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En Portada
Festival Llavors a les 
Franqueses

 Enguany es celebrarà la segona edició del Fes-
tival Llavors, els dies 3 i 4 de setembre, amb Santa 
Maria de les Franqueses com a escenari. Aquest any 
col·labora amb el Suport a la Creació de Fira Tàrre-
ga. Formen part d’aquest programa la companyia 
lleidatana Les Cícliques, que actuarà el divendres 
dia 3 i la companyia Kernel Dance Theatre que des 
del dilluns dia 30 d’agost s’ha instal·lat al monestir 
cistercenc i durà a terme la residència artística de 
l’espectacle “Long” que es podrà veure el dia 4. 

Amb el suport de
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#Els dies 3 i 4 de setembre Santa Maria de les Franqueses serà l’escenari del festival Llavors
Des de la Paeria de Balaguer es treballa perquè l’activitat de ciutat sigui cada cop més inclusiva, i per això 
l’Associació l’Estel participarà en el servei de barra on els nois i noies desenvoluparan la seva tasca

# L’escultura en memòria pels morts durant el confinament ja és al cementiri
La brigada municipal amb l’escultor Erik Schmitz i tècnics de la Paeria van realitzat el muntatge

>>BALAGUER
# Una seixantena d’empreses i autònoms ja han demanar ajuts a la Paeria

La quantia màxima subvencionable per beneficiari serà de 1.000 € 
i, com a novetat s’han incorporat noves despeses subvencionables 

# Presentació del llibre del centenari de l’Orfeó Balaguerí
El 3 de setembre sota el nom de “Petita història de l’Orfeó Balaguerí”

# Èxit del nou format de l’Interpiscines amb gran participació 
L’iniciativa de l’Oficina Jove del Consell Comarcal de la Noguera, 
ha finalitzat el mes d’agost amb un gran èxit d’assistència

# El Consell Comarcal va rebre el noguerenc Arnau París
L’Arnau París, d’orígens noguerencs, ha estat el guanyador de la 9a 
edició del programa MasterChef de TVE

# Presentació de la IX edició de la BTT Serra d’Almenara
Enguany s’han preparat tres circuits BTT, que passaran per les co-
marques de la Noguera i l’Urgell, en diferents pobles

# XI travessia i VIII Pantathó al Pantà de Sant Llorens el dia 5
Diverses distàncies, aptes per a totes les edats, començant a partir 
dels 250 metres, tot i que només la Travessia gran de 3200 metres

>>COMARCA
# Les persones de la Residència d’Àger redescobreixen el centre històric

Una desena d’usuaris de la residència per la gent gran Vall d’Àger van redescobrir al mes d’agost, el centre 
històric de la Vila d’Àger després de mesos sense poder sortir a conseqüència de les restriccions 

# Exposició al Monestir de les Avellanes “Escultura i Paissatge” d’Evelí Adam
La seva obra ha estat exposada en mostres internacionals de París, Roma o Ginebra, entre altres

>>ESPORTS
# La Mitja Marató de Balaguer el proper 26 de setembre amb sortides des de la Plaça Mercadal

El canvi de data ha sigut per motius sanitaris, ja que al febrer no es va poder fer. També s’ha modificat el 
nombre de participants, limitant-la a 500 inscripcions. La sortida es farà des de la Plaça Mercadal

# Èxit de participació en la Triatló de muntanya, la Quadratló i la primera Triatló junior
Enguany com a novetat s’ha celebrat la primera edició de la Triatló Júnior

# Exposició “El flamenco patrimoni immaterial de la humanitat”
L’acte de presentació serà el dia 4 i es farà una conferència online de 
l’investigador Juan Pinilla Martín

# Certamen per escollir la sardana Balaguer Capital de la Sardana
El termini de presentació de les sardanes per part dels compositors 
s’obria el divendres 6 d’agost i clourà el divendres 29 d’octubre
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Una seixantena d’empreses i autònoms 
ja han demanat ajuts a la Paeria
 Una seixantena d’em-
preses i autònoms afectats 
per la covid-19 han sol-
licitat els ajuts de la Paeria 
de Balaguer per a la reacti-
vació econòmica.
 La quantia màxima sub-
vencionable per beneficiari 
serà de 1.000 € i, com a no-
vetat s’han incorporat noves 
despeses subvencionables 
com ara les despeses de 
subministraments elèctric, 
de gas i d’aigua, despeses 
de gestoria o d’asseguran-
ces, com també despeses 
de digitalització.
 Aquestes empreses han 
hagut d’acreditar una bai-
xada mínima de facturació 
del 40%, prenent com a refe-
rència l’últim trimestre del 
2020. En aquesta línia s’ha 
mantingut, d’altra banda , el 
topall de facturació màxima 
per optar a la concessió de 

l’ajut de 350.000€ durant 
l’any 2019. Els que complien 
els requisits s’hi han pogut 
presentar independentment 
si havien rebut alguna ajuda 
en convocatòries anteriors.
 La Paeria no descarta 
no la possibilitat d’obrir 
una quarta línia modificant 

les bases perquè més em-
preses i autònoms puguin 
optar a les ajudes.
 La sol·licitud es va po-
der presentar del 10 al 23 
d’agost. Tota la informació 
sobre aquests ajuts es pot 
veure a: ajutscovid19.bala-
guer.cat

Imatge del cartell

 En motiu del centenari 
de l’Orfeó Balaguerí que 
celebra aquest any 2021, el 
proper divendres 3 de se-
tembre es farà la presenta-
ció del llibre “Petita Histò-
ria de l’Orfeó Balaguerí” a 

partir de les  7 de la tarda al 
pati dels antics Escolapis 
al carrer Miracle.
 El llibre parla d’aquests  
cent anys d’història, un re-
cull de les persones que hi  
han passat, en tots aquests 

anys, així com les actuaci-
ons que s’han fet.
 El llibre es podrà adqui-
rir el dia de la seva presen-
tació al pati de l’antiga Es-
cola Pia, el lloc on l’Orfeó 
va fer el seu primer concert 
ara fa cent anys.
 La presentació anirà a 
càrrec de l’autor del llibre 
l’escriptor Josep Vallver-
dú i la il·lustradora, Pilarín 
Bayés, així com les autori-
tats locals i comarcals.
 El llibre s’ha fet en for-
mat conte per arribar a tots 
els públics i promocionar 
l’entitat i donar-la a conèi-
xer. L’entitat regalarà un 
llibre a tots els socis. L’afo-
rament a l’acte és limitat 
per respectar les mesures 
Covid.Orfeó Balaguerí

 Enguany es celebrarà 
la segona edició del 
Festival Llavors, els dies 3 i 
4 de setembre, amb Santa 
Maria de les Franqueses 
com a escenari. Aquest 
any col·labora amb el 
Suport a la Creació de 
Fira Tàrrega. Formen part 
d’aquest programa la 
companyia lleidatana 
L e s  C í c l i q u e s ,  q u e 
actuarà el divendres dia 
3 i la companyia Kernel 
Dance Theatre que des 
del dilluns dia 30 d’agost 
s’ha instal·lat al monestir 
cistercenc i durà a terme 
la residència artística de 
l’espectacle “Long” que 
es podrà veure el dia 4. 
 A banda d’aquestes dos 
companyies emergents, 
Toni Jodar, amb “Explica 
dansa”, “Peix” de la 
companyia Hotel Iocandi, 
Mabel Olea amb “The 
Art of Contemplation”, 
el Cabaret Delicatessen 
de Nilak, la instal·lació 
artística Range de Jou 

Els dies 3 i 4 Santa Maria de les 
Franqueses serà l’escenari del 
festival Llavors

