Setembre (per a mi un
mes negre), que mai el

veia prop. Prou n’he viscut
a la meva edat, unes vegades ben buscades, i altres
sense que la meva voluntat hi hagués intervingut
ni poc ni molt. Al temps
d’avui he comprés els invisibles lligams en els actes
fets un dia i veure el efectes al cap d’un temps ben
llunyà.
Jo penso en tot això,
davant de l’actual espectacle que ofereix la nostra
Generalitat. No fa gaire
llegia les declaracions
d’un català membre de
l’antiga Convergència, en
que deia que pels catalans la joia de la corona de

Petards

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

Espectacle vergonyós
al Parlament de Catalunya
a resultes de la detenció
de uns membres dels CDR
acusats de fabricació d’explosius amb finalitat de
causar estralls.
Un hiperventilat Quim
Torra ha sortit en defensa
d’aquestes persones detingudes i ho ha fet amb
tanta força i vehemència
que, segons la meva modesta opinió, anirà més en
perjudici dels detinguts
que no al contrari. L’únic
que no ha dit i que jo he
trobat a faltar és demanar
que s’investigui i s’arribi al
fons del tema, per tal de

veure si hi ha culpabilitat
i en quin grau.
Que jo sàpiga ningú,
ni policia ni poder judicial,
ha atacat l’independentisme, que ja s’ataca prou ell
solet, sinó que s’ha procedit a seguir una investigació que finalment ha
resultat en detencions de
presumptes delinqüents
acusats de fabricar explosius.
Fabricar petards en
instal·lacions no adequades ni autoritzades és il·
legal a més de perillosíssim per a qui els fabrica i
per la resta de la gent que
es poden trobar a prop.

tot català, havia d’ésser la
Presidència de la mateixa.
Jo també ho creia. Avui ja
no.
Sempre he pensat que
els càrrecs públics tenen
una part de dignificació
per les persones que els
ocupen. No potser que
qualsevol pintamones tingui la sort o amb la mala
llet d’uns altres arribi a
ser una figura que es tot
un símbol. No hauria de
poder ser que el fanatisme o la obsessió en algun
procés que s’està veient i
que és impossible d’aconseguir avui per avui, pugui donar el càrrec a un
fugit de la justícia, o a
un activista que aprofita
qualsevol ocasió per provocar als qui ens poden
fer mal a Catalunya i als

catalans. Ell potser, que
seguint exemples es doni
a la fuga, amb un feixet
de llorer per fer-se la seva
corona triomfal, i per arrodonir el gust de les cassoles que es podrà menjar
a Brussel·les amb el seu
”quefe”. I sense cap dubte
pagada per nosaltres.
Al temps del Pujol,
amb tots els seus defectes i els que se li vulguin
donar, la dignitat i l’afany
de fer-la ben present en la
seva valoració, ens vam
fer mereixedors de la enveja de propis i estranys,
Sempre va tenir-ho molt
clar la dignitat que representava, i no es podrà
negar mai. Després va
passar el que va passar, i
ell com a persona ho està
patint, em suposo. Però la

dignitat va quedar aquí.
Aviat si seguim amb tot
el que veiem, serà sols un
record. Però el tema de
conversa avui a Balaguer,
es una vegada més la
nostra competent Policia
Local. Que una “bandeta”
de malfactors han ficat
en evidència. A quatre
passos del seu “refugi” a
l’Ajuntament van destrossar unes lletres fixades a
un balcó de propietat privada, i ells (els policies)
no es sap on eren. Tinc por
que el dia menys pensat
es farà fonedissa la reixa
de l’Ajuntament i ells estaran de patrulla. I quan
més son, més incompetents ens surten. Deu ser
per culpa de la llavor ?.

