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Sumari
En Portada

Firauto a Balaguer

-------------------------------------------------------------------------------Un any més Balaguer serà l’escenari de Firauto,
la Fira del vehicle de segona mà i complements, els
propers dies 19 i 20 d’octubre, arribant a la 28a edició.
Una Fira pionera a les terres de Lleida on uns 22
expositors presentaran vehicles, tots ells supervisats
i revisats, amb un gran ventall d’opcions, des de les
més econòmiques, que podreu trobar al Mercat de
la Ganga, fins a les més sofisticades, per a públics
més exigents i/o amants del motor. Tots ells sota la
Q de la qualitat com a segell de la Fira.
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>>BALAGUER
# La Plaça Mercadal acollirà la 3a Fira de la Ciència al Mercadal
La fira vol recollir i representar en directe els experiments guanyadors en
el VI concurs d’experiments de pel·lícula de la Noguera
# Primera caminada contra el Càncer a Balaguer amb èxit
Es va recaptar prop de 4.700 euros que aniran a investigació
# La Fira d’Alimentació i Salut torna a Balaguer els dies 26 i 27 d’octubre
Al llarg del cap de setmana ponents de prestigi compartiran coneixements i experiència amb els assistents. Metges
psicòlegs i nutricionistes amb conferències sobre alimentació conscient, dietes depuratives o la medicina natural
# 12a edició de la pujada nocturna a Montalegre de l’Escola Vedruna
El passat divendres 27 de setembre, un total de 41 alumnes i 5 professors van participar a la 12a pujada
>>COMARCA
# La Comarkalada va recordar sèries de TV preferides del jovent
Un dels moments més esperats va ser el relleu de la Comarkalada. El
municipi que l’any que ve es convertirà en la seu serà Térmens
# Professionals de la Noguera es formen per la gestió de conflictes
La formació va començar el dia 7 i continuarà els dies 15, 23 i 31 d’octubre
# Noguerament bo promociona productes de la Noguera a Fira San Miquel de Lleida
El passat dissabte 28 de setembre el distintiu agroalimentari Noguerament Bo va participar a la Fira de Sant Miquel a
l’escenari gastronòmic de la Diputació de Lleida, amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte i els productors adherits
# Uns 300 alumnes de cinc instituts de la Noguera participen al programa Arrenca
El programa de l’Arrenca respon a l’objectiu de crear vincles entre el teixit empresarial i el jovent
>>ESPORTS
# 5è títol pel balaguerí Iker Castillo i el lleidatà Gerard Navas
S’han proclamat campions al VI Súper Gran Slam de menors del
circuit de la Federació Catalana de Padel disputat a Cabrera de Mar
# Prop de 200 corredors a la Milla urbana de Balaguer
El passat dissabte 12 d’octubre es va celebrar la 9a edició
# El Sisvial CB Balaguer reb una derrota i una victòria en els dos darrers partits
Aquest dissabte 12 d’octubre jugaven a casa contra el Proncat CB Esparreguera B. Els Balaguerins van saber
patir i aconseguir així que la primera victòria d’aquesta temporada en la nova categoria es quedés a casa
# El Balaguer Piera Ecoceràmica encapçala la classificació de la Divisió d’Honor de Tennis Taula
Les balaguerines rebran aquest dissabte al Molí de l’Esquerrà al Tramuntana Figueres, 2n classificat
>>OCI/CULTURA
# Les Festes del Sant Crist amb moltes activitats per totes les edats
El dissabte 2 de novembre concert de Festa Major amb Love of
Lesbian, Banda Neón i DJ Jordi Bosch
# El nou cicle “A escena” de Teatre s’inicia amb “Il velatorio Lirico”
Canvi de dia en l’estrena del cicle per motius de la vaga general
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Primera caminada contra el Càncer a
Balaguer amb èxit de participació

La 4a Setmana del Turisme
Industrial s’estrena a Balaguer
amb el Bus a cegues

Es va recaptar prop de
4.700 euros que aniran
destinats a la
investigació d’aquesta
malaltia

La Xarxa de Turisme
Industrial de Catalunya
( X AT I C ) o r g a n i t z a
enguany la quarta
edició de la Setmana
del Turisme Industrial.
Es tracta d’una una
oportunitat molt especial
per a descobrir el més
interessant del nostre
patrimoni industrial
d’una manera diferent.
Del 2 al 10 de
novembre, museus,
antigues fàbriques,
mines, colònies tèxtils,
centres d’interpretació
i diverses empreses
programaran gairebé
un centenar d’activitats
perquè els visitants
puguin descobrir de
primera mà com es fan
les coses.
Una de les activitats
estrella de la Setmana
del Turisme Industrial
és el Bus a Cegues. Es
tracta d’un recorregut
sorpresa amb activitats
per diverses localitats i

L’Associació Contra el
Càncer de la Noguera, va organitzar el passat diumenge
dia 6, la primera Caminada
contra el càncer a Balaguer.
Amb la participació de 475
persones, amb les que es
van recaptar vora 4.700 euros que aniran íntegrament
en la investigació d’aquesta
malaltia.
La caminada de caràcter
no competiu tenia un recorregut circular, amb sortida i
arribada des de l’estàtua del
Morter de Balaguer, ubicada
a l’avinguda dels Països Catalans. La sortida es va iniciar al ritme de la batucada

Una part de la caminada

de l’Escola de Música, que
va acompanyar els primers
metres als participants.
El recorregut de 10 km
els va portar fins al monestir
de les Franqueses.
Una cita esportiva amb
finalitats benèfiques que
degut a l’èxit de participació
s’espera poder repetir cada
any i que es va a dur a terme
gràcies a la col·laboració

d’institucions, empreses i
dels membres voluntaris del
CPAM (Centre de promoció
d’activitats de muntanya de
Balaguer). Un agraïment
especial des de l’organització cap a tots ells i sobretot
també a tots els caminadors
i caminadores, esperant
que aquesta cita es pugui
establir al calendari a la
ciutat de Balaguer.

El dijous 17 la plaça Mercadal acollirà
la 3a Fira de la Ciència al Mercadal

Una foto de la fira de l’any passat

En el marc del Pla Municipal i comarcal de Dinàmica
Educativa que organitzen
l’Ajuntament de Balaguer, el
Centre de Recursos Pedagò-

gics de la Noguera i el Consell
Comarcal, han organitzat per
aquest dijous 17 d’octubre la
3a fira de la Ciència al Mercadal, que es celebrarà entre les

09.30 i les 12.30 h a la Plaça
Mercadal, on hi participaran
més de 400 alumnes dels centres de la ciutat i una trentena
de professors.
La fira vol recollir i representar en directe els experiments guanyadors en el VI
concurs d’experiments de pel·
lícula de la Noguera, acompanyat i amenitzat amb tallers i
demostracions al voltant de la
ciència a l’escola. Una batukada amb el grup de l’Estel per
amenitzar la jornada i un fi de
festa amb Kapla, un espai on
s’hi instal·laran 15.000 peces
d’aquest joc de construcció
en el que hi podran jugar tots
els participants, construint tot
tipus d’arquitectures.

equipaments catalans
associades a la xarxa.
El gran èxit
d’anteriors edicions ha
fet que l’activitat segueixi
creixent. Aquest any
oferirà deu rutes diferents
el dia 2 de novembre,
incloent un cap de
setmana a cegues els
dies 9 i 10 de novembre.
L’únic que saben els
participants abans de
l’activitat és el nom de
la ruta, l’hora de sortida
i la d’arribada. Balaguer
ha estat una de les vuit
ciutats escollides des
de les quals s’inicia una
ruta, la “Ruta de la Llum
de Catalunya”.
Les primeres 500
persones que s’apuntin
a través de www.xatic.cat
podran escollir, per només
4€, la ruta que vulguin.
Podran gaudir d’un dia
diferent i descobrir totes
les sorpreses que els
esperen a través del bus
de la XATIC.

Ruta de l’any passat pel Museu de l’Or a Balaguer
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28a edició de Firauto a Balaguer els
propers dies 19 i 20 d’octubre
Una nova edició de la Fira del vehicle de segona mà
i complements al pavelló d’Inpacsa
Un any més Balaguer
serà l’escenari de Firauto,
la Fira del vehicle de segona
mà i complements, els pro-

Firauto de l’any passat

pers dies 19 i 20 d’octubre,
arribant a la 28a edició.
Una Fira pionera a les
terres de Lleida on uns 22

expositors presentaran vehicles, tots ells supervisats i
revisats, amb un gran ventall
d’opcions, des de les més
econòmiques, que podreu
trobar al Mercat de la Ganga,
fins a les més sofisticades,
per a públics més exigents
i/o amants del motor. Tots
ells sota la Q de la qualitat
com a segell de la Fira.
També hi haurà representats altres sectors, com
són els remolcs i la maquinària industrial, el complements per als automòbils,
l’àudio i també la retolació
de vehicles.
L’acte inaugural tindrà
lloc el dissabte a les 11.00 h
i serà presidit pel Sr. Carles
Gibert Bernaus, Diputat i
Vicepresident del Patronat
de Promoció Econòmica de
la Diputació de Lleida.