L’Associació Estel portarà la barra

Serra o les cantants 
Marala Trio, Meritxell 
Neddermann o Rosa Pou 
completen un programa 
on la dansa i les arts del 
moviment en són el pal de 
paller.
 Des de la Paeria de 
Balaguer es treballa 
perquè l ’activitat de 
ciutat sigui cada cop 
més inclusiva,  i  per 
això l’Associació l’Estel 
participarà en el servei de 
barra on els nois i noies 
desenvoluparan la seva 
tasca formant part de 
tot l’equip humà que tira 
endavant l’esdeveniment. 
 Les entrades es poden 
treure a la web llavors.
balaguer.cat

Des de la web
www.llavors.balaguer.cat 
ja es poden comprar 
les entrades per
assistir al festival

Llibre del centenari de l’Orfeó “Petita 
Història de l’Orfeó Balaguerí”
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 Representants de 
l’Associació Balaguer 
Capital de la Sardana 
2022 acompanyats d’Ar-
nau Torrente, paer de 
cultura de la Paeria de 
Balaguer, van presentar 
el certamen de compo-
sició per escollir la sar-
dana que representarà la 
capitalitat sardanista de 
Balaguer l’any 2022.
 L’organització va des-
tacar l’originalitat en la 
forma d’escollir la sar-
dana representativa de 
la capitalitat, un format 
del tot innovador i inèdit,  
no emprat en anteriors 
edicions de Capital de la 
Sardana.
 El termini de presen-
tació de les sardanes per 
part dels compositors 
s’obria el divendres 6 
d’agost i clourà el diven-
dres 29 d’octubre. Els 
autors només podran 
presentar una sola obra, 
la qual haurà de ser in-
èdita. L’organització no-

Certamen de composició per 
escollir la sardana Balaguer 
Capital de la Sardana

menarà un jurat, integrat 
per persones vinculades 
al món de la sardana i  
de reconeguda qualifica-
ció  musical. 
 En el transcurs del 
tradicional concert de 
Reis del dia 6 de gener, 
que se celebra en el Te-
atre de Balaguer, s’in-
terpretaran les tres sar-
danes seleccionades. El 
jurat escollirà la guanya-
dora i el públic assistent 
en el concert també hi 
podrà participar atorgant 
el premi popular. El vere-
dicte del jurat i del públic 
es donarà a conèixer en 
finalitzar el concert. La 
sardana guanyadora que 
portarà per títol Bala-
guer Capital de la Sarda-
na 2022 comptarà amb 
un premi econòmic de 
1.200€. Les altres dues 
seleccionades rebran 
300€ i el premi del públic 
està dotat en 200€.
Les bases són a la pàgi-
na web de la Paeria.

Exposició “El Flamenco Patrimoni
Immaterial de la Humanitat”

 Des del dia 1 fins al 13 
de setembre, la sala d’expo-
sicions de la Paeria de Bala-
guer acollirà l’exposició “El 

Coro rociero Aire Flamenco de Balaguer

flamenco, Patrimoni inma-
terial de la Humanitat”, que 
es podrà veure en horari 
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. 

l’acte de presentació serà el 
dia 4 i es farà una conferèn-
cia online de l’investigador 
Juan Pinilla Martín.
 Per altra banda, el pro-
per diumenge 5 de setem-
bre, al Teatre Municipal 
a les 18 h de la tarda, es 
podrà veure el concert de 
Carmen Moral Copla. L’es-
pectacle estarà presentat 
per Pepe Soto, locutor de 
Ràdio Castelldefels FAC, i 
l’actuació d’aire Flamenco, 
Coro Rociero de Balaguer. 
Les entrades al concert 
s’hauran de reservar al te-
lèfon 667244819, ja que l’es-
deveniment té l’aforament 
limitat.

L’Escultura en memòria pels morts
durant el confinament ja és al cementiri

Escultura al cementiri

Acte de presentació

 L’escultura dedicada a 
les persones traspassades 
durant el confinament ja 
presideix el Cementiri Nou 
de Balaguer. La peça, obra 
de l’artista Erik Schmitz, es 
va presentar el passat juliol 
en el marc de l’acte “Fem 
que hi hagi llum a la me-
mòria”, que va tindre lloc 
als jardins del Sant Crist 
organitzat per la Paeria de 
Balaguer.
 Al mes d’agost, la bri-
gada municipal juntament 
amb l’escultor Erik Sch-
mitz i tècnics de la Paeria 
van realitzat el muntatge, 
al Cementiri Nou. L’escul-

tura, una peça en forma de 
flama feta amb pedra i forja 
simbolitza la llum. L’obra ja 

es pot visitar al Cementiri 
Nou en el seu horari habi-
tual. 
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Cartell l’Harpia 2021

Per tal de controlar els accessos el mercat medieval 
quedarà centralitzat a la Plaça Mercadal

 Balaguer celebrarà una 
nova edició de l’Harpia 
Balaguer Medieval els pro-
pers 17, 18 i 19 de setem-
bre. Uns dies en que la ca-

pital de la Noguera posa en 
valor el seu passat medie-
val a través del gran mercat 
a la plaça Mercadal, visites 
als espais patrimonials, ac-

tivitats i la 3a Jornada Pere 
el Cerimoniós.
 La plaça Mercadal serà 
l’epicentre de la festa i la 
“Repressió política a l’edat 
mitjana” serà l’eix temàtic 
de la 3a Jornada Pere el 
Cerimoniós.
 Una de les principals 
novetats d’enguany és 
l’ampliació del mercat al 
divendres dia  17 de setem-
bre i la festa s’allargarà du-
rant tot el cap de setmana, 
tancant les seves portes el 
diumenge al vespre. El dis-
sabte, les parades de frui-
tes i verdures es trobaran a 
l’exterior de la plaça, on es-
tan ubicades cada setma-
na i la resta de parades de 
roba, complements i altres 
productes es reubicaran en 
un altre espai.

Nova exposició a la Fundació 
Marguerida de Montferrato
 El proper 10 de se-
tembre s’inaugurarà una 
nova exposició a l’espai 
de la Fundació Margue-
rida de Montferrato a les 
20 h del vespre a càrrec 
de l’artista Demetrio Na-
varidas amb les obres 
que conformen l’exposi-
ció “Existencia umbral”.
 Aquesta es podrà 

Una de les obres de l’exposició

veure del 10 de setem-
bre d’aquest any fins 
el proper 26 de febrer 
del 2022. L’horari és de 
dimarts a divendres de 
10.30 a 14 i de 16 a 20 h. 
Dissabtes de 10 a 14 h.  
Degut a les restriccions 
sanitàries, l’aforament 
es veurà limitat a 20 per-
sones.

