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Sumari
En Portada

Festival Llavors

-------------------------------------------------------------------------------Els propers 16, 17 i 18 de setembre, es celebrarà la 3a
edició del Festival Llavors - Cultura en creixement.
Aquest any es presenta amb alguns canvis respecte
a les dos primeres edicions i es trasllada parcialment al
centre urbà de la ciutat per tal d’arribar a nous públics i
apropar la dansa i les arts del moviment al conjunt de la
ciutadania.
Amb aquesta programació, es fa una aposta clara
per apropar-se a la cultura d’arrel i les danses tradicionals des d’una mirada contemporània.
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>>BALAGUER
# 3a edició del Festival Llavors a Balaguer
Els propers 16, 17 i 18 de setembre, es celebrarà la 3a edició del Festival
Llavors - Cultura en creixement
# Un any més Balaguer rebrà a la Plaça Mercadal la Fira Entitats
Es celebrarà el proper diumenge dia 25 entre les 11 i les 14 hores
# Els propers dies 23 i 24 de setembre es farà la 1a mostra de música local “La Murga”
Aquesta idea va sorgir amb la voluntat de que els grups locals i els nous artistes emergents de Balaguer
disposessin d’un cap de setmana marcat al calendari on poder iniciar-se en el món de la música en directe
# Primer concurs de cuina en el marc de Fira Entitats “Descobrint nous plats”
La Societat Gastronòmica i Cultural del Comtat d’Urgell organitza el Primer concurs gastronòmic “Descobrint nous plats”, en el marc de la Fira d’Entitats, el proper diumenge 25 de setembre
# Antonio Guillén actua a l’aniversari de Galassos Rock
Molta música en directe i destacar l’actuació de l’Antonio, amb només la seva guitarra Gretsch
# Arnau Pifarré és rebut pel Paer en Cap pels seus excepcionals resultats
El nedador del CEN de Balaguer va aconseguir la medalla d’or a la
modalitat dels 50 metres lliures
>>COMARCA
# Àger acull un espectacle infantil per incentivar reciclatge entre els més petits
‘El professor ecològic’, de Saba Circ, una iniciativa a través de la qual els més menuts del territori aprenen la
importància de respectar el medi ambient a través de l’humor, les tècniques de circ, els equilibris i els malabars
# La Noguera participarà en la 7a edició de “Benvinguts a Pagès La Festa” els dies 1 i 2 d’octubre
Un cap de setmana de portes obertes i visites gratuïtes als pagesos i pageses de Catalunya
# La Sentiu presenta el llibre “Fem Història” durant la seva Festa Major
Aquest llibre, és una col·lecció de fotografies històriques de la Sentiu de Sió anteriors a l’any 1979
# Nou espectacle del cantautor Jordi Montañez i Aina Torres
El proper dissabte 1 d’octubre, dins la programació del cicle “Música
sota les Estrelles” del Parc Astronòmic Montsec
>>ESPORTS
# El Club Esportiu Pedala.cat inicia una nova temporada amb grans novetats
La principal novetat dins del club per la present temporada és la inauguració i l’estrena de la secció de
ciclisme per a infants, una disciplina que fins ara a Balaguer estava només per als adults en varies entitats
# Partit de bàsquet d’alt nivell a Balaguer amb un Baxi Manresa contra Baskonia de Vitoria
Es farà a la pista del pavelló municipal 1r Octubre de Balaguer, després de la reforma a la superfície de joc
# Iker Castillo comença la temporada amb l’objectiu d’Europa
El jugador balaguerí va disputar al Campionat d’Espanya de pàdel de
menors 2022 a La Nucía (Alacant) formant parella amb Carlos Flores
# El tennista Antoni Carreño se situa segon en el món +85
Carreño acaba de guanyar el Torneig Internacional jugat a Barcelona en el Club Tennis La Salut, on aconsegueix l’ascens.

La família MORELL GÓMEZ
Agraïm a tot el personal de l’Hospital Hestia de Balaguer, la cura
que heu donat al nostre estimat JOSEP MARIA MORELL, durant
la malaltia. Gràcies per fer una feina excepcional amb molta
professionalitat i estima, i especialment al Doctor Canals,
la Doctora Castellarnau i la Doctora Muixí.
També un reconeixement d’agraïment a tots els amics i amigues
que ens han acompanyat en tot moment.
MOLTES GRÀCIES.
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Aquest cap de setmana es celebra la 3a
edició del Festival Llavors a Balaguer

Festival Llavors

Els propers 16, 17 i 18
de setembre, es celebrarà
la 3a edició del Festival Llavors - Cultura en creixement.
Aquest any es presenta amb
alguns canvis respecte a
les dos primeres edicions i
es trasllada parcialment al

centre urbà de la ciutat per
tal d’arribar a nous públics
i apropar la dansa i les arts
del moviment al conjunt de la
ciutadania.
El divendres al vespre,
l’Avda. Països Catalans i l’escenari exterior del Teatre Mu-

nicipal acolliran les propostes de la Cia. Moveo i la Cia.
Endiciembre i el diumenge
al migdia i a la tarda, la Sala
Mercantil serà l’espai on Els
escultors de l’aire tancaran
aquesta nova edició.
El dissabte a la tarda el
Monestir de Santa Maria de
Les Franqueses de Balaguer
i el seu entorn natural tornaran a ser el centre neuràlgic
de l’esdeveniment acollint les
propostes de La Calíope, Matrimoni Moukhles – Sentís i el
grup de música A Vore fusionarà la jota i l’electrònica per
revisar una de les danses típiques de Ponent fins l’arribada
de la sardana. Amb aquesta
programació, es fa una aposta clara per apropar-se a la
cultura d’arrel i les danses
tradicionals des d’una mirada
contemporània.

Un any més Balaguer rebrà a la Plaça
Mercadal la Fira Entitats el diumenge 25

Fira entitats de l’any passat

La plaça Mercadal de
Balaguer tornarà a acollir
la Fira d’Entitats, el proper
diumenge 25 de setembre
a la Plaça Mercadal entre
les 10 i les 14 h del matí.
Una fira amb una llarga
tradició a la capital de la

Noguera que pretén donar
a conèixer el teixit associatiu de la comarca i crear
vincles entre les associacions així com amb el públic
assistent.
A banda de les parades
informatives, al llarg del

matí del diumenge s’oferiran tota classe d’activitats
dirigides a tots els públics
assistents.
La fira d’entitats és una
carta de presentació al públic que vulgui conèixer
les entitats de Balaguer i
comarca, quina és la seva
tasca, quines activitats fan
durant tot l’any i les seves
col·laboracions. La Noguera té un gran nombre
d’associacions de tot tipus,
ja siguin esportives, musicals, juvenils, solidàries...
amb persones de totes les
edats.
El certament està organitzat per la Taula d’Entitats de Balaguer de l’àrea
de Serveis Socials del
Consell Comarcal i amb el
suport de la Paeria de Balaguer.