Presentació de Firauto

Dins el marc de la Fira
hi tindrà lloc activitats paral·
leles per tal d’atraure a diferents sectors de públic i distreure els més petits mentre
els pares poden visitar més
tranquils la Fira.
Per als petits, s’instal·
larà novament al darrera
del pavelló un circuit inflable de 10 m x 15 m amb
quatre vehicles elèctrics
per tal d’anar conscienciant del futur que té aquest
sistema, per a nens i nenes
d’edats compreses entre 6 i
13 anys de forma totalment

gratuïta. També, com ja
és tradicional, gràcies a la
col·laboració del Club Slot
Balaguer, s’instal·larà un circuit gegant d’slot (vehicles
teledirigits), al vestíbul del
pavelló.
També es podrà veure
al vestíbul del pavelló d’Inpacsa, l’exposició “Entre
nosaltres”, una exposició
adreçada a tots els públics
per advertir dels perills de
conduir sota els efectes de
l’alcohol o altres substàncies que poden desestabilitzar
la persona.
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La Fira d’Alimentació i Salut torna a
Balaguer els dies 26 i 27 d’octubre

Lluís Vilarasau nou president
de Creu Roja La Noguera
agafant relleu a Pepita Sotelo

Enguany la fira estrenarà
un espai dedicat als
infants així com més
d’una quarantena
d’activitats

A principis del mes
d’octubre es va presentar
el nou Comitè Comarcal
després del període
d’eleccions durant aquest
primer semestre d’any.
Lluís Vilarasau agafa el
relleu de Pepita Sotelo que
ha liderat la presidència els
últims vuit anys.
Es va presentar el
nou equip directiu, així
com els representants de
l’equip tècnic. a part, el
nou president també va
destacar la importància del
voluntariat –actualment
més d’un centenar a la
comarca- per una entitat
com Creu Roja en la qual
en son la base, i també
va agraïr l’aportació que
fan els socis i sòcies de
l’entitat.
Seguidament, la Coordinadora tècnica, Carolina Blàvia va presentar
les dades de la memòria
2018 destacant les més
de 2.000 persones ateses
en els diversos àmbits i
les més de 17.000 inter-

La Fira d’Alimentació i Salut torna a Balaguer el pròxim
26 i 27 d’octubre centrant la
seva atenció en la nutrició saludable i sostenible en la seva
12a edició. Més de 40 activitats i conferències ompliran
el pavelló d’Inpacsa que, per
primera vegada, comptarà
també amb una sèrie d’activitats centrades en educar
els més petits de la casa en
alimentació saludable.
Al llarg del cap de setmana ponents de reputat prestigi
compartiran els seus coneixements i experiència amb els
assistents. Metges psicòlegs
i nutricionistes copen el gruix
del cartell amb conferències
sobre alimentació conscient, dietes depuratives o la
medicina natural. Destaca
especialment la conferència

Imatge de la Fira de l’any passat

del dietista Gabor Smit sobre
alimentació rebel, aplicant
criteris de salut i transformació social. També la conferència del doctor Patrick
Quantem, ex-metge belga i
investigador de la salut que
reflexionarà sobre el paper
de la ciència en la salut i la
medicina.
La fira també obre un
espai a reflexionar sobre les
polítiques agràries vinculades a la nostra alimentació.
Així doncs especialistes com
Javier Guzmán, de Justicia
Alimentària, parlaran de la

El dietista Gabor Smit farà una conferència

carn que fa emmalaltir i contamina el planeta, el biòleg
Evarist March compartirà els
coneixement sobre les herbes
silvestres en el nostre temps
i la doctora i enginyera agrònoma Marisol Garrido donarà
a conèixer l’agricultura biodinàmica del futur.
D’altra banda la fira
comptarà també amb activitats de caire més pràctic com
degustacions, o cates de vi i
cervesa. A més, la xef Cristina
Manyer realitzarà un taller de
dolços sans i deliciosos sense
sucres i el cuiner i escriptor
Javier Medvedovsky farà un
taller de pastisseria vegana.
Enguany i com a novetat
el certamen comptarà amb
un espai dedicat als més
menuts a través de l’Espai
Kids on podran gaudir de
l’alimentació saludables a
través dels tallers de cuina
i altres activitats de lleure.
També hi haurà tallers per
aprendre a fer sabó, un altre
per fer pomades i una hora
del conte en anglès, a part
com sempre del Mercat de
la Terra.

Nova junta directiva

vencions que van des de
la infància i la joventut
fins a les persones grans.
També va destacat la importància de la tasca en
l’àmbit de la lluita contra
la pobresa, els projectes
per la inclusió social i
l’ocupació.
Finalment en Lluís
Vilarasau va exposar les
línies principals de la Creu
Roja per als propers 4
anys. Tant les línies generals que l’entitat desenvoluparà els propers 4 anys
com les pròpies de la CR
La Noguera: Respondre a
les evolucions de les situacions de vulnerabilitat de
la societat. Ficar a les Persones al centre de la seva
intervenció. Mobilitzar la
Societat a favor de la Vulnerabilitat.
Augmentar
capacitats per una intervenció eficaç. I com objectius principals en l’àmbit
de l’oficina de la Noguera:
Incrementar la base social
i augmentar el nombre de
Voluntaris i voluntàries.
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12a edició de la pujada nocturna a
Montalegre de l’Escola Vedruna
El passat divendres 27
de setembre, un total de 41
alumnes i 5 professors van
participar a la 12a pujada
a Montalegre, organitzada
per l’equip de Pastoral de
l’Escola Vedruna Balaguer.
Enguany es commemorava
la dotzena edició d’aquesta
sortida nocturna programada per a l’alumnat de 1r, 2n i
3r ESO. La sortida es va fer
des de Gerb caminant i van
fer els 13 km. que separen
aquesta població de l’ermita de Montalegre. Durant el
camí van poder anar parant
i menjant en els diferents
punts ja preparats per a

Participants a la sortida

l’ocasió.
Una gran organització
que any rere any fa el pos-

Una de les activitats fetes amb escolars

sible per poder fer aquesta
sortida amb els joves de
l’escola.

Nova temporada del programa dels
Serveis Socials “Freqüència Social”

Imatge del programa

La taula Salut Mental de la
Noguera organitza activitats
pel dia de la Salut mental

Aquest octubre ha començat una nova temporada del
programa de ràdio “Freqüència Social” de l’Àrea de Serveis
Socials del Consell Comarcal
de la Noguera, que s’emet el
segon divendres de mes a les
10 del matí. Els professionals
hi expliquen com funcionen
els diferents serveis, quines
prestacions i ajudes es poden
demanar, els projectes que
s’implementen o les activitats
que es porten a terme en diferents municipis de la comarca.

La Taula per la Salut
Mental de la Noguera
ha organitzat diferents
actes a la comarca de la
Noguera, entre el dilluns
7 d’octubre i el dijous 10
d’octubre, data en què
se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental,
a diferents punts de la
comarca, per a adults i
també per a escolars.
Els objectius són de
detectar les necessitats
del territori en relació
amb la salut mental, de
sensibilitzar sobre les
malalties mentals i lluitar contra l’estigmatització, promoure la salut
mental, redactar protocols d’actuació, establir grups de treball per
implementar nous programes i serveis, i augmentar la incidència en

les polítiques de salut,
entre altres.
Constituïda el dia 8
d’octubre de 2018, en
el marc de les celebracions del Dia Mundial
de la Salut Mental. La
Taula és gestionada per
un grup motor format
per l’Hospital Hèstia
Balaguer, el Servei de
Rehabilitació Comunitària de Balaguer GSS,
la Coordinadora de
Salut Mental Terres de
Lleida, l’Associació de
Salut Mental de la Noguera (Club Social El
Porxo), la Federació de
Salut Mental, el Centre
de Salut Mental Adults
de Balaguer GSS, Gestió de Serveis Sanitaris
i els Serveis Socials del
Consell Comarcal de la
Noguera.