El 17, 18 i 19 de setembre Balaguer 
viurà una nova edició de l’Harpia



9<<P U B L I R E P O R T A T G E

Sharon’s English Department i ACSER,
35 anys impartint classes d’anglès

 Hola, sóc la Sharon, ja 
fa 35 anys que impartei-
xo cursos d’anglès per a 
nens i adults a Balaguer. 
En aquest temps han passat 
per les meves aules més de 
2000 alumnes i el 90 % d’ells 
han obtingut uns coneixe-
ments immillorables en la 
llengua anglesa que els 
han ajudat a obtenir un bon 
nivell d’estudis i una bona 
preparació en el mercat 
laboral. 
 Són anys una mica com-
plicats a nivell general però 
l’anglès continua éssent 
una eina indispensable dins 
la nostra societat on, cada 
vegada més, forma part del 
nostre entorn: facebook, 
instagram, internet, video 

jocs...
 La nostra metodologia 
continua éssent actual i 
molt valorada per Cam-
bridge, on els resultats del 
95 % dels aprovats (KET,  
PET, FIRST, ADVANCED)  
ens avalen any darrere any.
 El nostre professorat és 
Natiu. Insisteixo que això és 
molt important per  conèixer 
les diferents  tècniques 
de pronunciació depenent 
del lloc de naixement. En 
aquests moments el Ray és 
el professor que m’acompa-
nya .
 El “speaking” és molt 
important, però no ens 
descuidem que també ho 
és el “use gramatical”, el 
“listening”, el “reading”, 

La nostra metodologia continua éssent actual i molt 
valorada per Cambridge, on els resultats del 95 % dels 
aprovats (KET,  PET, FIRST, ADVANCED)  ens avalen any 
darrere any

i “writing” , que puntuen 
igual a l’hora d’examinar-se 
de Cambridge.
 Aquí no venim a jugar 
ni passar la estona sinó que 
venim a aprendre i a prepa-
rar-nos per aconseguir la 
titulació de Cambridge.
 Tenim unes aules grans, 
climatitzades i amb bona 
ventilació, i seguim com-
plint la normativa en segu-
retat i prevenció. 
 Els nostres preus són 
molt competitius -5€/hora 
tots els cursos i 6€/hora 
Advanced. Aprendre amb 
la Sharon no és car.
 Us animo a que vingueu 
a conèixer-nos, i proveu 
durant uns dies les nostres 
classes, (posem grups nous 
en marxa aquest setembre). 
 A la resta de famílies 
i exalumnes gràcies per 
continuar confiant amb nos-
altres i per acompanyar-nos 
tots aquests anys.

 Hello! My name is Sharon.  
I have been teaching En-
glish to children and adults 
in Balaguer for 35 years now.  
During this time more than 
2000 pupils have attended 
my classes and more than 
90% have obtained a high 
level in their studies and a 
good preparation for their 
work environment and pro-
fessional careers.
 These last couple of 
years have been difficult for 
everyone, however, English 
is still an important tool in 
our everyday lives i.e face-
book, Instagram, internet, 
video games and so on.
 Our methodology is es-

pecially designed to prepare 
students for the different lin-
guistic skills that are evalua-
ted in the Cambridge exams 
(A2 KEY, B1 PRELIMINARY, 
B2 FIRST CERTIFICATE, C1 
ADVANCED) with a pass 
rate of 95% year after year.
 The teaching staff are 
native speakers. This being 
of vital importance in giving 
the students an awareness 
of different pronunciations 
in the British Isles.  Ray is 
my current teacher, accom-
panying me on the students’ 
journey to knowledge of the 
English language.
 Conversational English 
is an important part, but 

Our methodology is especially designed to prepare 
students for the different linguistic skills that are
evaluated in the Cambridge exams (A2 KEY, B1
PRELIMINARY, B2 FIRST CERTIFICATE, C1 ADVANCED) 
with a pass rate of 95% year after year

we must not forget that 
grammar, listening, reading 
and writing are too.  They all 
carry the same weight when 
obtaining a Cambridge cer-
tificate.
 Our classrooms are spa-
cious, air conditioned and 
are well ventilated.  They 
all comply to current safety 
regulations.
 We have very competi-
tive prices - 5E/ per hour for 
all levels and 6E/per hour 
Advanced.  Learning with 
Sharon is cost effective.
 You are welcome to 
come and meet us and try 
out our classes for a few 
days.  There will be new 
groups in September.
 Last but not least, I 
would like to convey my gra-
titude to all the families and 
students who continue to 
put their trust in us and have 
supported us throughout 
the years.
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 El proper 4 de setem-
bre a les 18h tindrà lloc 
al Monestir de les Ave-
llanes l’acte inaugural 
de l’exposició “Escultura 
i Paisatge” de l’artista 
de Campdevànol Evelí 
Adam. 
 Escultura i paisatge 
és una mostra sorgi-
da de l’experimentació 
constant de l’artista amb 
el material, les seves tex-
tures, el seu color i els di-
ferents suports que com-
ponen cada obra. L’art 
que s’hi mostra pretén 
reflectir l’entorn de l’ar-
tista, tot expressant les 
emocions sorgides del 
contacte amb la natura-
lesa. De fet l’exposició és 
un elogi a la natura que 
l’escultor plasma en les 
seves creacions. 
 L’exposició es com-

Exposició “Escultura i Paisatge” 
d’Evelí Adam al Monestir de les 
Avellanes el 4 de setembre

pon de tres tipologies 
d’obres: les realitzades 
en fusta, les obres de 
pintura acrílica i les de 
ferro barrejat amb fusta 
o ceràmica.
 La seva obra ha es-
tat exposada en més de 
trenta exposicions algu-
nes de les quals en mos-
tres internacionals de 
París, Roma o Ginebra, 
entre altres. El seu tre-
ball també ha estat reco-
negut amb una vintena 
de premis o reconeixe-
ments. 
 A l’acte inaugural  
participarà l’activista 
cultural Carme Bruga-
rola i enllaçarà amb el 
concert de la cantant Lí-
dia Pujol a l’església del 
monestir (20h). L’exposi-
ció serà visitable fins al 
31 de gener de 2022. 

Les persones de la Residència d’Àger 
redescobreixen el seu centre històric

 Una desena d’usuàries 
i usuaris de la residència 
per la gent gran Vall d’Àger 
van redescobrir al mes 

Sortida pel centre històric de la vila

d’agost, el centre històric 
de la Vila d’Àger després 
de mesos sense poder sor-
tir a conseqüència de les 

restriccions vinculades a la 
pandèmia encara en curs. 
Ho han fet gràcies a l’ajuda 
del personal del centre i la 
d’un grup de voluntàries i 
voluntaris del poble.
 Aquesta iniciativa ha 
estat molt ben rebuda epsl 
mateixos usuaris del cen-
tre que han estat contenst 
de poder sortir, gaudint de 
la vila essent una jornada 
especial i diferent.
 L’alcaldessa Mireia 
Burgués va agraïr la col-
laboració desinteressada 
de les persones que ho han 
fet possible, així ajudant a 
les persones grans a gau-
dir d’uns dies diferents.

L’Escriptora Maria Barbal va participar al 
Club de Lectura de la Biblioteca d’Àger

Maria Barbal a Àger

Cartell exposició”Escultura i paisatge”

 Una quinzena de veïns 
i veïnes d’Àger van parti-
cipar el passat 26 d’agost, 
en una trobada amb l’es-
criptora pallaresa Maria 
Barbal. L’activitat, organit-
zada pel Club de Lectura 
de la Biblioteca Amèlia 
Claverol d’Àger, va servir 
per parlar sobre la darre-
ra novel·la de l’escriptora, 
‘Tàndem’, la lectura esco-
llida pel Club de Lectura 
per aquest estiu.
 La trobada es va cele-
brar a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament d’Àger, i sota 
el títol ‘Lletres en viu: un 
viatge amb Maria Barbal’, 
les persones assistents 
van poder endinsar-se en 
l’obra de l’escriptora, i van 
poder compartir amb ella 
les seves impressions i 
inquietuds al voltant de la 
novel·la ‘Tàndem’. Es trac-
ta d’una obra que versa so-
bre la felicitat i les segones 
oportunitats, que explora 
la capacitat humana de 

C O M A R C A

bandejar els pensaments i 
els fets rutinaris i deixar-se 
portar per la vida. i que ha 
estat guardonada amb el 
Premi Josep Pla 2021.
 Aquesta activitat s’ha 
organitzat gràcies a la 
subvenció que ha atorgat 
l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultura del De-
partament de Cultura per 
fomentar el contacte en-
tre els lectors i els autors, 

traductors i il·lustradors 
literaris per a l’any 2021. 
L’ajut, per un import de 400 
euros, ha anat destinat al 
Club de Lectura de la Bi-
blioteca.
 A part durant l’estiu, 
els dijous a la tarda s’ha 
pogut gaudir del servei Bi-
bliopiscina, per apropar es 
llibres al jovent i gaudir de 
la lectura al recinte de les 
piscines.
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Sessió d’aquafitnes

La 9a edició del Carnet Interpiscines 2020 es va 
haver de suspendre degut a la Pandèmia

 El projecte Interpiscines, 
una iniciativa de l’Oficina 
Jove del Consell Comarcal 
de la Noguera, enguany 
amb un nou format motivat 

per les restriccions sanitàri-
es derivades de la Covid-19, 
ha finalitzat aquest mes 
d’agost amb un gran èxit 
d’assistència de banyistes. 