Els propers dies 23 i 24 de
setembre es farà la 1a mostra de
música local “La Murga”

Cartell de la Murga

Els propers dies 23 i
24 de setembre, es durà
a terme a Balaguer la 1a
Mostra local de música,
una iniciativa que pretén
donar empenta i promocionar la cultura musical
a banda de ser un punt
de trobada d’artistes,
promotors i amants de la
música.
Aquesta idea va sorgir
amb la voluntat de que
els grups locals i els nous
artistes emergents de Balaguer disposessin d’un
cap de setmana marcat al
calendari on poder iniciar-se en el món de la música en directe. Amb molt
bona resposta pel sector,
així ho reflexa la quantitat
de grups confirmats, així
com la varietat musical
d’aquests, essent uns 27
grups de música de Balaguer amb la majoria de
components de la ciutat.
Els dos espais escollits per la comissió de la
“La Murga” per aquesta

primera edició són el pati
de l’Escola Municipal de
Música i la plaça del Morter.
El divendres 23 a les
6 de la tarda es donarà
el tret de sortida amb
l’actuació del grup “Jazz
Mates” que seran part de
l’acte d’inauguració, una
inauguració que comptarà també amb una xerrada a càrrec de la “Casa de
la Música de Lleida, l’Alt
Pirineu i l’Aran” a l’Escola
de Música.
Aquesta primera mostra també comptarà amb
altres activitats destacades com són una fira del
disc i del col·leccionisme,
espai de micro obert,
foodtrucks, vermut popular i altres xerrades enfocades al sector, i tindran
una durada fins al dissabte 24 a la matinada.
Tots els concerts i activitats són gratuïtes, consultar programa al web
lamurga.balaguer.cat.
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Primer concurs de cuina en el marc de
Fira Entitats “Descobrint nous Plats”
El concurs està organitzat per la Societat
Gastronòmica i Cultural del Comtat d’Urgell
La Societat Gastronòmica i Cultural del Comtat
d’Urgell organitza el Primer concurs gastronòmic
“Descobrint nous plats”,

en el marc de la Fira d’Entitats, el proper diumenge
25 de setembre.
Aquest concurs està
adreçats a cuiners ama-

Concurs de cuina “Descobrint nous plats”

teurs, que hauran d’elaborar un plat en alguna de les
següents categories: aperitiu-tapa, primer plat, segon
plat o postres.
El plat guanyador en
cadascuna d’aquestes categories, que triarà un jurat
format per sis restauradors
de Balaguer i socis de la
Societat
Gastronòmica,
formarà part de la carta
d’aquests restaurants participants del jurat.
Tots els interessats/
ades es poden apuntar fins
al 20 de setembre. Les inscripcions s’han de fer trucant a la Merceria Bonet, al
telèfon 973445733, o bé a la
Perruqueria Roser i Anna,
al telèfon 973449082.
El concurs tindrà lloc a
les 11 a l’estand de la gastronomia.

Acte de cloenda del Bibliotrivial
el proper 30 de setembre
Del 27 de juny al 17
de setembre, la Biblioteca de Balaguer va organitzar un estiu més el
Bibliotrivial. Una activitat
de foment de la lectura
adreçada a infants d’entre 5 i 12 anys.
Consta de 8 etapes
que es corresponen als 8
formatgets de la fitxa del

Bibliotrivial

Trivial. Cada formatget és
una tipologia de llibre i,
per aconseguir el formatget, cal respondre correctament una sèrie de
preguntes sobre el llibre.
Els participants entraran
al sorteig de diferents
premis en la festa de cloenda que tindrà lloc el divendres 30 de setembre.
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Actuació d’Antonio Guillén membre de los
Rehenes a l’aniversari de Galassos Rock

La ciutat de Balaguer acollirà la
segona edició de Forma. Espais
d’Art Contemporani

La celebració d’aquest
festival de rock era en
motiu del 8è aniversari
de Galassos Rock Club

Antonio Guillén

El passat diumenge
4 de setembre, Antonio
Guillén Pedra, membre
del grup Rehenes, grup
de rock de Balaguer que

recentment va fer 33 anys
de formació, va actuar al
festival celebrat al Prat de
Llobregat, en motiu del
8è aniversari de Galassos

Rock Club de Barcelona.
Una multitudinària festa
celebració, amb més de
200 motos rugint, botigues
de roba, perruqueria, hot
dogs, rifes i sobretot, molt
Rock and Roll.
Molta música en directe i destacar l’actuació de
l’Antonio, amb només la
seva guitarra Gretsch i les
seves cançons que van animar al públic assistent.

Arnau Pifarré és rebut pel paer en cap
pels seus excepcionals resultats
El paer en cap de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal,
va rebre el passat 3 de setembre, a Arnau Pifarré del
CEN Balaguer, pels seus
bons resultats als últims
campionats d’Espanya de
natació.
L’Arnau va aconseguir
la medalla d’or a la modalitat dels 50 metres lliures,
a més d’altres participacions que va tindre amb molt
bons resultats. Però exepcionalment cal destacar la
seva millor marca personal
en aquesta 50 metres que li
va suposar la primera posició.
L’Arnau Pifarré conti-

Arnau Pifarré

nua aquest any i per segona temporada consecutiva
a les files del CAR, el Centre d’alt rendiment per a

esportistes a Sant Cugat,
i la seva projecció és actualment més que significativa.

Cartell del Forma 2022

La ciutat de Balaguer
acollirà de l’1 i al 16 d’octubre la segona edició
de Forma. Espais d’Art
Contemporani, un esdeveniment que té com a
objectiu combinar intervencions artístiques en
diferents carrers, places,
edificis i equipaments de
la ciutat.
Per a l’edició d’enguany el tema que articula el Forma és: Balaguer,
ciutat de memòria. S’han
seleccionat un total de 8
projectes, que han estat
escollits per un jurat, i
que ja tenen una ubicació
fixada, en la qual duran
a terme la seva proposta
d’acord amb l’espai. La
majoria estaran ubicades
al centre històric, a la façana del riu i en espais patrimonials, com el claustre de Sant Domènec.
Enguany el jurat ha estat format per persones de
l’àmbit de l’art contemporani a nivell nacional, com
la directora del CCCB, Judit Carrera; el director del
Museu Morera de Lleida,
Jesús Navarro; o la directora adjunta de la Fundació Sorigué, Gemma Avinyó.
La inauguració se
celebrarà el proper dia 1
d’octubre a les 18h. Tot
seguit es farà una visita