8

>> C O M A R C A

El Monestir de les Avellanes acull les
Jornades Europees del Patrimoni

La Comarkalada va recordar
sèries de TV preferides del
jovent de la comarca

Els actes van consistir
en repics de campanes,
presentacions de llibres,
concert d’orgue com a
escenari el Monestir

La XIV edició de la
Comarkalada, celebrada el
passat dissabte 5 d’octubre
a la Sentiu de Sió, es va
convertir en un gran plató
al carrer amb centenars de
joves de la Noguera amb
disfresses de personatges
de sèries de TV. La iniciativa
formava part de la Fira Jove
de la Comarkalada, en què
cada associació de joves
participant exerceix les
tasques d’ambaixadora
del seu poble i s’ha de fer
càrrec del muntatge d’un
estand, aquest any sota la
temàtica “La meva sèrie
preferida”. Les activitats
estaven organitzades
conjuntament per
l’Associació Jovent La
Sentiu, l’Ajuntament de
la localitat i l’Oficina Jove
del Consell Comarcal de
la Noguera, 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.
La XIV Trobada Jove
de la Noguera va reunir
13 associacions de joves
de diferents municipis
noguerencs. El primer
premi de la Fira Jove per
a l’estand guanyador,
consistent en un xec en
metàl·lic de 300 euros, se’l
va endur l’Associació de

El diumenge 13 d’octubre el Monestir de les
Avellanes ha organitzat diverses activitats en el marc
de les Jornades Europees
del Patrimoni 2019. Aquestes
activitats tenen per objectiu
donar a conèixer el valor
monumental del Monestir
de les Avellanes, en especial
a les persones de la mateixa
comarca.
Els actes començaren a
les 11:15 h, amb el 4t repic de
campanes del monestir, de la
mà dels campaners Ignasi
Cortés i Miquel Gregori de
la Confraria de Campaners i
Carrillonistes de Catalunya.

Concert d’orgue

Un repic que es dedica als
pobles deshabitats de Catalunya.
Tot seguit, a les 11:30 h
hi va haver la presentació
del llibre “Les bates blanques”, un acte promogut
pels Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera,
la Biblioteca de Balaguer i
l’Associació Contra el Càncer de Balaguer. Es tracta

d’un llibre solidari per a la
cura del càncer.
Les Jornades van finalitzar amb el 5è concert d’orgue
de tubs del monestir, que per
primera vegada va ser tocat
a quatre mans de la mà dels
organistes Carme Godall i
Guido Iotti. Aquest concert
forma part del XXI Festival de
Música de Tardor d’Orgues
de Ponent i del Pirineu.

Noguerament Bo promociona a Fira
Sant Miquel productes de la Noguera

Un moment de la Fira

El passat dissabte 28 de
setembre el distintiu agroalimentari Noguerament Bo va
participar a la Fira de Sant Miquel a l’escenari gastronòmic

de la Diputació de Lleida, amb
l’objectiu de donar a conèixer
el projecte i els productors
adherits.
Recordem que Noguera-

ment Bo és el distintiu dels
productes agroalimentaris
produïts i transformats a la
Noguera d’acord amb el seu
propi reglament, que permet
al consumidor identificar-los
i associar-los a les garanties
de qualitat dels productes de
proximitat.
La participació va tenir la
presència d’alguns dels productors adherits al distintiu
Noguerament Bo: Gemma Arnillas de Pla Oví, Llum Ariño
de Cal Blasiet, Montse Mangues de FructumCAT, Marc
Farràs d’Alimentació Farràs i
Marta Rialp de Pàmies Vitae
es van explicar la part del
reglament que els afecta i van
presentar els seus productes.

Joves de les Avellanes,
que va escenificar la sèrie
“Peaky Blinders”.
Un dels moments més
esperats de la jornada va ser
el relleu de la Comarkalada.
El municipi que l’any que
ve es convertirà en la seu
de la XV Comarkalada serà
Térmens.
La jornada va arrencar
al matí amb un fòrum dirigit
a alcaldes/esses i regidors/
es de la comarca, amb
l’assistència d’una trentena
de representants polítics
locals. Posteriorment es va
inaugurar la Comarkalada,
a càrrec del president del
Consell Comarcal, Miquel
Plensa; la vicepresidenta
segona de la Diputació de
Lleida, Estefania Rufach,
i l’alcalde de la Sentiu de
Sió, Josep Torres.
Un altre dels moments
destacats va ser el concert
de nit, amb un èxit
rotund de públic, amb les
actuacions de Band The
Cool, Rocktambuls, DJ
Marsal Ventura i DJ Gnix.
El programa d’actes es va
allargar durant tot el dia i
també va incloure un dinar
popular, amb l’assistència
d’uns 300 comensals,
espectacles de carrer, una
gimcana jove, concursos
o una exhibició de quads,
entre d’altres.

Relleu de la Comarkalada a Térmens
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Professionals de la Noguera es formen
per millorar la gestió en conflictes

Presentació del curs

L’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de
la Noguera conjuntament
amb el Centre d’Estudis
Jurídics i Formació Especialitzada, del Departament
de Justícia de la Generalitat
de Catalunya, han orga-

nitzat la formació “Eines
pràctiques per a la gestió i
la prevenció de conflictes”,
destinada a professionals
tant de l’àmbit públic com
privat que intervenen amb
les persones, de les àrees i
els serveis com educació,

serveis socials, joventut
i espais joves, cossos de
seguretat, immigració, cultura i justícia juvenil.
Aquesta formació va començar el dia 7 d’octubre, i
continuarà els dies 15, 23 i
31 d’octubre, amb un total
20 de hores presencials i
10 en línia. S’hi treballaran
el concepte del conflicte
i com fer-ne l’exploració
bàsica; s’estudiarà què
és una comunitat, quina
n’és la composició i quina
mirada fa del conflicte, i
s’aprofundirà en l’exploració de les parts en conflicte,
la comunicació i la trobada
entre parts en conflicte.
També s’analitzaran casos
reals, el treball en xarxa
dels professionals i les
propostes d’intervenció en
diferents conflictes.

Cubells va celebrar el dissabte
12 la Festa del Forn
L’ a j u n t a m e n t d e
Cubells va celebrar el
dissabte dia 12, la primera
‘Festa del Forn’ a l’antic
forn de pa de la Torre de
Fluvià, el qual ha estat
recentment restaurat.
Una festa que combinava
tradició i història, apropant
a tots els participants
com es feia el pa i altres

productes de pastisseria
antigament al municipi. Un
esmorzar popular, tallers
de pa, una enfornada de pa
i una gran coca de recapte.
Una missa a l’església de
Sant Salvador i un dinar
popular van acabar amb
la festa del recent forn
estrenat després de 40
anys amb desús.

Forn de pa de la Torre de Fluvià
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Presentació de l’OliMel novetat de
Torrons Alemany i OliCastelló
Ambdues empreses
familiars de la Noguera
han estat premiades
internacionalment en
diferents premis
L’empresa familiar d’Os
de Balaguer Torrons i Mel
Alemany ha presentat a la
Fira del Torró d’Agramunt
del passat cap de setmana
del 12 i 13 d’octubre un nou
producte, amb el nom ‘OliMel’, que ha elaborat conjuntament amb l’empresa
també familiar de Castelló
de Farfanya, OliCastelló de
Gabriel Alsina. Els laboratoris de I+D+I d’ambdues
empreses, amb productes
premiats internacionalment,
han sumat esforços per fer
possible la recuperació d’un
berenar tradicional, el pa
amb mantega i sucre, que
substitueix el sucre per la

Nou producte de Torrons i Mel Alemany i OliCastelló

mel, el dolç natural. Ambdues firmes es posicionen
d’aquesta manera a favor
del moviment ‘Realfooding’,
que reivindica l’origen natural dels aliments evitant els
processats. Substitueix el
greix de la mantega pel de
l’oli d’oliva i els carbohidrats
del sucre pels de la mel.
D’altra banda, l’OliMel amb
cacau rememora un berenar
tant típic com el pa amb oli i

xocolata.
L’OliMel pot trobar-se
amb diverses presentacions:
com a untable amb tres versions, una amb oli d’oliva i
mel i l’altra amb oli d’oliva,
mel i cacau i una tercera amb
gingebre; com a vinagreta
amb oli d’oliva, vinagre de vi
i comí i com a xarop amb oli,
mel i suc de llimona, com a
recuperació d’un antic remei
casolà.

L’Obra Social “La Caixa” i el Consell
Comarcal renoven la seva col·laboració

Una foto de la renovació

El Consell Comarcal de
la Noguera i l’Obra Social “la
Caixa” han signat un any més
el conveni de col·laboració per
afavorir el desenvolupament

de les diverses activitats de
caràcter social que el Consell
Comarcal porta a terme a la
Noguera en el desenvolupament de les competències

que té atribuïdes en matèria
de Serveis Socials.
D’acord amb el conveni,
l’entitat financera aportarà
15.000 euros al Projecte Àgape, aliments solidaris de la
Noguera, per al manteniment
del local i la compra d’aliments l’any 2019. Al Programa
d’atenció a dones víctimes de
violència de gènere i els seus
fills/es. També a la Trobada de
la Gent Gran de la Noguera,
per desenvolupar tallers i/o
activitats per aquest col·lectiu.
Amb la signatura d’aquest
conveni l’Obra Social “la Caixa” dona compliment a l’objectiu de realitzar obres benèfiques i socials, pròpies o en
col·laboració amb institucions.