Fins a 31 piscines muni-
cipals de la comarca han 
participat en aquest nou 
projecte estiuenc emmarcat 
en un programa de l’Àrea de 
Salut de l’Oficina Jove de la 
Noguera i basat en el carnet 
Interpiscines, un document 
que permetia l’accés lliure a 
totes les piscines adherides 
a la iniciativa i que aquest 
any s’ha hagut d’eliminar 
amb l’objectiu d’evitar la 
propagació del virus. En can-
vi, s’ha mantingut l’activitat 
esportiva aquàtica que ofe-
ria als municipis que decidi-
en sumar-se al projecte. En 
aquesta edició, ha consistit 
en una sessió d’aquafitnes, 
oberta a tots els públics, que 
s’ha fet durant els mesos de 
juliol i agost a les diferents 
piscines municipals que 
han acollit el projecte.

 

Campanya a Montgai “Comerç 
local, emporta-te’l a casa”
 L’objectiu d’aquesta 
campanya és la de do-
nar suport i dinamitzar 
els comerços locals i de 
proximitat. L’Ajuntament 
de Montgai ha tornat a 
posar en marxa una cam-
panya, a través de les xar-
xes socials, que doni visi-
bilitat a aquest sector de 
la vila i recordar la impor-

Campanya de comerç de Montgai

tància del comerç i ser-
veis locals per als petits 
pobles. Així, sota el títol 
“Comerç local, emporta-
te’l a casa”, posa en valor 
la qualitat, proximitat, 
confiança i sostenibilitat 
dels productes i comer-
ços locals. Una manera 
més de lluitar contra el 
despoblament rural.

Èxit del nou format de l’Interpiscines 
amb la participació de 31 piscines
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Programa Festa Major Térmens

Dissabte 4 de setembre
10 h Taller de dibuix amb Natasha Domanova al Centre 
Cultural Sant Joan (fins a les 12h).
19.30 h Presentació de l’àlbum il·lustrat guanyador de 
la 2a edició Premi Àlbum il·lustrat Vila de Térmens. A 
continuació contacontes de l’obra guanyadora “En Ga-
farró estrena barret” d’Anna Font García.

Divendres 10 de setembre
11 h Ingamer VR Descobreix un món de realitat virtual, 
al pavelló poliesportiu amb prèvia inscripció (fins a les 
13.30 h).
15.30 h Ingamer VR Descobreix un món de realitat vir-
tual, al pavelló poliesportiu amb prèvia inscripció (fins 
a les 19.30 h).
22.30 h “Peyu, l’home orquestra” al pati de l’escola 
(prèvia inscripció).

Dissabte 11 de setembre
9 h Celebració de la 35a Cursa de la Diada, XVI Cam-
pionat de Policies i Bombers, Ekiden, modalitat Plog-
ging i 18a Caminada de la Diada a la Plaça Catalunya.
11 h Ingamer VR Descobreix un món de realitat virtual, 
al pavelló poliesportiu amb prèvia inscripció (fins a les 
13.30 h).
15.30 h Ingamer VR Descobreix un món de realitat vir-
tual, al pavelló poliesportiu amb prèvia inscripció (fins 
a les 19.30 h).
15.30 h Parc Aquètic a les Piscines Municipals (fins a 
les 19 h).
22.30 h Nit Jove amb Banda Neon (Plaça del Molí), fins 
a les 00.30 h.

Diumenge 12 de setembre
9 h Recorregut de caça organitzat per la Societat de 
Caçadors (Partida la Gabernera a la Pleta del Tendé.
10 h Repic de campanes.
11.30 h Missa solemne de festa major cantada per la 
Coral de Térmens, comiat del Mossèn Josep Ma Ares-
té i benvinguda a Joan Pujol. A continuació Cercavila 
amb els gegants acompanyats per Bandelpal.
11 h Ingamer VR Descobreix un món de realitat virtual, 
al pavelló poliesportiu amb prèvia inscripció (fins a les 
13.30 h).
12.30 h Espectacle infantil “El domador de puces” amb 
Fèlix Brunet a la Plaça del Molí.
15.30 h Ingamer VR Descobreix un món de realitat vir-
tual, al pavelló poliesportiu amb prèvia inscripció (fins 
a les 19.30 h).
18 h Presentació de l’Agrupació Esportiva de Térmens 
temporada 2021-2022. Partit entre AE Térmens i UE 
Castelldans.
19.30 h Concert i ball a càrrec de l’Orquestra Costa 
Brava a la plaça Catalunya.
22 h Focs artificis a càrrec dels Dimonis Los follets 
d’Artesa de Segre, al camp de futbol.

Diumenge 19 de setembre
19 h Teatre amb l’obra “L’Hostal de la Glòria” de Jo-
sep Ma de Segarra per la Cia l’Agropecuària al pati de 
l’Escola.

La festa major de Térmens ofereix
diferents actes per totes les edats

 Els actes de la festa 
major, començaran el dia 4 
de setembre, amb un taller 
de dibuix amb Natasha Do-
manova (guanyadora del 1r 
premi Àlbum il·lustrat Vila 
de Térmens. També es po-
drà visitar l’exposició dels 
dibuixos  de la seva obra “El 
senyor Mongeta, la Sabata 
i el Botó. Cap a les 19.30 h 
es farà la presentació de 
l’àlbum il·lustrat guanyador 
de la 2a edició Premi Àlbum 
il·lustrat Vila de Térmens. A 
continuació contacontes de 
l’obra guanyadora “En Ga-
farró estrena barret” d’An-
na Font García.
 El dissabte dia 10, amb 
dos sessions, es farà a par-
tir de les 11 h, Ingamer VR 
Descobreix un món de rea-
litat virtual, al pavelló poli-
esportiu. Aquesta activitat 
caldrà prèvia inscripció. A 
la nit, espectacle a càrrec 
del televisiu Peyu, amb  

Taller de dibuix amb Natasha Domanova

“Peyu, l’home orquestra”, 
on també caldrà inscripció 
prèvia.
 Per la Diada, la 35a Cur-
sa de la Diada. Dos sessi-
ons més al mati i la tarda de 
l’activitat de realitat virtual. 
Per altra banda, hi haurà 
Parc Aquàtic a les Piscines 
Municipals. Nit Jove amb 
Banda Neon a la Plaça del 
Molí.