Aquest esdeveniment
tindrà com a escenari
diferents carrers i
edificis de la ciutat
a càrrec dels artistes, que
s’iniciarà al museu de la
Noguera.
Al marge de l’esdeveniment s’han organitzat
un seguit d’activitats, entre les que destaquen la
visita a Planta-Fundació
Sorigué, la projecció de
l’obra
Desestructuras
d’Aitor Ortiz, o la perfomance de l’artista Marta
Bisbal. També es duran
a terme activitats amb
els centres educatius de
la ciutat, als quals se’ls
ha proposat realitzar un
projecte artístic col·lectiu
a partir d’una proposta
educativa, que pretén
atansar l’art contemporani als i les alumnes de la
ciutat.			
L’interès per part de la
ciutadania de participar i
formar part d’un esdeveniment com aquest és essencial, i per aquest motiu
s’opta per un eix temàtic
que convidi a la reflexió
per part dels i les artistes,
però que alhora apel·li directament a les persones
que són objecte i subjecte
en l’espai urbà.
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L’Alberg d’Os de Balaguer entrarà en
funcionament el proper mes d’octubre
Amb el funcionament d’aquest equipament es pretén
promoure el turisme del municipi
El proper mes d’octubre entrarà en funcionament l’alberg d’Os de Balaguer.
Aquest
equipament

Façana de l’alberg

que pretén promoure el
turisme familiar, rural,
d’esports de natura i també per tots aquells curiosos que volen descobrir

totes les meravelles que
amaga el municipi d’Os de
Balaguer.
L’alberg consta de 20
llits repartits en 4 habitacions, d’una zona de bar i
restaurant amb 3 terrasses
i una zona de recepció. i
juntament amb el pàrquing
de caravanes, estrenat
aquest any també, doten el
poble d’Os de Balaguer de
llits i espais per acollir tots
aquells que volen venir a
gaudir de la natura.
Les obres van començar a finals de l’any passat
i l’edifici on està ubicat
l’alberg era l’antic ajuntament. Aquestes obres serviran per crear nous llocs
de treball al municipi, així
com una bona empenta per
potenciar el turisme i reduir el despoblament.

Exposició fotogràfica “Grans &
petits” a Os de Balaguer
La sala Sant Antoni
d’Os de Balaguer acollirà
del 29 de setembre al 10
d’octubre, l’exposició fotogràfica Grans&Petits.
Es tracta d’un recull
d’instantànies de moments compartits entre
avis/àvies i infants.
La mostra s’ha realitzat amb la col·laboració

Os de Balaguer

de residents a la residència municipal Verge
d’Aguilar i alumnes de la
llar d’infants municipal
La Baldufa.
L’horari en que es pot
veure és entre setmana,
des de les 10 i fins a la 1, i
a les tardes de 4 a 7. Dissabtes i diumenges de 10
a 13 h.
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Quatre dies per celebrar la Festa Major
en honor a Sant Miquel a Os de Balaguer
La festa major d’Os de
Balaguer, en honor al seu
patró Sant Miquel, començarà el mateix dijous 29 de
setembre, amb una missa
major en honor al patró. En
acabar hi haurà un ball de
vermut. Per la tarda el ball
de tarda estarà amenitzat
pel grup Orgue de Gats.
Divendres 30 de setembre es farà el Sopar de
Germanor a càrrec del jovent del poble. Seguit d’un
espectacle musical amb el
grup Remember. A la matinada serà el Dj Remember
qui s’encarregarà d’animar
la fresca.
De cara al dissabte, els
més petits podran participar al concurs de pintura infantil pel matí. Per la tarda
el concurs de botifarra. El

Grup Jalaysa

Programa d’actes d’Os de
Balaguer
DIJOUS dia 29
11.30 Missa Major en honor al patró Sant
Miquel.
12.30 Ball de vermut.
19.30 Ball de tarda amb el grup Orgue de Gats.

DIVENDRES dia 30
21.30 Sopar de germanor a càrrec del jovent
del poble.
23.00 Espectacle musical amb el Grup
Remember.
00.30 Festa amb Dj. Remember.
Orgue de Gats

DISSABTE dia 1

Els diferents actes estan pensats per totes les edats
amb música i cultura els quatre dies

10.00 Concurs de pintura infantil.
16.00 Torneig de botifarra.
18.00 Concert de Festa Major amb l’Orquestra
Nueva Alaska.
20.00 Ball de tarda amb l’orquestra Nueva
Alaska.
00.30 Ball de nit amb l’orquestra Nueva
Alaska.

concert de festa major anirà
a càrrec de l’Orquestra Nueva Alaska, així com el ball

de tarda i el ball de nit.
Diumenge, últim dia
de festa major es farà una
tirada de bitlles popular. Al
migdia una trobada gegantera a la plaça de la Font
que farà ballar a grans i petits. Per la tarda el torneig
de botifarra i parc infantil
pels més petits. El ball de
tarda i fi de festa anirà a càrrec del grup Jalaysa. L’últim
acte serà un castell de focs,
per acomiadar la festa major.
Després de dos anys de
pandèmia per fi es pot tornar a celebrar la festa major
oberta a tothom.

DIUMENGE dia 2
10.30
12.00
16.00
16.00
19.00

Tirada de bitlles popular.
Trobada gegantera a la plaça de la Font.
Torneig de botifarra.
Parc infantil.
Ball de tarda i fi de festa amb el grup
Jalaysa.
22.00 Castell de focs.
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FESTES MAJORS

Vallfogona celebrarà la seva festa
major en honor a Sant Miquel

Programa de Vallfogona de
Balaguer
DIJOUS dia 29

11.30 Missa en honor a Sant Miquel, patró amb
l’acompanyament de la Coral Vallfogonina.
12.00 Espectacle infantil amb el grup la
Pantomima “M’he portat bé”.
17.00 Espectacle infantil a càrrec del Sidral amb
l’actuació “Mentiders”.
19.00 Concert i ball de tarda amb Banda Sonora.