Uns 300 alumnes de cinc
instituts de la Noguera
participen al programa Arrenca
Més de 300 alumnes
de batxillerat i cicles
formatius provinents
de cinc instituts de la
Noguera i un del Segrià
participaran a la setena
edició de l’Arrenca, un
programa dirigit a joves i
empresaris per a la cerca
d’oportunitats laborals
en el món rural. Aquest
projecte, organitzat
per l’Oficina Jove del
Consell Comarcal de la
Noguera, el Grup d’Acció
Local (GAL) Noguera
Segrià-Nord i amb el
suport de la Direcció
General de Joventut
i del Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la
Generalitat, va començar
el 26 de setembre i fins
al 24 d’octubre amb un
programa d’activitats que
inclou 6 ponències i 11
visites a empreses de la
Noguera.
Una de les principals
novetats d’aquesta edició
és la coincidència en un
mateix dia de les xerrades
i les visites per part de
cada institut participant.
El canvi respon a una
demanda dels centres
de secundària, que
van proposar unificar
les activitats en una
mateixa jornada. En els

Presentació Projecte Arranca

últims anys, els alumnes
assistien primer a una
xerrada i un altre dia el
dedicaven a fer la visita a
empreses.
El programa de
l’Arrenca respon a
l’objectiu de crear vincles
entre el teixit empresarial
i el jovent per tal que
els joves identifiquin i
analitzin les possibilitats
que ofereixen les
empreses de la comarca
i així poder orientar el
seu futur amb garanties,
així com minimitzar
la tendència a la
despoblació de les zones
rurals. Així mateix, també
es pretén que els alumnes
puguin conèixer “in situ”
diferents exemples d’èxit
empresarial i generar
inquietuds emprenedores.
Els cinc centres de
secundària de la Noguera
que aquest any s’han
adherit al projecte són
el Ciutat de Balaguer,
Almatà de Balaguer,
Vedruna de Balaguer,
Els Planells d’Artesa
de Segre i Ermengol IV
de Bellcaire d’Urgell,
a banda de l’institut
d’Almenar. Les empreses
participants provenen de
diferents sectors, com
ara l’agroalimentari o el
turístic.
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Per conèixer la recepta de Peres al vi
del Castell del Remei, fil·lo i gelat de
mascarpone del xef Bobby Cabral del
restaurant “El Claustre”, connecta’t a

www.nogueramentbo.cat

Alimentació
Farràs

Lo Pernil de
Ponent

Castell del
Remei

Nom: Alimentació Farràs
Població: Térmens
Plat preferit: embotits artesans i
menjars tradicionals
Lloc on menjar: amb la família,
amics o la colla, una bona brasa
i carns de primera qualitat (Alimentació Farràs) i un bon vi de la
nostra terra.
Contacte: www.gourmetrural.com

Nom: Lo pernil de Ponent
Plat preferit: un bon entrecot a la
brasa
On menjar: com a casa no es menja enlloc, però si he de menjar fora
preferiblement elegiré un restaurant amb productes de proximitat.
Contacte:
www.lopernildeponent.com

Alimentació Farràs som una
empresa familiar que des de fa
cinc generacions ens dediquem al
comerç i a l’elaboració d’embotits
artesans. Comptem actualment
amb dos Mestres Artesans Xarcuters que dediquen tot el seu
mestratge a elaborar embotits i
productes relacionats amb el porc
de la manera com ens han transmès els nostres antecessors.
D’uns anys ençà hem ampliat
la nostra oferta amb un ampli ventall de menjars preparats, cuinats
a les nostres instal·lacions de
Térmens.

BARÓ GERMANS, S.A. és una
empresa ramadera familiar, de
la família dels Baró de Balaguer,
també coneguts com els Baró
porcaters. A casa nostra ens dediquem al bestiar porcí des del
1929, i ja som la tercera generació
de ramaders de la família.
Produïm porcs per al consum
humà, dominant tot el cicle de
producció.

Nom: Castell del Remei
Població: Penelles
Plat preferit: menjar una excel·lent
cassola de tros, plat típic de les
nostres contrades, acompanyada
per un vi del nostre celler
Lloc on menjar: al costat del llac
de la finca del Castell del Remei,
on podem respirar una absoluta
tranquil·litat.
Contacte:
www.castelldelremei.com
Castell del Remei és un dels
cellers amb més tradició de la
nostra terra, i elaborem vins des
del segle XIX. Aquesta tradició ens
permet conèixer la vinya i el terreny,
allà on neixen les virtuts d’aquesta
beguda mil·lenària que ens permet
experiències singulars. I al mateix
temps, aquesta experiència l’apliquem als mètodes més innovadors
en el món vitivinícola, fet que ens
permet oferir vins de la D.O. Costers del Segre d’alta qualitat.

Cal Retjo
Nom: Cal Retjo
Població: Ivars de Noguera
Plat preferit: cuixa de corder farcida
Lloc on menjar: a casa de la padrina, amb tota la família al voltant de
la taula un dia de festa.
Contacte:
https://calretjo.business.site/
Som una empresa familiar que
ens dediquem a la cria i la venda
de corders de qualitat. Des de fa 5
anys venem els nostres corders a la
botiga d’Ivars de Noguera. També
elaborem embotits tradicionals de
carn de porc: llonganissa fresca,
botifarres, llonganissa seca, etc.
Produïm carn de corder de
qualitat, en granges pròpies, alimentats amb pinsos i farratge de
producció nostra, i els sacrifiquem
a l’Escorxador d’Alfarràs pel mètode tradicional. Tall i venda al detall.
Elaborem artesanalment embotits frescos, cuits i curats amb
carn de porc de femelles, sense
colorants, lactosa i soja (aptes
per a persones celíaques) amb un
sabor i textura com els d’abans.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Visc, i visc, i visc
Autor: Maggie O’Farrell
Gènere: Novel·la

Aquest és un llibre de
memòries, però un llibre
de memòries peculiar:
Maggie O’Farrell hi narra disset moments en
què la seva vida va córrer perill i va estar a punt
d’escapar-se-li entre els
dits. Són disset escenes,
disset vinyetes tenses,
viscerals i plenes de vida,
en les quals retrobem
l’autora en diferents etapes vitals, amb diverses
mentalitats, i en diversos
llocs del planeta: és filla,
i estudiant, i oficinista; és
mare, viatgera, escriptora; ara està enamorada,
ara amb el cor trencat, o
solitària, rebel, angoixada, espantada o decididíssima. I, més enllà de
les seves experiències
esplèndidament narrades, el llibre ens interpel·
la profundament: què
faríem si la nostra vida
estigués en perill? Com
reaccionaríem? I què estaríem disposats a perdre, o a donar a canvi?
Visc, i visc, i visc és
alhora un recordatori de
la fragilitat i la vulnerabilitat de l’existència i un
cant lluminós a la vida, a
no deixar-nos perdre, ni
vèncer per l’adversitat,
i aprofitar cada minut i
cada batec. A fons.

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

Florent-Claude
Labrouste té quaranta-sis
anys, detesta el seu nom
i es medica amb Captorix, un antidepressiu que
té tres efectes adversos:
nàusees, desaparició de
la libido i impotència.
El seu trajecte comença
a Almeria, continua als
carrers de París i després a Normandia, on els
agricultors estan en peu
de guerra. França s’ensorra, la Unió Europea
s’ensorra. La vida sense
rumb d’en Florent-Claude
s’ensorra. L’amor és una
entelèquia. El sexe, una
catàstrofe. La cultura no
és cap taula de salvació.
Lúcid i nihilista, Michel
Houellebecq construeix
un personatge i narrador
desarrelat, obsessiu i autodestructiu, que escruta
la seva vida i el món que
l’envolta amb un humor
aspre i una virulència punyent.
“Serotonina” és també la desesperança en
l’amor i en el propi individu. El seu protagonista té
tot a l’abast de la seva mà
i, no obstant això, renúncia a aquest tot, fins i tot
a si mateix. La por de ser
feliç és l’antídot amb el
qual naufraga en la seva
pròpia derrota.

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

Serotonina
Autor: M. Houellebecq
Gènere: Novel·la

L’espera
Autor: Gina Clotet
Gènere: Infantil (+7)

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Petita margarida
M’omple la natura:
La terra, l’aigua,
l’aire, el foc.
Prodigis permanents,
que calen dintre nostre
sense fressa.
M’omple la natura:
La seva perfecció,
on s’emmirallen savis,
delint
per imitar-la.

La Joana ha decidit
capturar un ocell, per això
l’espera cada tarda al portal de casa. Quan l’atrapi
l’adoptarà com a mascota,
així el podrà tenir per sempre amb ella...
Durant la infància es
produeix la descoberta de
moltes emocions. L’espera
és un àlbum on es relata
aquesta vivència física i
emocional amb molta habilitat. Es reconeixen la ràbia, la tristesa i tots aquells
sentiments que l’ésser
humà experimenta al llarg
de la vida. Un nou llibre
per treballar i parlar de les
emocions amb els infants.
Amb aquesta metàfora
el conte deriva a moltes
lectures que està molt bé
que s’introdueixin als més
petits: l’amor cap a alguna cosa sense quedar-se
atrapat, gaudint de cada
moment i sensació, la curiositat cap a l’entorn, la
temporalitat de les coses...
La il·lustració, molt realista, acompanya de bracet
al text, poètic i minuciós,
amb acabats que transmeten tendresa i afecte cap a
tot allò que et va explicant.
Imatges grans i clares de
la nena a casa seva i al
jardí en tots els moments
cabdals amb l’ocell que
centren cada situació.