Peyu espectacle el dissabte dia 10

 Diumenge, la  
Societat de Caçadors, orga-
nitza un recorregut de caça 
per la Partida la Gabernera 
a la Pleta del Tendé. Repic 
de campanes i Missa so-
lemne de festa major canta-
da per la Coral de Térmens. 
A continuació Cercavila 
amb els gegants acompa-
nyats per Bandelpal. Dos 
sessions més del joc de rea-
litat virtual, mati i tarda. Un 
espectacle infantil després 
de missa. La presentació 
de l’Agrupació Esportiva de 
Térmens temporada 2021-
2022, amb partit entre AE 
Térmens i UE Castelldans.
Concert i ball a càrrec de 
l’Orquestra Costa Brava 
Focs artificis a càrrec dels 
Dimonis Los follets d’Arte-
sa. L’últim acte de la festa 
major el dia 19, amb teatre 
amb l’obra “L’Hostal de la 
Glòria” per la Cia l’Agrope-
cuària.
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Enguany Térmens celebrarà la 35a 
edició de la Cursa de la Diada

 Un any més Térmens  i 
els Amics de la Cursa de la 
Diada (ACUDIT) celebrarà 
la Cursa de la Diada, arri-
bant a la seva 35a edició.
 Les inscripcions es van 
obrir el dia 31 de juliol, i es 
podien fer des de la web 
d’Iter5. Com a novetat en-
guany, a part del XVI Cam-
pionat de Policies i Bom-
bers, que també hi volen 
incloure els sanitaris en la 
categoria, la modalitat Eki-
den (format per aprelles on 
cadascun recorrerà 5 km 
fent un relleu) i la 18a Ca-
minada, s’hi afegeix la mo-
dalitat Plogging, que con-
sisteix en córrer o caminar 
i alhora, recollir la brutícia 
abandonada al medi natu-
ral. Un manera de fer esport 

Foto de la Cursa de l’any passat

i ajudar al medi natural, 
formant part d’un esdeveni-
ment únic a Ponent. L’orga-
nització aposta per aquesta 
modalitat. Aquests canvis 
organitzatius han donat a 
la cursa el segell de cursa 

sostenible de l’entitat Pet-
jada verda. A més a més, 
una part de la inscripció es 
destina a causes solidàri-
es. Una ONG de Lleida és 
OSMON que fa accions de 
reforestació, sensibilització 
ambiental i de recollida de 
residus a les terres de Po-
nent.
 Enguany s’ha fet una 
dessuadora especial per 
aquesta edició, de la que es 
va fer un referendum per es-
collir el model, de la marca 
Tuga Active Wear de sèrie 
limitada i opcional al mo-
ment de fer la inscripció.
 La cursa té sortida i ar-
ribada a la plaça Catalunya 
amb mesures Covid per 
complir tant pels corredors 
com pels espectadors.

 El Consell Comarcal 
de la Noguera va rebre a 
primers d’agost a Arnau 
París, d’orígens nogue-
rencs, guanyador de la 9a 
edició del programa Mas-
terChef de TVE.
 Amb aquest acte el 
Consell Comarcal li va 
voler reconèixer la seva 
trajectòria en el concurs 
fins a la victòria final, i 
agrair-li tant la promoció 
del Montsec que ha fet 
durant la seva participa-
ció en el programa com 
la confiança que ha di-
positat en la qualitat dels 
productes alimentaris de 
la comarca. De fet, el plat 
que li va permetre acce-

El Consell Comarcal va rebre el
noguerenc Arnau París
guanyador de Master Chef

dir com a concursant al 
programa portava per 
nom “La Rosa Negra del 
Montsec”, tot un home-
natge a la tòfona negra 
d’aquesta zona. 
 El vincle d’Arnau Pa-
rís amb el Montsec és fa-
miliar, més concretament 
amb la Vall de Meià, ja 
que el seu pare és fill de 
Boada, un dels nuclis de 
Vilanova de Meià, on en-
cara tenen casa i acostu-
men a estiuejar. 
 L’Arnau ha estat vale-
dor del producte alimen-
tari de proximitat i de 
temporada, i també de la 
cuina tradicional catala-
na.

Acte de reconeixement a Arnau París

Un dels podis de la cursa de l’any passat
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Pitagòric cant

Res es crea, res es perd,
ni tampoc es destrueix. 
Tot plegat només canvia,
fa que sembli diferent.

És així de matemàtic,
contundent i indiferent.

Res s’hi suma, hi ha el que hi ha,
és el que és, sempre el mateix .
Ho va dir ja fa molts anys, 
d’entre els grecs, un de molt llest.

És així de matemàtic,
contundent i indiferent.

Tan al dret com al revés,
persisteix el món exacte. 
Res no minva, res no creix,
sentencià el gran Pitàgores.

És així de matemàtic,
contundent i indiferent.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 «El malentès». És com 
Carlo i Margherita titllen 
el dubte que ha esquerdat 
la superfície del seu matri-
moni. A Carlo el van veure 
als lavabos de la univer-
sitat amb una estudiant: 
«ella es va sentir mala-
ment, jo la vaig socórrer», 
explica al rector, als altres 
professors i a la seva dona. 
Però aquesta suposada 
traïció es converteix per a 
ell en una obsessió, i per a 
Margherita esdevé un po-
derós estímul que allibera 
les seves fantasies. Estem 
segurs que resistir-se a la 
temptació significa ser fi-
del? I si aquesta renúncia 
representés una traïció a 
la nostra naturalesa més 
profunda?  Una parella 
que sempre han estat fi-
dels, però que en el fons té 
la temptació de deixar de 
ser-ho, alguna cosa amb 
el que estan fantasiejant. 
Ella amb el seu fisiotera-
peuta. Ell amb una alum-
na. 
 La història esdevé 
tan íntima i personal que 
el lector no pot abando-
nar-la. Amb una escriptura 
franca i embolcalladora, 
l’autor exposa els pensa-
ments i els desitjos incon-
fessables.

 Què passa en una 
relació amorosa, esta-
ble però encara relativa-
ment jove, quan un dels 
dos pren una decisió 
unilateral que afecta di-
rectament el futur de la 
parella? Quan la Marta li 
comunica al Dani que no 
vol ser mare, s’obre entre 
els dos una esquerda que 
els portarà a orbitar per 
uns llimbs plens de dub-
tes i indecisions que els 
impulsaran a repensar-se 
com a individus i com a 
parella.
 Reflexió de quan i 
com s’ha de parlar so-
bre això amb la parella i 
les conseqüències que 
aquesta decisió com 
aquesta pot tenir en el 
seu univers.
 Aquesta novel·la és 
una invitació a nedar pel 
mar de contradiccions en  
què es converteix la pos-
sibilitat de ser pares. Una 
anàlisi íntima al voltant de 
la voluntat, l’instint, la lli-
bertat i les estructures so-
cials. L’autora ens ofereix 
una història propera i ple-
na d’arestes sensibles on 
torna a desplegar la seva 
habilitat narrativa per des-
criure les emocions i pul-
sions més íntimes.
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Fidelitat
Autor: Marco Missiroli
Gènere: Novel·la

 A la Neus li diuen que 
és una nena petita, menti-
dera, de pell blanca, cam-
piona… li pengen cada dia 
un munt d’etiquetes. Algu-
nes li agraden, d’altres la 
incomoden, però se n’ado-
na que totes s’hi queden 
per sempre i n’acaba ben 
farta, de tantes etiquetes! 
I és que la Neus, només 
voldria… SER.
 En Joan Turu, un dels 
il·lustradors més desta-
cats del nostre país, ens 
convida a pensar.  Un 
àlbum il·lustrat on la po-
tència de la imatge pren 
el protagonisme per aju-
dar-nos a reflexionar sobre 
LES ETIQUETES, un dels 
temes més representatius 
de l’obra d’en Joan Turu i 
que està de plena actuali-
tat.
 Un conte amb poques 
paraules però amb molt 
significat. Etiquetes ens 
vol fer rumiar sobre els so-
brenoms i els estereotips 
que de manera conscient 
o sense adonar-nos po-
sem als nostres fills, nens 
i a les persones que ens 
envolten. Etiquetem a dia-
ri. Ens van educar etique-
tant-nos i culturalment 
es permissiu. Com tantes 
d’altres del dia a dia.