Els actes comencen el
dijous el dia del patró i
durarà fins el diumenge
2 d’octubre amb varietat
d’actes
Els actes de la festa
m a j o r d e Va l l f o g o n a
començaran el proper dijous
29 de setembre en honor al
patró Sant Miquel. Primer
una missa en honor al patró
del dijous 29, que estarà
acompanyada per la Coral
Vallfogonina. Al migdia un
espectacle infantil amb la
Pantomima sota el nom
“M’he portat bé”. Per la tarda
un altre espectacle infantil,
a càrrec del Sidral amb
l’espectacle “Mentiders”. Ja
serà al vespre que hi haurà
un concert i ball de tarda
amb Banda Sonora.
Divendres al vespre
es farà el III Mercat

DIVENDRES dia 30

Les Que Falta Band

La III edició del Mercat Gastronòmic comptarà amb
la participació dels restauradors del municipi
Gastronòmic al carrer Major,
on participaran tots els
restauradors del municipi,
una festa de la gastronomia
amb tapes i degustacions
a preus populars. La festa
de la nit estarà amenitzada
pels correfocs les Bèsties

David Sas farà el seu monòleg el dissabte

Feréstegues de Balaguer,
la tallada del xop, castell de
focs i el concert de Les Que
Falta Band. A la matinada
serà el torn de Dj Rico i Pol
Vergés.
Dissabte els petits
podran gaudir tot el dia
d’inflables pel mati i per la
tarda. Un escape room per
la tarda i una exhibició de
cars i motos, fent un circuit
urbà. Monòlegs amb David
Sas. Per la nit, la Selva Band
portarà la música, seguit de
Mon Dj i Dj Moncho.
El diumenge es farà
una ballada de gegants pel
mati, seguit d’una ballada
de sardanes amb la Cobla
Selvatana. Per la tarda
l’Orquestra Selvatana farà un
concert espectacle i al vespre
el ball fi de festa major.

20.30 III Mercat Gastronòmic al carrer Major.
23.30 Correfocs amb les Bèties Feréstegues de
Balaguer.
00.00 Tallada del Xop.
00.15 Castell de Focs.
00.30 Concert amb les Que Faltaband.
02.30 Dj Rico.
04.30 Dj Pol Vergés.

DISSABTE dia 1

11.30 Dia d’inflables (al mati fins a les 14 h i per la
tarda de 16.30 a 19 h).
16.00 Escape Room “Misteri al Museu” (fins a les
20 h).
17.00 Exhibició de cars i motos. Circuit urbà
(consultar programa a part). Fins a les 19 h.
19.30 Monòlegs amb David Sas.
00.30 La Selva Band.
02.30 Mon Dj.
04.30 Dj Moncho.

DIUMENGE dia 2

12.00 Ballada de gegants.
12.45 Sardanes amb la Cobla Selvatana.
18.00 Concert espectacle amb l’Orquestra
Selvatana.
20.00 Ball de festa Major amb l’Orquestra
Selvatana.
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Àger acull un espectacle infantil per
incentivar reciclatge entre els més petits
Àger en la seva aposta
per la sostenibilitat i el reciclatge va organitzar pel
passat 2 de setembre, un
espectacle per a infants ‘El
professor ecològic’, de Saba
Circ, una iniciativa a través
de la qual els més menuts
del territori aprenen la importància de respectar el medi
ambient a través de l’humor,
les tècniques de circ, els
equilibris i els malabars. Una
iniciativa gratuïta, a càrrec
del Consell Comarcal.

Un moment de l’espectacle

Presentació a la Biblioteca del llibre
“Tenim un cor per a tu” el dia 23
La gironina Marta Gubau
i la mollerussenca Mariona
Visa presenten el proper divendres 23 de setembre a les
19.30 h a la Biblioteca de Balaguer el seu llibre ‘Tenim un
cor per a tu’ que narra l’experiència viscuda per Gubau en
primera persona, durant i després de rebre un trasplantament de cor. Una experiència
que vol sensibilitzar sobre la
importància de fer-se donant
d’òrgans. El llibre, ha estat
un èxit de vendes, i ja compta
amb una segona edició.

Portada del llibre

La Noguera participarà en la 7a
edició de “Benvinguts a Pagès
La Festa” els dies 1 i 2 d’octubre

Benvolguts a Pagès a la Noguera

La comarca de la Noguera participarà a la 7a
edició de Benvinguts a
Pagès La Festa, que es
farà els dies 1 i 2 d’octubre, un cap de setmana
de portes obertes i visites
gratuïtes als pagesos i pageses de Catalunya.
La Noguera participa
en aquesta festa amb una
oferta pròpia de 5 explotacions agroalimentàries, 4
restaurants amb menús
amb productes de proximitat i diverses activitats
complementàries.
Una de les novetats

d’aquesta edició és l’ampliació del nombre de rutes d’un dia.
Les experiències proposen les visites a les explotacions participants,
poder conèixer la història
i el patrimoni natural del
seu entorn, allotjar-se a
establiments rurals i degustar els productes de
quilòmetre zero als restaurants recomanats pels
mateixos productors i
productores. Els itineraris
es poden consultar al web
www.benvingutsapages.
cat.
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COMARCA

La Sentiu prepara els actes de la seva
festa major i de la setmana cultural

Programa Setmana Cultural
DILLUNS dia 26
19.00 Cinema.

DIMARTS dia 27

Els actes previs a la
festa major en honor
al patró Sant Miquel,
es faran en la setmana
cultural

18.00 Taller d’ombres xineses.

La Sentiu prepara ja
els actes de la seva festa
major que començarà el
dijous de setembre, dia de
Sant Miquel, el seu patró.
Els dies previs però,
es faran alguns actes
en motiu de la setmana
cultural, com per exemple
una sessió de cinema el
dilluns dia 26, un taller
d’ombres xineses el
dimarts 27 i una xerrada
(a concretar) el dimecres
28 de setembre.
Els actes de la festa
major començaran el
dijous 29 dia del patró del
poble, Sant Miquel. Al matí
ja es farà la missa en honor
al patró. Al mateix temps
es farà el concurs de dibuix
i el concurs de fotografia.
Per la tarda una tirada
de bitlles i la presentació

DIJOUS dia 29 (Sant Miquel)

Premium Quartet

DIMECRES dia 28
19.00 Xerrada.

Programa Festa Major
12.00 Missa en honor al patró de Sant Miquel.
Concurs de dibuix.
Concurs de fotografia.
17.00 Tirada de bitlles.
21.30 Presentació del llibre “Fem Memòria”.
22.00 Espectacle d’humor amb Mayte Carreras.

Hao Band

El divendres es farà la festa del Jovent amb
diferents actuacions de música durant la nit
del llibre “Fem Memòria”
i per la nit un espectacle
d’humor a càrrec de Mayte
Carreras.
El divendres dia 30
es celebrarà la nit del
jovent amb diferents
actuacions. Començant
per una batucada amb els
Bandelpal, l’actuació dels
Hao Band, la Fúrmiga i Dj
Bacardit.