La gravetat dels fets ve
de que no es tracta d’uns
nois que a la sortida de
classe es reuneixen al garatge d’un d’ells per fabricar uns petards. Es tracta
de gent adulta que saben
perfectament que estan
duent a terme una activitat
il·legal i perillosa com és
la fabricació d’explosius,
o diguem-ne “petards” de
gran potència.
Si volien fer esclatar
els “petards” en un canut
de rotlle de paper higiènic
o volien volar el Parlament
de Catalunya es veurà en
les investigacions que
seguiran a partir d’ara. El
que hem de fer els que no
hi estem embolicats és el
mateix que cal fer sempre:
deixar treballar els investigadors i jutges i que facin
la seva feina.

L’assumpte,
mira-ho
com vulguis, ultrapassa
cinc pobles la simple gamberrada juvenil. És terrorisme? No ho sé; ho diran
aquells a qui pertoca: els
tribunals de justícia. Si
no confies en la justícia
espanyola fes la maleta i
ves a fer un tom per França, Irlanda, Estats Units o
Gran Bretanya, Alemanya
o Itàlia, països amb més
amplia experiència democràtica que nosaltres i
amb cossos de policia especialitzada en alerta permanent pels terribles casos de terrorisme que han
patit en la seva història.
Quan siguis allí explica el
cas i demana opinió.
Si la Guardia Civil hagués tingut la mala baba
que Torra el bocamoll els
hi atribueix, haurien deixat

als CDR col·locar i fer explotar un primer artefacte.
¿Conseqüències? Tot el
procés
independentista
automàticament desacreditat i portes obertes a la
policia per intervenir totes
les associacions i ONGs
vinculades d’una o altra
forma a la causa independentista.
Cada dia estic més
convençut que Torra,
Puigdemont i Cia busquen
amb desesperació un altre
155 per tal de tenir raó de
ser i existir.
Mentrestant, dia 1
d’octubre, aniversari de
l’ú d’octubre de la infàmia:
18000 persones (entre
9000 i 12000 segons altres
fonts) a la manifestació de
Barcelona, uns 60 a Lleida.
¿Signes de fatiga del procés?

www.revistagroc.com

----------------------------------------
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Presentada la nova temporada del
Teatre Municipal pel Cicle de Tardor

“Casa de nines” amb Ramon Madaula i Emma Vilarasau

Diumenge s’inicia la nova temporada amb l’any del
centenari del naixement de Teresa Pàmies
El Teatre Municipal de
Balaguer iniciarà la 23a
temporada professional
d’arts escèniques amb la
programació del cicle de
Tardor 2019 aquest proper
diumenge 6 d’octubre amb
un espectacle en motiu del
centenari del naixement de
l’escriptora balaguerina Teresa Pàmies, La llibertat irrenunciable, viure i escriure
dirigit per Enric Arquimbau
i produït per Bada-Pas.
La novetat per aquesta
temporada arribarà en clau
de format, incorporant a la
programació habitual d’espectacles professionals, un
format més reduït, de petit

format. El nou cicle “A escena” pretén apropar molt
més encara els diferents
projectes escènics al públic,
de manera que, gairebé, el
públic formi part del propi
espectacle. Amb aquest nou
format es realitzaran quatre
espectacles: multi disciplinar, teatre, música i dansa,
començant el proper 18
d’octubre amb “Il velatorio lírico”, passant per “Les Rambles de les florsites”, Pau
Figueres Quartet i acabant
amb la dansa de Núria Guiu
i el seu espectacle “Like”.
L’abonament d’aquest cicle
“a escena” és a 15 €.
Pel que fa a la resta de

programació, diferenciada
en dos cicles, el de Tardor i
el d’Hivern, es caracteritza
per diferents projectes escènics de mitjà format amb
la voluntat d’atracció del
gran públic. Així, la primera
obra de teatre de l’abonament de tardor serà “Casa
de nines”, amb Emma Vilarasau i Ramon Madaula com a caps de cartell.
Seguirà l’espectacle per a
públic familiar, “Dolce Vita”
amb el Mag Lari i el grup
musical infantil The Penguins amb Reggae per a
xics. L’abonament de tardor
es completa amb la comèdia “Oh mami!”, que es representarà l’1 de desembre.
Els preus dels abonaments
de tardor són de 45 euros a
l’amfiteatre i de 50 euros a
platea.