Dolça introducció al 
caos
Autor: Marta Orriols
Gènere: Novel·la

Etiquetes
Autor: Joan Turu
Gènere: Infantil (+4)
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El Montsec un territori que és un 
tresor
Jaume Leon Andres, President de l’Associació d’Empresaris 
Turístics
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Estic llegint al Segre  
les notícies sobre el tanca-
ment d’activitats esporti-
ves al Montsec i la situació 
dels empresaris turístics 
pel tema de subvencions o 
ajudes per les pèrdues i la 
necessitat de trobar també 
altres productes alterna-
tius en situacions com les 
actuals.
 Voldria fer una mica de 
memòria sobre l’historia 
de l’associació Montsec 
Turístic i la necessitat de 
tenir un teixit empresarial 
fort, que pugui ser interlo-
cutor real amb l’adminis-
tració amb l’objectiu de 
trobar plegats les millors 
solucions.
 Va ser el Delegat Ter-
ritorial de Truisme, el que 

sobre el 2006, juntament 
amb el Consorci del Mont-
sec va empentar la crea-
ció d’aquesta associació 
perquè es convertís en 
un interlocutor vàlid amb 
l’administració.
 El Montsec és una mar-
ca turística molt potent, 
bàsic per comarques com 
el Pallars Jussà i La No-
guera i altres d’Aragó, cu-
riosament els nous mapes 
d’un Consell Comarcal, 
eviten marcar clarament 
el Congost, el Parc Astro-
nòmic del Montsec que 
ha estat tradicionalment 
el dinamitzador bàsic i 
continuat del territori fa 
més d’una dècada..., ob-
viant també una marca 
ja posicionada com la del 

GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

Montsec, demostrant una 
certa miopia turística que 
caldria repensar-se, per 
cert, ha estat una iniciati-
va no consensuada amb 
els professionals del sec-
tor. No deixa de ser curiós 
estar en una oficina de tu-
risme, i veure que el 90% 
de persones que necessi-
ten informació demanen 
per indrets que no estan 
reflectits clarament en el 
mapa oficial.
 Tampoc puc deixar de 
comentar la lluita de l’as-
sociació per la regulació 
del Congost de Montrebei, 
amb reunions amb els tres 
últims presidents de la 
Diputació, amb els Con-
sells Comarcals afectats, 
amb el Director de Medi 
Ambient, amb la Direcció 
General de Turisme, amb 
l’Agència Catalana de Tu-
risme advertint des de fa 
anys de la necessitat del 
fet que uns dels principals 
dinamitzadors del territo-
ri, estigues ben regulat, 

 No voldria fer aquesta 
col·laboració al Groc sen-
se fer recordança de que 
el dia  31-7-21, va tancar 
les portes a la venta La Ar-
gentina. Era com el digne 
portal  per aquell carrer 
d’Avall, ple de botigues, 
d’un comerç ric en tot el es 
vulgues comprar i un pu-
gues desitjar. Lleida que-
dava lluny i la “pela” no era 
gaire abundosa. Aquell Sr. 
Joanic, amb el seu pas ac-
celerat, la rialla sempre als 
llavis, mostrant quasi sem-
pre el que un volia i podia 
fer-se seu  pel preu ajustat 
a la seva butxaca, amb el 
bon consell Professional, i 
a més amb un mostrari ben 
variat. Al seu pare jo el vaig 

La Argentina
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

conèixer quan passava 
més hores assegut a la ca-
dira que no pas movent-se, 
però això si, al peu del co-
merç i fent relacions públi-
ques amb qualsevol client 
que crec eren la seva vida. 
Com massa coses hem vist 
anar avall amb les aigües 
que ha portat el temps en 
que vivim : i no deixa de 
entristir-nos. Al veure que 
tota aquella vida ens ha 
deixat sols, fa pena recor-
re’l en un dia feiner. Tot es 
tancat. Tot es mort, menys 
el record.
 Ara em ve a la memò-
ria una gavardina que ens 
van vendre, que era “rever-
sible” i es convertia en un 
abric lleuger que semblava 

del tot un Loden. Per cert 
amb la gavardina em veia 
un H. Bogard, i amb l’abric 
un Cary Grant. Els meus 
disset anys donaven per 
això i molt més. Però vet 
aquí, que surtin de casa 
amb sabates noves, com-
prades al carrer Avall, a cal 
Enecon, vaig fotre una re-
lliscada a les escales, que 
sense els disset anys que 
en van emparar desconec 
les possibles conseqüèn-
cies. Acaba’n be el que 
podria un desastre quasi 
nacional. Ara sé per la ex-
periència dels anys, que 
estava ficat de ple en el que 
es diu, i no deixa d’ésser 
“l’edat del pavo”.
 Records, dolços re-
cords !. Qui no voldria tor-
nar-hi ?. Qui no ha enyorat 
alguns moments del passat 
?. Amb totes les privacions 
que cadascú tenia a casa 

seva, però amb una vida 
més senzilla i més tranqui-
la. Sense grans ambicions, 
sense grans enveges, però 
amb un calor humà més 
sincer i més autèntic que 
el d’avui.
Cada vegada pel carrer 
Avall, no puc evitar el pen-
sament del poc que resta 
del comerç de Balaguer. 
Entre moros i cristians 
l’han condemnat a mort, i 
sense possibilitat de resur-
recció. Amb “tractes espe-
cials” a uns els han donat 
alè, i per un l’altre costat el 
clàssic botiguer entre ta-
xes, impostos i paperassa 
de tota mena, l’han anat 
enterrant.
 Els arguments que ca-
dascú mou a la seva con-
veniència en la majoria 
dels casos, ens  podrà dir 
que la jubilació propera, 
o encara en llunyania va 

pesar el seu, però...són va-
riats els cassos que no és 
creïble del tot. Doncs  tots 
tindran un alt grau de sem-
blar-nos  pretextos on el 
diner tendria el seu paper, 
no petit per cert. Els mar-
ges comercials potser eren 
abusius. De propaganda 
no se’n feia, i no oblidem 
que la propaganda, aquest 
monstre d’avui, amaga una 
continua crisis de creixe-
ment, al ajustar-se a la veri-
tat. En fi, com ara a la pan-
dèmia ens han sortit cent 
especialistes, en el cas del 
comerç en podrien sortir 
cinc cents.
 Potser que valgui més 
endolar-nos de tan en tan, 
que no pensar en ficar-li  
remei.

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

sigues sostenible, tingu-
és bons serveis, mante-
niment i perquè no, una 
organització que tingues 
cura de la seva promoció, 
que s’evités la massifica-
ció, la pèrdua de qualitat, 
insistint enel greu  perill 
que significa la situació, 
i que va acabar inclús 
en l’esllavissada de no-
vembre del 2020, que de 
produir-se un mes abans 
podria haver tingut unes 
conseqüències greus, i 
que encara avui 10 mesos 
després està en procés la 
reparació.
 Montsec Turístic, va 
presentar estudis i solu-
cions aplicades per altres 
indrets que varen tenir un 
problema similar:  El Ca-
minito del Rey a Màlaga o 
la Playa de les Catedrales 
a Galicia, sense cap res-
posta i sols anys després 
i sembla que coordinat o 
liderat per una empresa 
aragonesa , s’està fent al-
guna acció.