Dissabte per la tarda
serà el torn pels amants
de la botifarra, ja que es
farà un concurs. També hi
haurà inflables pels més
petits i es podrà gaudir
de l’espectacle infantil
a càrrec del professor
Ecològic. Al vespre
s’amenitzarà amb Joan
Carbonell Duet qui serà
també l’encarregat de la
sessió de nit. Tancarà el
dissabte, Dj Lokito.
Diumenge la Sentiu
ret homenatge a la gent
gran, fent una missa al
seu honor. La festa de la
vellesa, es farà un vermut
popular i una ballada de
sardanes. Al mateix dia es
farà la inauguració del nou
Centre de Serveis. Per la
canalla hi haurà inflables
per la tarda i s’acabaran
els actes amb una sessió
llarga de ball a càrrec de
Premium Quartet.

DIVENDRES dia 30
22.30
23.00
01.00
03.00

Nit del Jovent.
Batucada amb Bandelpal.
Hao Band.
La Fúrmiga.
DJ Bacardit.

DISSABTE dia 1

16.00 Concurs de Botifarra.
Inflables.
17.00 Espectacle amb el professor Ecològic.
20.00 Joan Carbonell Duet.
23.00 Doble sessió Joan Carbonell Duet.
DJ Lokito a continuació.

DIUMENGE dia 2

11.00 Missa en homenatge a la gent gran.
Festa de la vellesa.
Vermut.
Ballada de gegants.
17.00 Inflables.
19.00 Sessió llarga de ball amb Premium Quartet.
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La Sentiu fa la presentació del llibre “Fem
Història” dins dels actes de la festa major

La Sentiu presenta el llibre “Fem història”

L’Ajuntament de la
Sentiu de Sió s’ha sumat
al projecte de l’Arxiu Comarcal de la Noguera “Fem
Memòria”, per a recuperar i preservar la memòria
gràfica dels pobles de la
Noguera, que té, com a
resultat final, la publicació

d’un llibre amb el recull de
fotografies històriques de
la Sentiu, que es presentarà dins del marc dels actes
de la festa major, el proper
dijous 29 de setembre, a
les 21.30 h .
Aquest llibre, és una
col·lecció de fotografies

històriques de la Sentiu de
Sió anteriors a l’any 1979.
Les fotos és un recull de la
vida al municipi, com fotos
de la Festa Major i festes
populars, aplecs, misses
i celebracions religioses,
així com tradicions i cultura popular. Fotos d’esports
i lleure, la vida al camp, els
oficis, comerços i en general la vida quotidiana i familiar.
L’objectiu és preservar
i documentar la memòria
gràfica del dia a dia del poble i de les seves famílies,
de manera que aquest record quedi per a futures generacions. Temps enrera es
va fer una crida a la població per què participessin
en aquest projecte i aportessin fotografies pròpies
per poder fer aquest llibre.

Presentació de l’espectacle del cantautor
Jordi Montañez i la poeta Aina Torres

Aina Torres i Jordi Montañez

La poeta Aina Torres i el
cantautor Jordi Montañez,
s’han unit per crear “Després de la Pluja, un espectacle singular que enllaça
dos arts, la poesia i la música i que ens ofereix un
recorregut per un univers

oníric on les cançons del
cantautor dialoguen amb
els versos de la poeta, de
tal forma que interactuen i
s’interpel·len entre elles.
El proper dissabte 1
d’octubre, dins la programació del cicle “Músi-

ca sota les Estrelles” del
Parc Astronòmic Montsec,
aquests dos joves barcelonins ens oferiran aquest
original espectacle sota
“l’Ull del Montsec”.
Enguany el Cicle que
arriba a la seva 12a edició,
ha presentat en cartell
un total de cinc espectacles, el dia 2 de juliol
va ser Falsterbo (Folk) i
el 3 de setembre Hoven
(Indi-Folk), el 1 d’octubre
serà el torn d’Aina Torres
i Jordi Montañez (Música
i Poesia), el 29 d’octubre
actuarà Mazoni (Pop) i finalitzarà Quadraphonics
(Jazz) el 3 de desembre.
Els espectacles es fan en
dissabte i combinen els
concerts d’artistes catalans amb una visita al
PAM i l’observació del cel.

Uns 300 joves de la Noguera van
anar a Port Aventura en el marc
del Programa JoVa

Foto dels participants a la sortida

Un total de 300 joves
de 19 municipis de la comarca de la Noguera que
aquest estiu han participat en l’onzena edició del
programa JoVa (Joves i
Valors) van visitar el passat 31 d’agost, el parc temàtic PortAventura, amb
entrada i transport gratuïts, com a agraïment pels
treballs que han dut a terme en benefici de la seva
població.
La xifra d’inscrits és
una de les més altes de
les últimes edicions, superant la registrada l’any
2019 (l’últim any que s’hi
va anar, abans de la pandèmia), quan s’hi van
desplaçar 240 joves.
La sortida al parc
d’atraccions suposa la
cloenda de l’edició d’enguany del JoVa, una
iniciativa creada i impulsada per l’Oficina Jove
del Consell Comarcal de
la Noguera i dirigida a
persones d’entre 12 i 17
anys que ofereix al jovent
la possibilitat de dur a
terme activitats de voluntariat durant l’època
d’estiu per millorar el seu
municipi a partir de les
necessitats dels respectius ajuntaments i de les
propostes dels mateixos
adolescents. Els parti-

cipants han destinat al
projecte un mínim de 40
hores entre els mesos de
juliol i agost.
La sortida a PortAventura va comptar amb la
presència del president
del Consell Comarcal
de la Noguera, Miquel
Plensa, i alcaldes/esses
i regidors/es dels municipis de la Noguera que
aquest any han participat
en el projecte. També s’hi
van desplaçar tècnics
de l’Oficina Jove, que ha
estat qui ha gestionat la
iniciativa.
Els pobles que s’han
sumat aquest any al JoVa
són Àger, Albesa, Algerri,
Artesa de Segre, Balaguer, Bellcaire d’Urgell,
Bellmunt d’Urgell, Camarasa, Cubells, Gerb
(Os de Balaguer), Ivars de
Noguera, la Sentiu de Sió,
les Avellanes i Santa Linya, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Penelles, Térmens, Torrelameu
i Vallfogona de Balaguer.
Les principals accions
que es duen a terme en el
marc del JoVa són l’adequació i neteja d’espais
municipals, la rehabilitació i pintura de mobiliari
urbà o col·laboracions en
l’organització d’activitats
municipals.
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
La Vall de la Llum
Autor: Toni Cruanyes
Gènere: Novel·la de
memòries

Toni Cruanyes diu:
“aquest llibre recorda la
vida del meu avi, que és
la història d’un temps,
d’un país. És un homenatge a una generació
sencera d’homes i dones
que van sobreviure a una
guerra quan eren nens i
que ara han hagut de fer
front a la pandèmia des
de la residència geriàtrica. La compilació d’una
vida que abraça gairebé
la totalitat del segle XX
m’ha portat per viaranys
insòlits. He descobert
secrets del meu avi, i
també he entès millor
algunes de les decisions
que va prendre al llarg
de la seva vida”. La Vall
de la Llum, un poble de
canyes, vent i fang, es
desperta a la modernitat
a través de les vivències amb què una família
pagesa s’obre pas en un
món que es transforma
molt de pressa. Un relat
verídic però escrit com
una novel·la, amb un alt
contingut dramàtic i evocador.
Toni Cruanyes s’allunya de la seva faceta
més periodística per oferir-nos un retrat íntim, lúcid i precís.