Balaguer assisteix a la Gala de
Viles Florides celebrada a
Lloret de Mar el passat divendres
L’acte d’entrega de les
Flors d’Honor 2019, es va
celebrar el passat divendres
27 de setembre, l’acte va
estar presidit per l’Hble. Sra.
Teresa Jordà, consellera
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya.
L’acte es va realitzar
a Lloret de Mar i va estar
conduït pel meteoròleg
i presentador Francesc
Mauri. En un ambient lúdic,
amb actuacions musicals,
es va donar a conèixer els
guardons atorgats.
Dels 135 municipis que
són Vila Florida i que, per
tant, tenen la gestió mediambiental i el verd urbà
com un eix prioritari, n’hi
ha 13 reconeguts amb quatre Flors d’Honor, la major
distinció entregada fins
ara, 53 amb tres Flors d’Ho-

Gala Viles Florides

nor, 57 amb dues Flors
d’Honor i 10 amb una Flor
d’Honor.
Aquest any Balaguer
ha rebut tres flors d’honor,
una més que l’any 2018,
en reconeixement al compromís de la ciutat amb el
medi ambient.
En aquest acte hi va
assistir la Regidora de promoció econòmica i ocupació, Ester Guarné, i la tècnica en medi ambient de
l’Ajuntament de Balaguer,
Eva Rocamora. Ambdues
valoren molt positivament
aquesta nova flor d’honor
com a reconeixement a la
feina que s’està duent a
terme i, alhora, com una
nova empenta per seguir
treballant de cara a una
ciutat més verda i sostenible i agraeixen la implicació de la ciutadania.
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La Fira de Màgia Montgai Màgic es
celebrarà els dies 3, 4, 5 i 6 d’octubre

Imatge de la fira de l’any passat

Aquest dimarts es va fer
la presentació de l’11 Fira de
la Màgia al carrer. ‘Montgai
Màgic’, que se celebrarà
en aquest municipi entre
els dies 3 i 6 d’octubre. La
presentació ha comptat
amb la presència de la vicepresidenta segona de la
Diputació, Estefania Rufach,
l’alcalde de Montgai, Jaume
Gilabert; el director artístic de la fira, Xavier Pérez
‘Mag Reivax’, i el president
de l’Associació de mags
i il·lusionistes de Lleida
(AMILL), Joan Gomis.
El Mag Lari, que serà l’encarregat de cloure l’onzena
edició de la fira; Charlie
Mag, un il·lusionista premiat a escala internacional
amb la màgia de manipulació; i Raul Black, que oferirà l’espectacle central basat en les grans il·lusions,
són els tres caps de cartell
d’una fira que, com ja es

tradicional començarà el
dijous dia 3 amb una jornada escolar dedicada a uns
250 alumnes d’entre 3 i 12
anys procedents d’escoles
de la zona.
Enguany hi participaran
més d’una quarantena de
mags que oferiran una setantena de funcions durant
tot el cap de setmana en 12
punts diferents distribuïts

per tot el poble, segons ha
explicat Xavier Pérez.
Montgai Màgic es completarà amb un mercat de
productes artesans i alimentaris que comptarà
amb una vintena d’expositors. Així mateix, l’Ajuntament ha habilitat el recinte
de les piscines municipals
per que hi vulgui acampar
durant el cap de setmana.
Aquesta fira convida
mags no professionals que
volen demostrar les seves
habilitats, així com representants artístics que volen descobrir cares noves i
mags professionals.
Montgai Màgic rebrà
el dijous a les escoles de
la zona i el divendres com
ja és habitual a les entitats
de la Federació ALLEM. Ja
serà dissabte que començarà amb la seva programació d’espectacles per diferents indrets de la població.