M’omple la natura:
Aquella flor salvatge
de pètals lluminosos,
un altre gran miracle
del bell jardí del món.
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L’Associació Grup d’Art4 prepara
diverses activitats pels propers dies
L’Associació Grup d’Art4
de Balaguer prepara pels
següents mesos un seguit
d’activitats.
Per una banda, la sala
d’exposicions de l’Ajuntament de Balaguer, s’hi podrà
veure una exposició de les
artistes Sònia Alins i Elena
Roset, del 31 d’octubre al 17
de novembre.
El proper 3 de novembre
a les 19 h, el Teatre Municipal
de Balaguer, s’hi podrà escoltar a l’Orquestra Simfònica
Victòria dels Àngels dirigida
per Pedro Pardo, que acompanyarà als guanyadors del
9è Concurs Internacional de

Foto amb els guanyadors del 9è Concurs

Cant Líric “Germans Pla, Ciutat de Balaguer” concurs que
es va celebrar el novembre

de l’any passat i que enguant
gaudirà del Concert dels
guanyadors.

Presentació al c/ d’Avall del llibre “Sóc
més de l’oest” del Sr. Postu

Imatge de la presentació

La presentació es va fer
el divendres 11 d’octubre davant la Llibreria Salvallibres
del c/ d’Avall. El Sr. Postu, un
dinamitzador solidari i enamorat de la Terra Ferma, du
a terme nombroses accions
solidàries així com la promoció de l’oest de Catalunya.
La presentació del seu
segon llibre “Sóc més de
l’oest”, organitzada per l’Assoc. Diversitat i Salut conjuntament amb la Paeria, amb
un nombrós públic assistent.

Balaguer va acollir la 42ena
Festa Catalana dels Escacs el
passat 6 d’octubre

Campionat al Molí de l’Esquerrà

El passat diumenge
6 d’octubre, la Federació
Catalana d’Escacs
conjuntament amb el
Club Escacs Balaguer i
l’Ajuntament de Balaguer
van organitzar el 31è
Campionat de Catalunya
de Ràpides d’Escacs per
equips i la 42ena Festa
Catalana dels Escacs
a Balaguer amb una
participació total de més
de 350 persones entre
jugadors i acompanyants.
El campionat es va disputar al pavelló Molí de l’Esquerrà de Balaguer, que
va acollir als 260 jugadors, representant a més
de 40 clubs de Catalunya.
El guanyador absolut va
ser l’Escola d’Escacs de
Barcelona que va guanyar 8 rondes i va fer taules en una, proclamant-se

campió de Catalunya
per equips de partides
ràpides; el club d’Escacs
Balaguer, amfitrió de la
jornada, va aconseguir la
3a posició del campionat
en la categoria Preferent,
tancant així una excel·
lent temporada on a part
de guanyar la Lliga en la
seva categoria provincial també ha aconseguit
guanyar el Campionat
de Catalunya d’Escacs
en categoria Preferent
de ritme clàssic.
La jornada va continuar al restaurant de
l’Hotel Santuari de Balaguer, on es va celebrar la
Festa Catalana dels Escacs, la festa va consistir
en un dinar de germanor
entre més de 190 persones de diferents clubs
d’Escacs de Catalunya.
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Bon partit al municipal amb victòria
del Balaguer per 3-1 davant l’Alpicat

Una jugada del partit

CF Balaguer va guanyar
per 3 -1 el partit que el va
enfrontar al Club Atlètic
Aplicat.
L’equip local es va imposar en un partit en un partit
molt interessant en el que
els contracops van ser la

nota dominant i que va tenir
diferents alternatives.
Al minut 23 el Balaguer
va obrir el marcador amb
un contracop per la dreta
que Marc Sánchez defineix
aconseguint l’1-0.
El visitant Gerard Cas-

telló va igualar el partit al
minut 42 després de retallar
per la dreta cap a l’interior i
l’envia al pal llarg sense que
Alfred pugui fer res.
Al segon temps, Nacho
al minut 64 feia el segon gol
local en un altre contracop
després un corner a favor
de l’Alpicat i un altre cop
Marc Sánchez, al minut 68
feia el definitiu 3-1 amb un
xut llunyà.
Amb aquest tres punts
guanyats a casa el Balaguer escala fins a la zona
còmoda d’una classificació
que continua comandant el
Borges Blanques amb 18
punts aconseguits en els 6
partits disputats.
En el pròxim partit de
lliga el Balaguer es desplaçarà fins al camp del
Guissona.

5è títol pel balaguerí Íker
Castillo i el lleidatà Gerard Navas
Íker Castillo, de
B a l a g u e r, i e l s e u
company Gerard
Navas s’han proclamat
campions al VI Súper
Gran Slam de menors
del circuit de la Federació
C a t a l a n a d e Pa d e l
disputat al Clark Padel &
Wellness de Cabrera de
Mar.

Íker Castillo i Gerard Navas

Amb aquesta victòria
ja sumen el seu 5è títol
aquesta temporada
de les 8 proves del
calendari en les que han
participat a falta només
d’un torneig abans de
finalitzar la temporada
amb el Campionat de
Catalunya i el Màster de
menors a finals d’any.
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El Sisvial CB Balaguer rep una derrota i
una victòria en els dos darrers partits

Prop de 200 corredors es van
aplegar a la 9a edició de la
Milla de Balaguer

El Sisvial Club Bàsquet
Balaguer sènior masculí
A s’estrena aquesta
temporada en la segona
catalana

El passat dissabte
12 d’octubre es va
celebrar la 9a edició de la
Milla de Balaguer, amb
vora 200 participants.
Enguany la prova estava
organitzada per tres clubs
esportius de la ciutat,
com són el Pedala.cat,
els Maratonians del
Segre i el Logiesport i la
col·laboració de la Paeria
de Balaguer.
Els guanyadors van
ser Pol Fernández del
Club Pedala.cat (amb un
temps de 4:39) i en sènior
femení Anna Rocamora
del Sicoris Club (amb un
temps de 5:53).
La Milla que fins l’any
passat estava organitzada
pel Runners Balaguer,
havia aconseguit la
distinció de ser la
segona millor Milla de
l’estat, segons el portal

El passat 6 d’octubre el
Sisvial CB Balaguer no va
poder aconseguir la victòria
a en el segon partit de la lliga
regular de 2a catalana, a la
pista del Nubem Telecom
Bàsquet Berga.
Tot i fer mèrits per emportar-se el partit, sobretot
en defensa, el poc encert a
cistella només començar el
partit, feia que el Balaguer
anés per sota el marcador, 3027 a la mitja part. A la represa,
la cosa no va canviar, els balaguerins molt sòlids al darrera,
no aconseguien jugar amb
claredat, i a la falta d’encert se

Equip temporada 2019-2020

Imatge del partit contra l’Esparreguera

li sumava una gran quantitat
de pilotes perdudes.
Tot i així, a el Sisvial lluny
d’abaixar els braços va seguir creient en la victòria, i
gràcies a la lluita al darrera
i a la millora de la circulació
de la pilota en atac aconseguia anotar des de la línia de
6.25 i posar-se per davant al
marcador, 46-50 a falta de 3

minuts i mig pel final. Però va
ser quan els locals van anotar
4 triples consecutius que van
fer decantar el partit pels de
Berga (63-61).
Per altra banda, aquest
dissabte 12 d’octubre els
balaguerins jugaven a casa
contra el Proncat CB Esparreguera B, que després de
dos jornades perdent als
últims instants de partit, els
Balaguerins van saber patir
i aconseguir que la primera
victòria es quedés a casa.
Començant igualats el partit,
es van viure moments amb el
marcador diferenciat i atrapat
en un moment pels visitants.
L’equip local tenia moltes
ganes de guanyar i això es
va veure reflectit en el joc,
tot i que l’altre equip va tenir
molt encert des de la línia de 3
punts, però la constància del
Sisvial va fer que s’emportessin la victòria.

Enguany l’organització
ha anat a càrrec del
Pedala.cat, el
Logisport i els
Maratonians del Segre
Runedia. Es celebra a la
zona alta del Passeig de
l’Estació i compta amb la
participació d’atletes des
de categoria baby fins a
veterans. Els recorreguts
que es disputaven eren
entre els 1.200 metres i els
300 metres els més petits,
100 metres els babys i
1.609 metres corrien de
cadets fins a veterans.
Destacar l’èxit de
participació en categories
infantils, així com també
en el públic que va animar
en tot moments als
corredors i corredores.