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

La Remei Duran és
una dibuixant de prestigi que es considera una
atractiva senyora de cinquanta i pocs anys i una
esposa i mare massa feliç. Una tarda, asseguda
al seient del darrere del
cotxe familiar, endevina,
amb tota nitidesa, que el
seu jove marit, violinista
titular en una orquestra,
s’enamorarà de la noia,
violinista suplent, que els
acompanya a casa per assajar i que seu al costat
d’ell. Ells dos encara no
ho saben. Ella, sí. A partir
d’aquesta certesa demolidora, la protagonista de
la novel·la, una dona decidida acostumada des de
la infància a lluitar per la
supervivència, no té cap
altra opció que adonar-se
del que és envellir per
dins assumint de la cop
la vulnerabilitat de l’amor
matrimonial, la drogodependència de la maternitat, la caducitat de la vida
artística.
Un relat commovedor i inoblidable sobre
l’amistat, el pas del
temps, el perdó i la cruesa secreta, mai explicada i sempre suavitzada,
del climateri.

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

Benvolguda Barcelona
Autor: Empar Moliner
Gènere: Novel·la

Escola de ratolins
Autor: Agnès MathieuDaudé
Gènere: Infantil (+7)

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Tornar-ho a fer
“Mai no he escrit
sense mullar la ploma al cor”
Joan Salvat-Papasseit

“I som molts més dels que ells
diuen i volen”.
Raimon

Xàfecs imponents
assaonen terra estèril.
Canaleres amples,
condueixen l’aigua edifici avall,
sense cap consigna.
Es perd, tot fent camí.
Tot i que el mussol Elvis reconeix que els seus
veïns els ratolins són ben
capaços d’alegrar-li el dia,
també necessita temps
per a ell, per llegir el diari,
omplir l’herbari o dormir
la migdiada. I és impossible, perquè aquests petitons no podrien ser més
escandalosos.
La solució, després
de pensar-hi molt, la
troba a les colònies humanes: allà els nens
van a un lloc anomenat
escola. Tot el matí! I qui
millor que ell per fundar
una nova escola per a
aquests ratolins tan inquiets? És un pla idíl·lic,
però els petits ratolins, a
més d’escandalosos, són
molt trapelles. Al mussol
Elvis se li gira feina per
posar ordre a la seva escola! Com anirà el primer
dia de classe?
Una divertida història amb les il·lustracions
de Marc Boutavant, que
juntament amb l’autora
ja han fet una sèrie de
tres llibres sobre els ratolinets i el mussol, per
fer gaudir als més petits amb les aventures
d’aquests animalets tan
entremaliats.

Si no comencem,
no som ni al principi.
Del fruit que mai madura,
ningú no se’n gaudeix.
Impulsius,
llaurem un erm eixorc
tot cobejant
el moll d’una alegria imaginada
que mai hem encalçat.
Si no comencem mai,
no som ni al principi.
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Montgai celebra la 14a edició de la Fira
de Màgia propers dies 29, 30, 1 i 2

Una vintena de joves finalitzen
el curs d’alfabetització en català

La novetat principal serà
l’inserció de persones de
centres penitenciaris i
facilitar la seva sortida
de presó

Del 4 de juliol al 2 de
setembre, una vintena
de joves estrangers no
acompanyats han assistit a un curs d’Alfabetització en llengua catalana organitzat pel Servei
d’Acollida i Integració
dels Serveis Socials del
Consell Comarcal de la

Montgai Màgic oferirà
quatre dies intensos de
màgia, durant els propers
dies 29 i 30 de setembre i
1 i 2 d’octubre. Enguany
hi participaran més d’una
trentena de mags que
oferiran una setantena de
funcions durant tot el cap
de setmana en 12 punts
diferents distribuïts per tot
el poble.
Com ja és tradició, el certamen començarà dijous
amb una jornada escolar
dedicada a uns 250 alumnes d’entre 3 i 12 anys procedents d’escoles rurals de
la zona.
Montgai Màgic seguirà
el divendres amb la sessió
de màgia solidària adreçada a persones amb discapacitat, que s’organitza conjuntament amb la federació
ALLEM i a la qual assistiran
uns 180 joves i monitors
d’una desena de centres de
Lleida. Les dues jornades
comptaran amb tallers i espectacles de la mà de Mags
per l’Esperança.
El cap de setmana
Montgai s’omplirà de màgia amb les diferents ac-

Montgai Màgic

Montgai Màgic

La fira de màgia que arriba a la seva 14a edició, es
celebrarà en una dotzena d’ubicacions diferents
tuacions. Des de les 10 del
matí i fins passada la mitjanit, els carrers i les places
aniran plens d’il·lusió amb
els mags i els seus jocs de
cartes, les varetes i les txisteres. Al matí, la jornada començarà amb l’obertura del
mercat màgic i els tallers
infantils per als petits. Per
segon any consecutiu s’organitzaran tallers de màgia
per adults a l’espai cultural
de Lo Carreró.
Montgai Màgic es completarà amb un mercat de
productes artesans i alimentaris que comptarà
amb una vintena d’expositors.
Montgai Màgic convida
a mags no professionals

que volen demostrar les
seves habilitats, així com a
representants artístics que
volen descobrir cares noves
i a mags professionals.
Enguany com a principal novetat serà la màgia
d’inserció, dirigida a persones que es trobem en un
centre penitenciari, per facilitar així la normalització
de la seva situació personal
a la seva sortida de la presó.
La peruana Maga Gisell,
serà l’encarregada de fer la
inauguració el dissabte 1 a
les 6 de la tarda, entre altres
distincions té el 1r.Premi de
Magi Prefomer d’Espanya i
Premi Flasona d’Uruguai.
L’espectacle estrella del
dissabte 1 a les 8 del vespre
va a càrrec del català mag
Joaquin Matas, amb un
repertori de màgia potent,
humor irreverent, ironia, un
llenguatge col·loquial i amb
una activa participació del
públic.
La cloenda és el diumenge 2 a les 7 de la tarda
va a càrrec de Mago J, guanyador de 2 premis d’Espanya, és un dels més creatius mags de l’actualitat, te
un espectacle on fica dosis
de bogeria, i el seu talent a
disposició del públic.