 En resum vull fer una 
crida als empresaris turís-
tics del territori per man-
tenir una associació forta, 
que proposi solucions i 
alternatives lògiques a 
l’administració abans de 
queixes i ajudes victimis-
tes. Es necessari aportar 
solucions més que pro-
blemes. Tenim la sort d’un 
Patronat de Turisme dis-
posat a escoltar i el que 
mes important col·laborar  
i una Delegació Territorial  
(que torna a tenir el mateix 
titular ) que va estar per la 
labor de potenciar l’Asso-
ciació i esperem que ara 
continuï amb la mateixa 
dinàmica.
 Tenim un territori ex-
cepcional, és un paradís, 
hem de lluitar per la seva 
sostenibilitat, que sigui 
una imatge inoblidable  
pel visitant, i que puguem 
treballar  amb productes 
turístics dignes.

-----------------------------------------
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 Enguany es celebra 
la mitja marató el proper 
26 de setembre, el canvi 
de data ha sigut per mo-
tius sanitaris, ja que al 
febrer (la data habitual) 
no es va poder fer. A part, 
també s’ha hagut de mo-
dificar el nombre de par-
ticipants, limitant-la a 
500 inscripcions. La sor-
tida i l’arribada es farà 
des de la Plaça Merca-
dal. 
 Així doncs, la ERA 
PET FOOD Mitja Mara-
tó de Balaguer, rep el 
certificat d’homologació 
de la federació catalana 
d’atletisme i serà per pri-
mer cop una mitja amb 
recorregut homologat 
per poder fer marca i 
participar a grans esde-
veniments amb la marca 
aconseguida.  El club or-

Era Mitja Marató de Balaguer 
el proper 26 de setembre amb 
sortida des de la Pl. Mercadal

ganitzador, Runners.cat 
ja ha rebut el Certificat 
oficial de la federació i 
la cursa ja es troba al ca-
lendari oficial de la fede-
ració catalana. Enguany, 
un equip de jutges de la 
federació catalana junta-
ment amb membres del 
club organitzador, van 
realitzar les tasques de 
mesurament el passat 
mes de juny.  Recordar 
que el mateix dia també 
es celebraran la Dental 
Balaguer 5 i 10 Quilomè-
tres.

El Club Futbol Balaguer prepara la nova 
temporada amb partits amistosos
 3 empats contra Fraga 
de la Regional Preferent 
Aragonesa (1-1), Lleida Ju-
venil (2-2) i Artesa Lleida 
que aquest any disputarà 
per primer cop en la seva 
història a 2a Catalana, a 
casa també amb resultat 
d’empat (2-2) i una victòria 
contra el Borges Blanques 
(4-0) a la Copa Lleida és el 
balanç dels balaguerins en 
els 4 primers partits de pre-
temporada. 
 Queda pendent de jugar 
contra Mollerussa l’1 de Se-
tembre a les 20:30 a Bala-
guer, Borges per la tornada 
de la Copa Lleida Amateur 
el divendres 3 de setembre 
a les 20:30h. i l’Inter Club 
d’Escaldes andorrà el prò-
xim dimecres 8 de setem-
bre a partir de les 20:00h al 
Municipal de Balaguer.
 També resta per dis-
putar el partit contra l’At. 
Lleida el 24/9, aquest últim 

degut a que a la segona jor-
nada de lliga (que comença 
el 19/9) descansem. Enmig 
d’aquests amistosos també 
disputarem la copa Lleida 
el 29/8 i el 5/9 la primera 
eliminatòria i els pròxims 

caps de setmana la segona 
en cas de passar la elimina-
tòria.
 D’altra banda destacar 
el bon paper fet per tots el 
fitxatges fets pel Balaguer, 
que son Edgar Pocurull 
provenient del Mollerussa, 
Marc Grau i Roger Ezquer 
de l’ Atlètic Lleida i Marc 
Aceituno ( Tàrrega) i Gerard 
Angerri (At. Lleida) que es-
tan davant la seva segona 
etapa al primer equip Bala-
guerí. 
 Destacar també el re-
torn del balaguerí Jordi Por-
ta, que després de marxar 
sent cadet al Girona, fins a 
juvenil i passar l’últim any 
de juvenil al Lleida Espor-
tiu, torna a estar lligat al C.F. 
Balaguer.
 

Partit de pretemporada
Imatge d’una edició anterior

Formació de pretemporada del CF Balaguer

Les inscripcions a 
les tres modalitats es 
poden fer des de les 
webs d’Iter5 i del club 
Runners.cat

El Club Futbol Balaguer continua amb partits
amistosos de preparació per la propera temporada
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 El passat 28 d’agost 
es va poder tornar a ce-
lebrar la Triatló de Mun-
tanya Ciutat de Balaguer 
arribant a la 15a edició, 
la 3a edició de la qua-
dratló que l’any passat 
degut a la pandèmia es 
van haver d’anul·lar.
 Enguany com a no-
vetat s’ha celebrat la pri-
mera edició de la Triatló 
Júnior.
 El Triatló de munta-
nya és també una prova 
del Campionat Absolut 
de Triatló de Muntanya, 
considerada una de les 
més dures i tècniques a 
nivell de BTT tot i la cur-
ta distància del recorre-
gut.
 La modalitat del 
quadratló, prova també 
del Campionat de Ca-
talunya Absolut. Xavier 

Èxit de participació en la Triatló 
de muntanya, la Quadratló  i la 
primera Triatló júnior

Jové Riart i Teresa Pons 
Munill guanyadors de la 
15a Triatló de Muntanya. 
Germán García Sánchez 
i Laura Paya Rincon, 
guanyadors del Quadrat-
ló. Aleix Sierra Oliver i 
Teresa Pons Munill han 
estat els campions de 
Catalunya de Triatló.
 Pel que fa a la 1a 
edició del Triatló Júnior, 
prova està dins del Cir-
cuit Català de Triatló i 
adreçada a joves d’entre 
12 i 17 anys. En total han 
participat 40 esportistes.

S’ha presentat a Butsènit la IX edició 
de la BTT Serra d’Almenara
 El passat dissabte 28 
d’agost es va presentar 
la IX edició de la prova de 
BTT Serra d’Almenara al 
pavelló 1 d’octubre de But-
sènit (Montgai), el poble 
que serà l’amfitrió, d’on es 
farà la sortida i l’arribada el 
proper 19 de setembre.
 Enguany s’han preparat 
tres circuits BTT, que pas-
saran per les comarques 
de la Noguera i l’Urgell, en 
diferents pobles. Els recor-
reguts seran per la Serra 
de Bellmunt i la Serra d’Al-
menara, amb unes rutes 
plenes de camins, senders 
i corriols.
 Les tres opcions són: 

L’Open de 25 kilomètres i  
350 metres de desnivell po-
sitiu.
La Rally de 45km i 750 m de 

desnivell i la Marathon de 
75km i 1. 350 metres apro-
ximadament. Limit de par-
ticipants a 350.

Presentació de la BTT Almenara

El diumenge 5 el Pantà de Sant Llorenç 
acollirà la XI Travessia i la VIII Pantathó

Una imatge de l’anterior edició

 El Club Natació Bala-
guer, organitza la XI Tra-
vessia al Pantà de Sant 
Llorenç i la VIII Pantathó 
7.0, aquest diumenge 5 de 
setembre.
 Diverses distàncies, 
aptes per a totes les edats, 
començant a partir dels 
250 metres, tot i que només 
la Travessia gran de 3200 
metres i la Pantathó 7.0 de 
7000 metres de recorregut 
són puntuables pel Circuit 
Català de Travessies.