Pol Fernández va ser el primer en creuar la meta
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El sènior femení del Cudós Consultors CB
Balaguer encaixa una derrota i una victòria

Pol Fernández i Rosamari
Carulla primers en la Cursa del
Dúgol d’Algerri

El sènior femení Cudós
Consultors CB Balaguer,
debutava al pavelló Primer
d’Octubre el passat dia 5,
amb un rival que s’estrenava aquesta temporada en un
partit oficial, el Vedruna Carme Sabadell, que acabaria
amb un 84-43.
Les balaguerines van
sortir al terreny de joc preparades per encarar un partit
amb la màxima intensitat.
Les locals van estar, d’inici,
intenses en atac però toves
en defensa, anotarien amb
facilitat però també es deixaven perseguir per un Vedruna
Sabadell que no es rendia.
No va ser fins al final del primer quart que el Balaguer
va agafar la primera renda
i marxaria de 7 punts en el
marcador, motivat per una
millor estructura defensiva.
A partir d’aquí, les grana es
mostrarien superiors en tots
els aspectes del joc, i exhibint

El Club Esportiu los
Gessers d’Algerri ha
organitzat la cursa amb
el suport de l’Ajuntament,
aquest diumenge 13
d’octubre. Els participants
podien escollir entre
10 i 5 kilòmetres, que
es podien fer tant en la
modalitat de cursa com
en la de caminada. També
s’han celebrat curses
infantils. Com a novetat
d’enguany, s’ha dissenyat
un recorregut diferent a
les anteriors edicions,
recorrent el Secans de
la Noguera, amb sortida
en direcció a Castelló
de Farfanya, en un perfil
exigent amb pujades i
baixades. La major part
del trajecte ha estat sobre
terra i ha recorregut espais
naturals de gran interès.
A la distància llarga,
en la categoria masculina

Imatge del partit contra l’Esparreguera

un joc espectacular i dinàmic
en atac, juntament amb una
defensa sòlida anirien eixamplant la diferència fins a
la màxima final de 41 punts,
amb el 84-43 al marcador final.
Aquest passat dissabte
13 d’octubre, les balaguerines jugaven a la pista del CN
Terrassa, un dels equips més
en forma de la categoria i que

Sènior Femení del Cudós Consultors CB Balaguer

encara no coneix la derrota.
El Balaguer va plantejar
un partit seriós, amb una
defensa que mirava d’eliminar els seus punts forts, la
bona circulació de pilota i
l’encert exterior. L’inici va ser
un intercanvi constant de cistelles, el Balaguer, amb atac
elaborats aconseguia anotar
amb molta dificultat, mentre
que el CN Terrassa veia com
l’encert exterior les mantenia
al partit. El marcador anava
a favor de les balaguerines,
fins que l’expulsió per una
antiesportiva i una tècnica,
d’Anabel Ticó faria capgirar
la tònica del partit.
Les visitants, malgrat
donar tot el que tenien, notaven l’absència d’aquesta
jugadora, i el Terrassa tornaria a entrar al partit, amb un
final ajustat a cara o creu, les
del Vallés més encertades i
s’eduïren una lluitada victòria (58-53).

Moment de la sortida

el millor ha estat Pol
Fe r n á n d e z ( H i n a c o
Monzón) amb una marca
de 36.43, seguit de Sergi
Bernaus (Clos Pons Thai
Runners) i de Ramon
Bosch (CA Borges). En
dones, triomf de Rosamari
Carulla (Logiesport La
Guineu), vigent campiona
de la Lliga Ponent, amb
un registre de 42.41. L’han
acompanyat al podi Núria
Noguera (Club Triatló
Prosan) i de Nuria Sus (AE
Ekke).
Pel que fa als 5 km,
Sergi Nunes (Runners
Balaguer), seguit de
dos representants dels
Xafatolls: Sergi Pascual i
de Genís Alías. En el capítol
femení, Antonia Argilés
(Clos Pons Thai Runners),
seguida de Laura Pallejà
(Esports Truga) i de Natàlia
Bernat (Runners Balaguer).
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El Balaguer Piera Ecoceràmica encapçala
la classificació de la Divisió d’Honor
Les balaguerines rebran aquest dissabte al Molí de
l’Esquerrà al Tramuntana Figueres, 2n classificat
El Balaguer Piera Ecoceràmica encapçala la classificació de la Divisió d’Honor
Femenina després dels úl-

tims dos partits jugats.
El primer cap de setmana
d’octubre, en el segon
encontre, la victòria era pel

Jugadores del Leka Enea Irún i les balaguerines

Balaguer Piera Econòmica
jugant a casa sobre el Girbau
Vic, per 4 a 2. En el primer
partit Natalya Prosvirnina
es va imposar fàcilment a
Irina Gimeno per 3 a 0. En el
segon Svetlana Bakhtina va
fer el mateix resultat sobre
Silvia Coll. En el tercer Anna
Biscarri va cedir davant Noa
Muñoz per 0 a 3. Svetlana va
tornar a fer un 3 a 0 davant
Irina Gimeno, i Natalya
Prosvirnina, davant Noa
Muñoz, va repetir resultat
de 3 a 0. Amb l’encontre ja
guanyat Anna Biscarri va
cedir el darrer punt davant
Silvia Coll per 0 a 3.
El passat cap de setmana
jugaven a San Sebastian
i Irún. En el partit del
dissabte davant l’Atlético
San Sebatián Natalya
Prosvirnina va guanyar els

Partit a casa contra el Girbau Vic

seus partits dos davant Tina
Kuping i Elene Sagardia
pel mateix resulta de 0 a
3. Svetlana Bakhtina va
imposar-se també per 0 a
3 davant Maite Aizpurua i
Tina Kuping, mentre Claudia
Cejas va cedir els seus dos
punts davant Elene Sagardia
i Nerea Aizpurua, deixant així
el marcador final en 2 a 4 per
al Balaguer.
En l’encontre del
diumenge davant el Leka
Enea de Irún Natalya
Prosvirnina va cedir el
primer partit contra la russa

Anastassia Ruslibatskaia
per 3 a 0, però va guanyar
e l se gon davant June
Garcia per 1 a 3. Per la seva
banda, Svetlana Bakhtina
va guanyar el primer partit
davant Sara Martínez per 0
a 3, i es va imposar també
a Anastassia Ruslibatskaia
per 1 a 3. Per la seva banda
Claudia Cejas va pedre el
primer davant June Garcia
per 3 a 1, però en el segon es
va imposar a Sara Martínez
per un ajustat 2 a 3, donant
així la victòria final a les
balaguerines per 2 a 4.
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L’atleta Oriol Marqués inicia la seva 3a
temporada amb el FC Barcelona d’atletisme
L’atleta balaguerí
comença la seva tercera
temporada en aquest
equip amb anteriors
bons resultats
L’atleta balaguerí Oriol
Marqués, inicia la seva
tercera temporada amb el
Futbol Club Barcelona, en
la seva secció d’atletisme.
L’Oriol que la temporada
passada va aconseguir el
Campionat de Catalunya
Sub14 de cros per equips,
el subcampionat de Catalunya de pista per equips i

Aquest era l’últim
concurs de la Lliga de
les Terres de Lleida
abans de la gran final
del 10 de novembre

Oriol Marqués

la 7a posició individual al
Campionat de Catalunya
dels 3.000 metres inicia la
temporada amb nova i di-

fícil categoria (Sub16) juntament amb el tècnic Jose
Antonio Prieto, que serà
l’entrenador.

El nedador Lluís Pijuan del CEN
Balaguer guanya a la Radikal Ocean52
Una prova en aigües
obertes de referència a
Espanya que ha comptat
amb més de 1.400
participants

Lluís Pijuan del CEN Balaguer al centre del podi

En Lluís Pijuan del Club
Esportiu Natació Balaguer
guanya l’onzena edició
de la Radikal Ocean52,
en la categoria màster 40,
la competició en aigües
obertes de referència a
Espanya, ha comptat amb
més de 1.400 participants,
entre nedadors populars,
amants de les aigües obertes, i esportistes d’alt nivell.

L’olímpic Albert Hermoso
campió del Concurs de Salt de
Tàrrega lliga Terres de Ponent

Una competició que ofereix
als participants a part de la
participació en les proves
(segons categories), xarrades i sessions tècniques
relacionades amb la natació amb aigües obertes i
l’activitat física. Així com
també activitats pensades
també per als familiars i
acompanyants més petits.
La competició, celebra-

da aquest cap de setmana,
entre dissabte i diumenge,
transcorria entre Calella
de Palafrugell i Llafranc
(Costa Brava), amb travessies de 7.0, 3.5 i 1.5, Radical Kids i Radical Relays
(4x800) – des de Calella
de Palafrugell fins les Illes
Formigues i, d’allà, fins a
Llafranc.
En Lluís ha quedat en
el lloc 21è en la general
absoluta sent el primer
màster 40, amb un temps
de 1 hora, 29 minuts i 58
dècimes, fent el recorregut
de 7 km en mar obert.