Entrega de diplomes

Noguera. Aquests joves
de diferents municipis de
la comarca han participat
a les classes presencials.
L’objectiu és proporcionar-los habilitats lingüístiques bàsiques de
català i també coneixements sobre la societat i
l’entorn més proper.
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ESPORTS

El Club Esportiu Pedala.cat inicia una
nova temporada amb grans novetats

Partit de bàsquet d’alt nivell a
Balaguer amb un Baxi Manresa
contra Baskonia de Vitoria

Enguany com a novetat
per la propera
temporada és la
presentació aquest mes
de la secció de ciclisme
per a infants

Torna el bàsquet al
més alt nivell a Balaguer, desprès de varies
temporades d’aturada
per pandèmia.
El partit del Baxi
Manresa
contra
el
Baskonia de Vitoria,
es portarà a terme a la
recent estrenada pista
del pavelló municipal
1r Octubre de Balaguer,
després de la reforma a
la superfície de joc, el
proper divendres 16 de
setembre a les 20.15 h,
en la que s’espera que
es pugui gaudir un cop
més d’una important
assistència al municipal
de Balaguer.
L’entrada serà gratuïta i s’espera poder recuperar una gran entrada
de públic, com s’havien
donat en anteriors partits de preparació de

El club Pedala.cat Balaguer ha començat els
entrenaments de l’escola
d’atletisme i triatló per als
més joves que practiquen
aquestes disciplines tan
plurals i exigents.
Des de la direcció de
l’escola es preveu que després dels nombrosos èxits
recollits pels triatletes i
atletes de l’escola durant
la temporada anterior, es
desperti l’interès entre
els/les joves i despunti la
inscripció en el nombre
d’esportistes que escollint
aquestes disciplines.

Alguns dels participants de l’escola Pedala.cat

Durant les setmanes
que queden de setembre
es mantindran les jornades
de portes obertes per a que
tots/es els que estiguin interessats, puguin provar i
endinsar-se en aquestes
atractives modalitats esportives
La principal novetat
dins del club per la present
temporada és la inaugura-

Modalitat cicliesme al Pedala.cat

ció i l’estrena de la secció
de ciclisme per a infants,
una disciplina que fins ara
a Balaguer estava significada per als adults en varies entitats i clubs; però
que un cop més la jove junta del Pedala.cat mostra un
interès per innovar i donar
una alternativa per als més
petits que fins ara es veia
oblidada a la nostra ciutat.
La voluntat és que
aquesta escola de ciclisme pugui iniciar-se durant aquest mateix mes
de setembre aprofitant la
ubicació i l’equipament de
la pista d’atletisme, en el
mateix interior de l’equipament i per tal d’optimitzar
el terreny, s’habilitarà un
espai alternatiu per tal de
començar amb els més joves, treballant les primeres
habilitats motrius i habilitats tècniques damunt de
la bicicleta.

Cartell de l’esdeveniment

Els dos equips de
bàsquet que vindran
a Balaguer aquest
divendres juguen a
l’ACB
pretemporada.
Les opcions han
estat varies però per
motius aliens a l’organització de l’acte i per
la dificultat de la temporada en la planificació
dels equips en un any
amb L’Europeu de Bàsquet, s’ha vist complerta
l’expectativa de portar
dos equips del més alt
nivell i amb participació
als playoff’s de la passada lliga Endesa de bàsquet; el Baxi Manresa
i el Kazoo Baskonia de
Vitoria.
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El tennista balaguerí Antoni Carreño es
situa segon del món en categoria +85

Antoni Carreño

El tennista balaguerí
Antonio Carreño contínua
amb la seva gran temporada +85 i es col·loca se-

gon del rànquing mundial,
encapçalat per l’alemany
Herbert Althaus.
Carreño acaba de gua-

nyar el Torneig Internacional jugat a Barcelona en
el Club Tennis La Salut, on
aconsegueix l’ascens.
Althaus
i
Carreño,
primer i segon del món
respectivament,
podrien
veure’s les cares en una
hipotètica final del campionat de primera categoria de
Mallorca que es disputarà
la segona setmana del mes
d’octubre, on l’alemany
defensa el títol aconseguit
l’any passat. Una possible
victòria del balaguerí podria suposar-li si no hi ha
canvis en la classificació,
aconseguir el número u
mundial.

Íker Castillo comença la temporada amb
força i amb l’objectiu d’Europa

Íker Castillo

El jugador balaguerí Iker
Castillo va disputar al Campionat d’Espanya de pàdel
de menors 2022 a La Nucía
(Alacant) formant parella
amb el jugador canari Carlos Flores amb qui no havia
jugat mai i s’havien conegut
el dia abans del debut al torneig, gran joc tot i ser eliminats pels primers.
El següent objectiu de
l’Íker és la primera edició del
Campionat d’Europa de menors a mitjans d’octubre.

Aquest diumenge 18 de
setembre es celebrarà La Cursa
de la Vaca a Vallfogona

Cursa de la Vaca de Vallfogona de Balaguer

L’Associació
Cansallebres organitza per
aquest 18 de setembre,
la IX edició de la Cursa
de la Vaca de Vallfogona
de Balaguer.
Aquesta prova té tres
modalitats, una cursa de
10 km Cursa de la Vaca,
una de 5 km Cursa de la
Vedella i una caminada
de 5 km no competitiva.
Una cursa popular
que ofereix diverses activitats durant tot el mati,
així com un esmorzar
amb entrepà de llonganissa km0, fruita variada,
xocolatada, cafè gratuït
pels inscrits, inflables
per als més petits.
La Cursa de la Vaca
compta amb molts col·
laboradors i també amb
gran quantitat de vo-

Aquesta cursa ja és
una cita obligada en el
calendari dels
corredors/es de la
província
luntaris per ajudar en
aquesta diada esportiva.
La sortida, tant de
les curses com de la caminada es farà a les 10h
davant de les piscines
municipals de Vallfogona de Balaguer. L’arribada serà al mateix lloc i es
tancarà a les 11.15h.
Hi haurà trofeu als
tres primers de la classificació general i als tres
primers de cada categoria, dividides en Sèniors,
Màsters i Veterans.
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OPINIÓ / BREUS
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.