Podi dels Campions de Catalunya de Triatló 

Els organitzadors, 
l’Ajuntament i el Club 
Esportiu Pedala.cat 
han traçat els circuits 
de les proves
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Anuncis breus classificats
TREBALL 
-----------------------------------
BERONI busca perso-
na per departament 
de suport. Requisits: 
Coneixements alts Ad-
ministratius/Compta-
bles. Carnet Conduir. 
Disponibilitat viatjar. 
Interessats deixar-nos 
currículum a www.be-
roni.com, o enviar-lo a 
pilar@beroni.com
-----------------------------------
NATIVA OFEREIX clas-
ses de conversa en an-
glès. Possibilitat de fer 
grups reduïts o classes 
individuals. Informa’t 
i demana l’horari que 
et vagi més bé. Raó: 
650422582.
------------------------------------

NATIONALE NEDER-
LANDEN, Companyia 
d’Assegurances. Bus-
ca persona a la Nogue-
ra per a incorporar-la 
al seu pla de carrera 
professional. Con-
tacte: Gemma Sidró 
681222409 o gemma.
sidro@nnespana.com
-----------------------------------
REPASSOS d’anglès. 
Cursos de Primària, 
ESO i Batxillerat. Raó 
telèfon: 698383277. 
-----------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
ES VEN pis nou a l’Av. 
Països Catalans, 2 
hab. Raó: 629725009.
-----------------------------------

ES TRASPASSA, bo-
tiga de roba infantil a 
Balaguer per no po-
der atendre. Totalment 
equipada i en ple fun-
cionament. Raó telè-
fon: 973450555.
------------------------------------
ES LLOGA pàrking de 
línia al carrer Sant 
Pere Màrtir (al costat 
del Col·legi Gaspar de 
Portolà). Raó telèfons: 
639920281/973447752.
-----------------------------------
LLOGUER LOCAL co-
mercial al c/ Girona 
de Balaguer, de 32 m2. 
Amb aigua i llum. Amb 
porta d’alumini, vidre 
i reixa. Informació: 
973450555.
------------------------------------

VARIS
----------------------------------- 
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes, rellotges de totes 
les marques, àlbums de 
cromos, postals, fotos 
antigues, còmics, llibres 
antics, programes de 
cine, plomes estilogrà-
fiques, nines Nancy, 
escalextric, coberteries 
de plata, joies d’or i di-
ferents antiguitats. Raó: 
676803205.
-----------------------------------
VENC CÀMERA Sony 
model Alpha 3000, mi-
rorless. Objectius (SEL 
18-55 i 55-210). Motxilla 
marca Hama. Preu: 
320 €. Raó: 620817088.
-----------------------------------

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines al car-
rer Sant Lluís, 36-38 
entresòl o bé per telè-
fon al 973448273. Més 
informació a www.re-
vistagroc.com
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
-----------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                   973 455 004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                  973 426 013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 445 200
IMPIC                                                   973 446 606
URGÈNCIES                                                      112
MOSSOS D’ESQUADRA               973 457 700
GUÀRDIA URBANA                        973 450 000
CÀRITAS BALAGUER                     973 351 266
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
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA 973455286

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

ALGERRI

GÁLLEGO-REÑÉ 973426189

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

BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. DOLSET- Sant Lluís, 6 973445384
F. MARCH- C. Barcelona, 10 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

M. JOSÉ MAS LACRUZ 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PILAR GINÉ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

TÉRMENS

EVA CAMPIÑEZ 973180037

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              dl. a ds.
07.55                                “                                                  diari
19.40                               “                                                    dg.
19.55                                “                                                    dg.
20.25                                “                                           dl. a ds.
06.10                         TÀRREGA                                 dl. a db.
06.50                                 “                                           dl. a db.
07.50      “                       dl. a dv.
12.00                                 “                                           dl. a db.
14.00                                “                                           dl. a db. 
19.30      “ dl. a db.
06.30      LLEIDA dl. a dv.
07.15 “ dl. a dv.
07.40 “ dl. a db.
07.45 “ dl. a db.
07.48 “ dl. a db.
07.55 “ dm./dc./dv.
08.00 “ dl./dj./dv.
09.10 “ dl. a db.
09.15 ” dl. a dv. 
09.53 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  dl. a dv.
12.00 “  dl. a dv.
13.15 “  dl. a dv.
14.55 “  dl. a dv.
15.15 “ dl. a dv.
15.18 “ dl. a dv.
15.23 “ dl. a dv.
17.30 “ dl. a dv. + dg.
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.15 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
16.35 “                           dl., dm., dj., dv.
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.
16.35           “ divendres
16.50           “ diari
19.10  “                                           dl. a dv.
13.17      AGRAMUNT                              dl. a ds.
19.17 “                                          dl. a dv.

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                       dl. a dv.
19.10  “                                        dissabte
20.40                        “                                 dl. a dv.+dg.
06.30  ÀGER                                        dl. a dv.
07.20 “                                        dissabte
14.00 “                                        dissabte
14.20 “                                        dl. a dv.
14.25 “                                        dl. a dv.
19.10 “                                        dissabte
20.40 “                                dl. a dv. + dg
08.25 ALMENAR                  dl. a dv. feiners
12.45 “                                      dissabtes
14.45 “                            dl. a dv. feiners
12.00                         ALBESA                           disbt mercat

SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI 
07.15 de dilluns a divendres
08.00 de dilluns a divendres
08.05 de dilluns a divendres 
08.45 diari
08.50 diari
09.10 de dilluns a dissabte
09.15 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
10.05 de dilluns a divendres
11.10 de dilluns a divendres
11.15 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.35 de dilluns a dissabte
13.00  de dilluns a divendres
13.40  de dilluns a divendres
13.45  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
14.15 de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 de dilluns a diumenge
18.30 de dilluns a dissabte
18.35 de dilluns a dissabte
20.00 de dilluns a divendres + diumenge
20.05 de dilluns a divendres + diumenge
20.15 de dilluns a divendres
20.20 de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al 
web: www.alsa.es . Actualitzat el 15/04/2021

De les 8 de la tarda del 2 de setembre            a les 8 de la tarda del 9 de setembre ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 9 de setembre            a les 8 de la tarda del 16 de setembre DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 16 de setembre          a les 8 de la tarda del 23 de setembre SALA

Horari de trens
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.24
08.15 (4) 08.41
08.18 (5) 08.44 
10.08 (1) 10.34
11.15 (2) 11.41
12.08 (7) 12.34
14.07 (7) 14.33
14.08 (2) 14.34
16.22 (8) 16.48
16.23 (7) 16.49
16.37 (4) 17.03
17.58 (5) 18.24
18.08 (4) 18.34
19.17 (8) 19.43
20.03 (4) 20.29
20.07 (8) 20.33
20.28 (7) 20.54
20.53 (3) 21.19
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.53 (6) 23.19

BALAGUER LA POBLA
05.40 (4) 07.00
08.15 (1) 09.22
11.15 (2) 12.22
15.31 (7) 16.38
17.31 (8) 18.38
17.56 (3) 19.03
19.51 (6) 20.58

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.14 (4) 05.40
06.20 (1) 06.46
07.47 (1) 08.15
08.50 (7) 09.16
09.05 (2) 09.31
10.47 (2) 11.15
11.10 (7) 11.36
13.30 (1) 13.56
15.05 (7) 15.31
15.30 (2) 15.56
17.05 (5) 17.31
17.30 (4) 17.56
18.44 (8) 19.10
19.05 (7) 19.31
19.25 (4) 19.51
21.05 (7) 21.31
21.30 (2) 21.56

LA POBLA BALAGUER
07.08 (4) 08.15
10.08 (2) 11.15
13.00 (7) 14.07
15.15 (8) 16.22
15.30 (4) 16.37
19.00 (8) 20.07
19.21 (7) 20.28
19.46 (3) 20.53
21.46 (6) 22.53

(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.

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats el 18/05/2021.

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
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