Presentació de la Fira de Màgia Montgai Màgic

L’AECC La Noguera organitza la
primera caminada Contra el
Càncer aquest diumenge

Cartell de la Caminada

Una iniciativa de la
Junta Local de
Balaguer per recaptar
diners per aquesta
malaltia
L’Associació contra
el càncer de la Noguera,
ha organitzat per aquest
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
poden fer des del dia 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.

22 >>

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.
----------------------------------SE OFRECE mujer
para hacer limpieza
en casas, planchar,
comunidades o escaleras. Disponibilidad de
horario. Solo en Balaguer. Con experiencia.
Razón: 631657319.
----------------------------------ES DONEN classes
particulars de música
(classes de llenguatge
musical i també de
piano). Raó telèfon:
669117026.
-----------------------------------CURSOS 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. Tardes. Raó:
667267215.
----------------------------------ES PRECISA oficial de
perruqueria, a mitja
jornada amb opció a
jornada sencera. Amb
experiència. Trucar al:
605993367.
----------------------------------MASAJISTA PROFESIONAL. Técnicas de
relajación, drenaje
linfático, terapéutico,
antiestrés, faciales y
estéticos. Balaguer.
Razón: 631657319.
-----------------------------------ES
PRECISA
professor/a d’anglès
per treballar dos matins a la setmana. Interessats enviar Currículum a: academia@
acser.es

----------------------------------SE OFRECE chico para
trabajar en granjas,
hacer tareas de campo o en el sector de la
construcción. Razón:
643465707.
-----------------------------------ES NECESSITA repartidor per la Revista Groc (revista quinzenal que es reparteix
durant dos dies, dos
cops al mes). Importantíssim conèixer
bé Balaguer i tenir
carnet de conduir.
Presentar-se a les
nostres oficines.
------------------------------------

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.

-----------------------------------SE TRASPASSA cafeteria al Passeig de
l’Estació, per no poder
atendre. Raó telèfon:
650604581.
------------------------------------ES VEN local acabat
de 33m 2, al c/ Moli
del Comte, 39 de Balaguer. Raó telèfons:
973446011-629725009.
----------------------------------OCASIÓ, pis en venda, zona del CAP de
Balaguer, amb cuina,
menjador, 1 bany, 2 habitacions. Informació:
973450555.
----------------------------------OCASIÓ BAR EN
TRASPÀS. La Vermuteria del Mercadal.
Bon preu de traspàs i
lloguer. Tota equipada.
Raó: 659578658.
-----------------------------------VENTA pàrking tancat,
amb capacitat per a
tres cotxes al c/ Sant
Crist. Raó telèfon:
651563634.

VARIS

----------------------------------FORA
TRASTOS,
persones de confiança i de casa. Buidem
pisos, trasters i magatzems. No llencis
res, recollim tot el
que no facis servir.
Servei de mudances.
Raó: 649232923.
----------------------------------COMPRO monedes,
bitllets, segells, joguines antigues, rellotges
de totes les marques,
joies d’or, àlbums de
cromos, postals, fotos
antigues, còmics, llibres antics, programes
de cine, plomes estilogràfiques, nines Nancy,
escalextric, coberteries
de plata i antiguitats.
Raó: 676803205.
----------------------------------VENC Thermomix 31,
en funcionament. Tots
els complements d’ús,
bossa de transport i llibre de receptes. Raó:
659 34 33 64.

S E R V E I S << 23

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
MONTGAI
EVA CAMPIÑEZ

973430358

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

973438136

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

De les 8 de la tarda del 3 d’octubre
a les 8 de la tarda del 10 d’octubre
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 10 d’octubre
a les 8 de la tarda del 17 d’octubre
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 17 d’octubre
a les 8 de la tarda del 24 d’octubre
DOLSET

DEMANI’NS
PRESSUPOST

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

Farmàcies de torn de Balaguer

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

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.

ES NECESSITA
repartidor per la Revista Groc
(revista quinzenal que es reparteix durant
dos dies, dos cops al mes).
Importantíssim conèixer bé Balaguer
i tenir carnet de conduir.
Presentar-se a les nostres oficines.

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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