Una cinquantena
de genets i amazones
van prendre part aquest
diumenge 13 d’octubre
del sisè concurs
puntuable per la lliga de
Salt d’Obstacles de les
Terres de Ponent 2019 a
les instal·lacions del Club
Escola Hípica Tàrrega.
En el concurs es van disputar proves des de 0,40
fins a 1,20m i en total hi
van haver una seixantena de sortides a pista.
Pel que fa a la competició, en la prova gran
de 1,20m es va fer amb la
victòria Albert Hermoso
i Grytzen Z amb un recorregut sense falta i un
temps de 78,31 segons.
Núria Lladonosa va ser
segona amb Icaro LB,
seguida per Antoni Martí
amb Udor Lover.
Pel que fa a la prova
de 1,10m, la guanyadora
va ser Íngrid Farnell amb
Nana amb un recorregut
sense penalització i un
temps de 94,87 segons.

Salt d’Albert Hermoso

En la prova d’1m Albert Hermoso amb Keen
About Wonderland Z va
ser primer amb un recorregut sense falta i un
temps de 88,9 segons.
A 0,90m Isaac Morera
amb Creemully Melody
es va fer amb la primera
posició sense cap falta i
amb un temps de 60,1.
En la prova de 0,80m
la guanyadora va ser
Noa Moya amb Kiara.
En la prova de 0,60m hi
va haver 5 participants
que van fer el recorregut
sense falta i per tant van
quedar primers ex aequo, en tractar-se d’una
prova sense cronòmetre.
En la prova de 0,40m Julià Girós va ser l’únic participant i guanyador amb
Rosseta.
Aquest concurs és
l’últim de la Lliga de les
Terres de Lleida, abans
de la gran final que tindrà lloc també a Tàrrega
el proper 10 de novembre. La lliga està organitzada per l’Associació
Esportiva Eqüestre de
Lleida (AEELL) amb la
participació dels clubs
hípics de la zona que
acullen els diferents
concursos, i sota el paraigües de la Federació
Catalana d’Hípica.
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Tres metges

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

En un temps no gaire
llunyà. Amb un Balaguer
força diferent al d’avui, en
que quasi tots érem coneguts. A les cases hi havia
els habitants que eren família, i un, que no hi estava, però era present a tota
hora per casos de necessitat. Des de un xarampió a
un mal de queixal; era el
metge de capçalera. No
deixava d’ésser un membre més de la família.
Amb confiança plena. Jo
en recordo tres.
Com Balaguer no tenia la població d’avui, la
visita del metge no era
esclava del temps, la dita
“de visita de metge” deu

ser posterior als temps
que recordo. La Seguretat Social estava “en
mantillas”, i no tenia res
de l’actual. Posada en el
dit xalet del Enriquet, i en
un annex afegit a la seva
esquerra molt estret i bastant fosc. Encara que s’ha
de dir que l’abundor de la
llum elèctrica no era pas
enlloc. El que “manava”
i dirigia aquell habitacle
que era una sala d’espera
era un simpàtic “bedel”,
dit Andrés. Simpàtic i de
rialla fàcil, que més tard
va ser cambrer del bar de
cal Pauet.
Dit tot això, he de dir
que el primer metge que

Senténcia

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

Catorze
d’octubre/2019, data de la sentència dictada pel Tribunal
Suprem en el cas dels polítics catalans protagonistes de la declaració unilateral d’independència del
2017. Caldrà que recordem la data i la marquem
amb retolador permanent
a l’almanac de 2019.
La veritat és que la
sentència no m’ha sorprès; ja vaig anticipar
(GROC Gener/2019) que

no serien condemnats pel
delicte de rebel·lió. El Tribunal, que ha fet autèntica enginyeria jurídica per
tal d’evitar la condemna
per rebel·lió, declara que
la violència d’aquells dies
no va ser instrument per
la declaració unilateral
d’independència. A més
d’això el Tribunal Suprem
ha deixat una escletxa
evident per a que el President de la Generalitat, que
té la competència en ma-

jo recordo va ser el Dr.
Montseny, el senyor Paco
pels de casa. Venia de
lluny la seva coneixença,
doncs era company del
meu oncle Pau a l’haver
estudiat a Barcelona, un
Medecina i l’altre Dret.
Que cal dir del Sr. Paco, la
seva imatge amb la boca
bellugadissa al portar-hi
un pinyol d’albercoc. El
seu caminar ràpid, i la mitja rialla a la seva cara que
invitava a la confiança i a
la amistat. I a no prendres
gaires coses massa seriosament.
Al plegar em suposo
per raons d’edat, el seu
oferiment per assistir-nos
en casos d’urgència, va
ser tot el que es pot esperar d’un bon amic.
La Seguretat Social ens va
assignar al Sr. Felipe Co-

mabella, també balaguerí,
i amb una ampla filosofia i
coneixement del ofici i del
ser humà. Als seus consells mai i faltava un punt
de fotesa, però eren, justa
la fusta, el que el teu cos
demanava a crits per apariar-se.
Tot ell era humanitat
i senzillesa, però desgraciadament es va morir. I
nosaltres el vam perdre.
S’obria un interrogant
de qui el substituiria. I
va sorgir la del Sr. Ferran
Barallat. Un quasi desconegut per molts al no ser
de Balaguer. Gracies a un
parent de la seva senyora
a qui va substituir. Agradable al tracte, alt, prim
mai dret del tot, senzill i
modern, doncs era més
jove que els citats. Nosaltres la meva família i jo,

vam tenir la sort de poder
tenir-li-ho conduit, i cal dir
que ens va mantenir la salut amb poques receptes i
amb més d’un consell.
Quan el vam necessitar
mai ens va fallar, i sempre
amb bona cara. Quan el
van jubilar va tenir un bon
disgust.
I com els anys fan mal
a tothom, a ell també li va
arribar. La seva planta es
va anar deteriorant, però
la seva ànsia de viure la
fet viure. Fins que la seva
mort ens ha sorprès fa uns
dies.
Tres metges vocacionals com ha d’ésser un
metge. Amics de tots els
tres. Bones persones que
un desitjaria que els recordessin.
Descanseu en pau us
ho mereixeu.

tèria penitenciària, pugui
concedir als condemnats
el tercer grau d’aquí a dos
o tres mesos.
La condemna finalment ha sigut per sedició
(recorda lector: sedició és
el “delicte que cometen
aquells que s’alcen pública i tumultuàriament per
impedir, per la força o fora
de les vies legals, l’aplicació de les lleis”), incloent-hi dintre de la sedició,
més enginyeria jurídica,
el delicte de malversació
de recursos públics. Una
condemna per rebel·lió
més una condemna per
malversació hauria supo-

sat de vint-i-cinc a trenta
anys.
Sé que no és correcte
ni honorable fer escarni
d’aquells que ho estan
passant malament però,
¿tant cecs estaven que no
veien, malgrat totes les
advertències, que l’Estat
es defensaria? ¿És que
estaven tant inflats de supèrbia i prepotència que
van donar per fet que tota
Europa aplaudiria i l’Estat
espanyol cauria de genolls? Accepto, amb moltes reserves, que dos milions de catalans van dir SI
a la independència aquell
1 d’octubre. Val. ¿I què hi

ha dels cinc milions i mig
de catalans que no han dit
SI a la independència? ¿I
què passa amb els trentanou milions d’espanyols
no catalans que no han SI
a la independència de Catalunya?
Sigui com sigui la sentència és un avís a navegants: Puigdemont, Marta
Rovira, Meritxell Serret
i etcètera ja saben què
passarà si trepitgen sol
espanyol i què pot passar
quan sigui efectiva l’ordre
internacional de busca i
captura que la Justícia ja
ha enviat.
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Les Festes del Sant Crist amb moltes
activitats per a totes les edats

La junta local AECC Balaguer
organitza un concert amb
vermut i el tradicional sopar

El concert Jove de Festa
Major es farà el 2 de
novembre amb l’actuació
de Love of Lesbian, a
partir de les 23.30h

La Junta Local AECC
de Balaguer, ha organitzat
per aquest mes d’octubre
varies activitats a la ciutat
de Balaguer.
La primera que
es va celebrar, va ser
la primera caminada
contra el càncer el passat
diumenge 6 d’octubre
amb èxit de participació,
la qual s’espera que
pugui ser una cita més
al calendari d’activitats
de la ciutat.
Per aquest diumenge
20 d’octubre i a l’església
de Santa Maria, hi ha
programat un concert
amb el “Cor Lupulus
Emsembla” a les 12
del migdia i en acabat
s’oferirà un vermut als
assistents. Està adreçat
a tothom i es demana el
donatiu de cinc euros.
També pel dissabte 26

Les festes del Sant Crist
es celebraran els propers
dies 8, 9 dia de la festa del
Sant Crist, patró de la ciutat
i 10 de novembre.
La festa gran de la ciutat
que començarà el divendres
dia 8 amb la tradicional
ofrena floral al Sant Crist
per part dels escolars de la
ciutat, amb dues novetats
importants: una serà el
canvi del punt de sortida ja
que el mercat del dissabte
es traslladarà al divendres i
els nens i nenes sortiran des
de la plaça del Museu en
compte de la del Mercadal.
L’altra novetat serà que
l’ofrena de la Gent Gran
també tindrà lloc al matí,
arran de migdia, en compte de la tarda per aconseguir fer més gran l’ofrena.
Dissabte festa del Sant
Crist, es farà la missa del
patró amb les autoritats,
els gegants, sardanes i ball
vermut swing. A les 8 del
vespre i al Teatre Municipal
gaudirem d’un gran espectacle familiar a càrrec del
conegut Mag Lari, adreçat
a tots els públics.

