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PORTADA
Fira Q Balaguer

Què en penseu?...
Josep M. Simon i Auberni

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

Algú podrà dir que sóc
reiteratiu,  però el tema s�ho
val. Crec que si hom  insisteix
en quelcom i se�n parla, encara
que no s�avanci o no s�acon-
segueixi res, com a mínim,
no es perd en l�oblit.  I sembla
ser que FGC, potser, no té la
intenció d�esborrar la nostra

línia de tren, ja que des del
passat dia 7, el Tren dels Llacs
comença una nova
temporada. Una proposta
que el tripartit, després
d�arranjar la línia,   es va
entestar a tirar endavant i que,
segons sembla, no devia ser
tan  eixelebrada.  Dubto, però,
si el trajecte  es continuarà
fent amb el tren o es passarà
al bus, seguint la norma que
s�ha dut a terme amb els
viatges que podríem

anomenar regulars. Perdria,
tot l�encant. Em preocupa,
també, l�estat de la via. Fonts
oficials la qualificaven de poc
segura. I ara ho serà més? ¿O
és que la Generalitat tenia por
que massa combois,
funcionant diàriament, la
malmetessin? Són pregun-
tes que no tindran  resposta.
És igual. Allò important és
que el tren, sigui quin sigui,
corri  amunt i avall per aquests
fantàstics paisatges.

Fira Balaguer es convertirà aquest any en un aparador
dels productes agroalimentaris de qualitat i de proximitat.
Sota el nom �Fira Q Balaguer�, l�ajuntament vol donar
una nova orientació i projecció al principal certamen
firal de la ciutat, que deixa de banda la vessant
multisectorial per apostar per l�alimentació en un
certamen en el que els participants no només exposaran
el seu producte, sinó que faran demostracions en directe
de com s�elabora. Així el saló es dividirà en tres sectors:
un pels vint-i-un forns de Balaguer i comarca, un altre
per Prodeca i un tercer pels bars i restaurants de la ciutat
i altres comerços i empreses relacionats amb el món de
l�alimentació. Tots aquests espais comptaran amb
obradors i zones de cuina per fer tallers i demostracions
en directe.

 Avui, la presència de productes agroalimentaris
artesans i de proximitat a la oferta de qualsevol
establiment, s�identifica plenament amb certs valors en
alça a l�experiència turística i gastronòmica; autòcton,
autèntic, identificable, sostenible, etc.

Aquests valors a l�alça provoquen que siguin els
petits comerços, especialitzats els qui gaudeixen
d�aquests productes en els seus prestatges, en
detriment dels sectors alimentaris de les grans àrees
comercials, la procedència dels quals, és més genèrica
i pròpia del món globalitzat en que vivim. (Tot i que ja hi
ha algunes d�aquestes grans superfícies que cada cop
més, intenten tenir productes de proximitat, adquirits a
les zones de l�entorn de la seva ubicació).

Una nova fira, amb un repte important. Bona Fira!!

Fira Q Balaguer
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Obre les seves portes Fira Q Balaguer,
dedicada als productes de proximitat

Fira Balaguer es converti-
rà aquest any en un aparador
dels productes
agroalimentaris de qualitat i
de proximitat.

Sota el nom Fira Q
Balaguer, l�ajuntament vol
donar una nova orientació i
projecció al principal certa-
men firal de la ciutat, que dei-
xa de banda la vessant
multisectorial per apostar per
l�alimentació.

Així ho va explicar el regi-
dor de Promoció Econòmi-
ca, Toni Velimelis, durant la
presentació del nou saló, que
se celebrarà al pavelló
d�Inpacsa els propers 28 i 29

d�abril.  Velimelis va destacar
que es tracta d�un certamen
en el que els participants no
només exposaran el seu pro-
ducte, sinó que faran de-
mostracions en directe de
com s�elabora.

Així el saló es dividirà en
tres sectors: un pels vint forns
de Balaguer i comarca, un
altre per Prodeca i un tercer
pels bars i restaurants de la

També es celebraran unes Jornades Tècniques de la Mel

ciutat. Tots aquests espais
comptaran amb obradors i
zones de cuina per fer tallers i
demostracions en directe.

A tall d�exemple, Velimelis
va indicar que els forners
faran coca amb samfaina,
panadons i altres dolços en
directe, productes que
després oferiran als visitants
com a degustacions
gratuïtes. Mentre que els bars
i restaurants també podran
cuinar els seus plats i tapes
en directe.

La inauguració es farà el
dissabte dia 28 a les 10:30 a
càrrec del Sr. Josep Ma
Recasens i Soriano, director
general de Comerç del Depar-
tament d�Empresa i Ocupa-
ció de la Genralitat de
Catalunya, i serà clausurada
el diumenge a les 19:15 h per
l�Il·lm. Sr. Joan Reñé, presi-
dent de la diputació de Lleida

L�horari de la fira serà de
10 a 14.30 i de 16 a 21 h.

Presentació de la Fira Q Balaguer

El nou certamen firal,
dedicat al món de
l�alimentació, es celebra
els dies 28 i 29 d�abril al
pavelló Inpacsa

>> DISSABTE dia 28
10.30 h. Taller d�elaboració de sabó natural, a càrrec
d�en Raul Freixes i Solà, productor de l�Associació
dels Molins d�Oli de la Noguera.
11.15 h. Taller d�elaboració de Brossat, a càrrec de
Formatges Vilavella.
12.00 h. Taller de �La cera de les Abelles�, organitzat
per l�Associació d�Apicultors Lleidatans.
12.45 h. �Aprèn a menjar fruita�, taller infantil. Orga-
nitzat pel Departament d�Apicultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural.
13.30 h. �Les nous, qüestió de salut!�. A càrrec de
Sílvia Martínez de Nous Barbens.
16.30 h. Tast de sals, a càrrec de Salines Vilanova.
17.15 h. Menjar ràpid de les Terres d e Lleida, a càr-
rec de Lo + Bo de Lleida i Xolís d�Adons.
18.10 h. Presentació de la Jornada sobre la cuina de
proximitat, emmarcada dins el Projecte Gastronò-
mic �Gustum�.
18.30 h. Explicació del projecte: Aliments, Persones
i Territori a càrrec de l�equip tècnic del GAL Noguera
Segrià Nord.
18.50 h. Explicació i degustació de productes de:
�Conill, corder, mel i oli� a càrrec de l�Associació de
restaurants Noguera Cuina, amb el restaurant Lo
Ponts, Casa Mercè, La Solana i Cal Xirricló, amb la
col·laboració de l�Associació de Cunicultors de la
Noguera i El nostre corder.
20.00 h. Tast de vins amb Bodegues Costers del
Sió.

>> DIUMENGE dia 29
10.30 h. Demostració del farciment d�una espatlla
de xai, a càrrec de Ferran Orteu, de Carns Orteu.
11.15 h. Taller d�elaboració d�olives a càrrec d�en Mi-
quel Pallarés, de Les Olivetes.
12.00 h. Elaboració i degustació d�una paella de co-
nill a càrrec de Cal Senzill i el Rebost del Montsec.
12.45 h. Elaboració i degustació del Rissoto de Bo-
lets i Tou dels Tilers� a càrrec de Bolets Prades i
Tros de Sort.

>>>

FIRA Q BALAGUER � PROGRAMA D�ACTIVITATS

Activitats a l�Aula de Tast i
demostracions
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>> DIUMENGE dia 29
13.30 h. Taller d�elaboració de sabó natural a càrrec
d�en Raul Freixes i Solà.
16.30 h. �Avui aprenem a fer batuts� a càrrec de
l�Artesania de la Llet �