TREBALL

Ja hi som

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

Avui dia 5-9-22, recullo
a casa una propaganda
electoral, la primera. Tinc
ganes de veure quantes
més m’arribaran, presentant senyors i senyores
que prometen treballar
per tots nosaltres els balaguerins.
Per Radio Reguereta s’ha dit que alguna te
totes les avantatges per
no votar-la. Per la quantitat de contradiccions
en que han estat sempre
alguns membres que
ara es donen el bec. Res
d’alarmant si ara tenen
Balaguer com objectiu
per millorar-la en un futur. Que importa en afany
de protagonismes d’ahir
si avui son amiguets. De
sempre em sentit dir que
la necessitat fa estranyes
amistats.
A mi en concret i en
un parer molt particular, i que desitjo no sigui

Anuncis breus classificats

contagiós, hem preocupa
més les arrancades de
cavall i parades de burro, i els barrejots. Clar
que jo faig un intent de
comprendre que en molts
casos i va la vida del presumpte partit, amb tots
els guanys econòmics
que això comporta, i la
probable millora econòmica en la seva vida de
protagonistes, d’aquest
Ball de Bastons que s’ha
començat a ballar.
I com sempre en
aquests balls algú dit rebrà. Malgrat els colors
brillants que pugui tenir
la llibertat de poder anar
a votar. Tots faran pregó
de la qualitat de la seva
llista. I s’hauria de judicar la certesa de la poca
veritat que pot tindre en
la voluntat de millorar les
nostres vides. I pot molt
ben ser,en que una vegada més ens hagin enga-

nyat. 				
-----------------------------------I no passarà res, pues
BERONI INFORMÀja i estem acostumats.
TICA busca persona
Canviant de tema, despel departament de
près de tants anys de
suport. Requisits: Coencertada poda i saneneixements alts Admijament dels arbres de la
nistratius/Comptables.
Plaça. Fa dies que veiem
Carnet de conduir. Disque mentre el Segre te
ponibilitat per viatjar.
aigua, i a les nostres llars
Interessats deixar-nos
no ens falta, en la Pista
el Currículum a www.
Central d’aquest circ, en
beroni.com o enviar-lo
que es va convertint la
a pilar@beroni.com
Plaça Mercadal alguns
-----------------------------------arbres tenen sed. Al qui li
correspongui no els veu?
IMMOBLES
Es té la bona costum de
lloar a les persones que
-----------------------------------han mort. Deu ens lliuri
A PA Ï S O S C ATA de fer el contrari. Però reLANS, es ven pis nou,
cordant al Padre Xammar
3 hab., gran terrassa.
S.I (vol dir jesuïta), que
Raó: 629725009.
deia sempre de tot el llo-----------------------------------at, la meitat de la meitat,
TRASPÀS, botiga de
i si vols estar segur, diviroba infantil a Balaguer,
deixo per 21. El resultat
per no poder atendre.
serà la veritat del fet, en
Totalment equipada i
realitat, pel difunt que ara
en ple funcionament.
E.P.D.

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

Telèfon: 973450555.
-----------------------------------BUSCO pàrking per
cotxe pels voltants del
c/ Bellcaire de Balaguer. Raó: 667476172.

-----------------------------------LLOGUER LOCAL comercial al c/Girona de 32 m2.
Amb aigua, llum, porta
d’alumini, vidre i reixa.
Raó: 973450555.
--------------------------------------A PAÏSOS CATALANS,
es ven pis, amb 2 habitacions. Raó: 629725009.
--------------------------------------ES TRASPASSA restaurant al centre de Balaguer, 400 m2, capacitat
per a 120 comensals.
Totalment equipat per
obrir, amb tot el necessari. Dues plantes i dos
magatzems. Sala privada
i oficina. Raó: 687449890.
--------------------------------------A PAÏSOS CATALANS
es ven local per oficina.
Raó: 629725009.
---------------------------------------

VARIS

------------------------------------------COMPRO monedes, bitllets,
segells, joguines, cromos,
postals, fotos antigues, còmics, llibres antics, programes de cine, plomes estilogràfiques, nines Nancy, escalextric, . Raó: 676803205.
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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
973 351 266
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
TANATORI “EL SEGRE”
973 980 229
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
F. DOLSET- Sant Crist, 11
F. MARCH- C. Barcelona, 10
F. SALA- Pl. Mercadal, 38

973450214
973445384
973445280
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

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

Horari de trens
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)
19.17 (8)
20.03 (4)
20.07 (8)
20.28 (7)
20.53 (3)
21.43 (7)
22.02 (2)
22.53 (6)

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
19.43
20.29
20.33
20.54
21.19
22.09
22.28
23.19

BALAGUER
05.40 (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

LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA

605010097

------------------------------------------------------------------MONTGAI
PILAR GINÉ

973430358

** Els horaris de trens canvien
constantment. Aconsellem confirmar
horaris al web www.fgc.cat .Horaris
de trens actualitzats el 30/06/22.

SORTIDES
LLEIDA
05.14 (4)
06.20 (1)
07.47 (1)
08.50 (7)
09.05 (2)
10.47 (2)
11.10 (7)
13.30 (1)
15.05 (7)
15.30 (2)
17.05 (5)
17.30 (4)
18.44 (8)
19.05 (7)
19.25 (4)
21.05 (7)
21.30 (2)

ARRIBADES
BALAGUER
05.40
06.46
08.15
09.16
09.31
11.15
11.36
13.56
15.31
15.56
17.31
17.56
19.10
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 (8)
19.21 (7)
19.46 (3)
21.46 (6)

BALAGUER
08.15
11.15
14.07
16.22
16.37
20.07
20.28
20.53
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.

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

973438136

------------------------------------------------------------------TÉRMENS
EVA CAMPIÑEZ

973180037

------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.

973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 15 de setembre a les 8 de la tarda del 22 de setembre
MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 22 de setembre a les 8 de la tarda del 29 de setembre
ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 29 de setembre a les 8 de la tarda del 6 d’octubre
DOLSET

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
“
15.18
“
15.23
“
17.30
“
17.53
“
18.00
“
19.15
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
13.35
SOLSONA
09.20
PONTS
13.35
“
16.50
“
19.10		 “
13.17
AGRAMUNT
19.17
“

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.
diari
diumenge
dissabte
dl. a dv.
diari
diari
dl., dm., dj., dv.
diari
dl. a dv.
diari
dl. a dv.
dl. a ds.
dl. a dv.

SORT.
14.20
19.10
20.40
07.20
14.00
14.20
19.10
20.40
08.25
12.45
14.45
12.00

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

CALENDARI
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv.+dg.
dl. a dbt.
dissabte
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv. + dg
dl. a dv. feiners
dissabtes
dl. a dv. feiners
dsbt. mercat

SORT.
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
15.15
16.15
18.30
18.35
20.00
20.05
20.15
20.20

LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
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
diari
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
web: www.alsa.es i www.autocarsgamon.com - Actualitzat el 30/06/2022.
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