Presentació Festes del Sant Crist 2019

El diumenge al matí
tindrà lloc una gran cercavila per diferents carrers de
la ciutat amb sortida des
de la plaça del Mercadal i
arribada a la plaça del Museu a càrrec dels Gegants
i Capgrossos amb la Colla
Gegantera i Graellera que
els faran ballar i gaudir als
més petits. Per la tarda al
teatre també, l’espectacle
infantil Ballant damunt la
lluna a càrrec de ThePenguins. Acabarem la festa
amb un gran castell de
focs, un piromusical amb
diferents peces musicals,
alguna d’elles també infantil.
Recordar també que
durant els tres dies es podrà gaudir de les tradicionals Firetes que un any
més estaran instal·lades al
darrera del pavelló Inpacsa.

En quant als balls de
Festa Major, pensats per
una altra franja d’edat, enguany vestiran el Pavelló,
el Quartet Alea amb el Ball
de la Gent Gran previst per
al divendres per la tarda,
l’Orquestra Metropol amb
un sensacional concert i
ball de tarda llarg, i tancarà
les festes la Internacional
Orquestra Maravella, que
també ens delectarà amb
un sensacional concert i
ball llarg fi de festa. I durant el matí posarà el so al
Concurs de Colles Sardanistes que arriba a la 58a
edició.
Pel que fa a la festa
jove, divendres l’actuació
de Rehenes, Doctor Prats,
La Tropical i Dj. Lika Caro.
Dissabte la nit We Love 8090’s & 2000, La Orquestra
Mondragón, Autoput i Dj.
Ramos.

Un concert a l’església
de Santa Maria i un
sopar solidari a part
de la caminada ja
celebrada
d’octubre es celebrarà el
sopar solidari contra el
càncer al Pavelló Molí
de l’Esquerrà a partir de
les 21.30 h. Després del
sopar es farà l’actuació
solidària del grup Veus
de Ponent i també un
sorteigs de regals.
Unes activitats amb
l’objectiu de recaptar
diners per seguir
investigant aquesta
malaltia i al mateix temps
donar a conèixer aquesta
associació que dóna
suport tant als malalts
com als familiars.

Sopar del càncer d’una edició anterior
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El nou cicle “A escena” del Teatre
s’inicia amb “Il Velatorio Lirico”
Canvi de dia en l’estrena
del cicle “A escena” per
motius de la vaga general
anunciada a Catalunya per
aquest proper divendres 18
d’octubre. Aquest fet, provoca que el concert Il velatorio
lirico es traslladi al dissabte
19 d’octubre a les 20.30 h, al
Teatre Municipal.
El nou cicle A ESCENA
es caracteritza en formats
de muntatges escènics de
petit format i on el públic és
a dalt de l’escenari, compartint espai amb els artistes.
Didirigit pel balaguerí
Jesús Agelet, que també ha
fet la dramatúrgia de l’espectacle, música a càrrec

Il Velatorio Lirico

del músic balaguerí, Xavier
Monge i el baríton Javier
Lázaro.
L’espectacle, gira al vol-

Obra “Miedo” d’Albert Pla

tant de la figura de la Caterina Tosti Castafiore, amb
una llarga existència plena
de música i amistats.

Sopar Jove de Castanyada organitzat
per la Paeria i l’Associació Joves BLG

Imatge cartell

Canvi en la programació del
Cicle de Tardor 2019 del Teatre
Municipal

L’associació Joves BLG i
l’àrea de joventut de l’ajuntament de Balaguer, organitzen
un sopar jove per celebrar la nit
de Castanyada.
Un sopar a 5€ el tiquet
(entrepà i dos begudes) i varies activitats com “Beerpong
amb dj’s”, un bingo i desprès
música amb els dj’s “Edu” i “Lo
Maik” fins a 2/4 de dues de la
matinada. Iniciativa que neix
per crear oci nocturn jove en
una data assenyalada com la
Castanyada.

El Teatre Municipal de
Balaguer va presentar fa
uns dies la 23a temporada
professional d’arts
escèniques, on s’hi incloïa
la programació del cicle
de Tarddor ‘19, iniciada el
passat 6 d’octubre amb
un espectacle en motiu del
centenari del naixement de
l’escriptora balaguerina
Teresa Pàmies, La llibertat
irrenunciable.
Dins de la programació
del Cicle de Tardor es va
anunciar els espectacles
de l’abonament del Cicle
de Tardor ‘19, Casa de
nines el 27 d’octubre,
amb Emma Vilarasau i
Ramon Madaula com
a caps de cartell, la
proposta escènica per a
públic familiar, Dolce Vita
amb el MAG LARI el 9 de
novembre i la comèdia

Oh, mami!, que s’havia
de representar l’1 de
desembre.
Per motius aliens a
la voluntat del Teatre,
aquesta darrera proposta, Oh, Mami! no es representarà i en el seu lloc
s’hi podrà veure el darrer
muntatge del polifacètic cantautor Albert Pla,
amb “Miedo”. El controvertit i provocador cantant portarà a l’escenari
del Teatre de Balaguer
un viatge íntim i molt
personal que arrenca
en la infantesa, va fins a
més enllà de la sepultura
i recorre les sensacions,
les emocions i els sentiments que ens produeix
la por o el Miedo. Aquest
canvi en la programació
no modificarà els preus
dels abonaments.
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BREUS

Anuncis breus classificats
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.
-----------------------------------A BALAGUER es lloga
habitació en pis per a
compartir. Amb dreta
a cuina. Interessats
trucar al: 669568800.
----------------------------------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 sense compromís:
973450555.
-----------------------------------

TREBALL

-----------------------------------SE OFRECE mujer
para hacer limpieza en
casas, comunidades
o escaleras. También
tareas de planchar.
Disponibilidad de horario. Solo en Balaguer. Con experiencia.
Referencias. Razón:
631657319.
-----------------------------------

REPASSOS d’anglès.
Primària, ESO i Batxillerat. Raó: 698383277.
Informa’t!
----------------------------------MASAJISTA PROFESIONAL. Técnicas de
relajación, drenaje
linfático, terapéutico,
antiestrés, faciales y
estéticos. Balaguer.
Razón: 631657319.
-----------------------------------SE OFRECE mujer con
titulación de trabajadora familiar y auxiliar
de geriatría para dar de
cenar, aseo, pasear...
En horario de tarde/
noche. En Balaguer
o cercanias. Razón:
671631935.
------------------------------------

VARIS

----------------------------------FORA
TRASTOS,
persones de confiança i de casa. Buidem pisos, trasters i
magatzems. No llencis res, recollim tot
el que no facis servir. També donem el
servei de mudances.
Informa’t al telèfon:
649232923.
----------------------------------VENC Thermomix 31,
en perfecte estat de
funcionament. Dotada de tots els complements d’ús, bossa
de transport i també
llibre de receptes. Raó
telèfon: 659 34 33 64.
----------------------------------------

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.
-------------------------------------------------------------------Per posar anuncis
en aquesta secció de
breus
classificats,
adreceu-vos a les nostre oficines del c/ Sant
Lluís, 36-38 entresol
de Balaguer.
----------------------------------
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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
MONTGAI
EVA CAMPIÑEZ

973430358

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

973438136

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

De les 8 de la tarda del 17 d’octubre
a les 8 de la tarda del 24 d’octubre
DOLSET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 24 d’octubre
a les 8 de la tarda del 31 d’octubre
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 31 d’octubre
a les 8 de la tarda del 7 de novembre
MARCH

en perfecte estat de funcionament.
Tots els complements
d’ús, bossa transport i
llibre de receptes.

Venta de pis, amb 4
habitacions, bany
complert i aseo.
Zona de Cappont.
Particular.

Raó: 659 34 33 64.

Raó: 678 912 701.
Comunitats | Pàrquings | Oficines
Establiments comercials | Col·legis
Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra
Neteges en general
Vidres | Rètols
Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS
PRESSUPOST

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

PIS A CAPPONT,

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.

VENC Thermomix 31,

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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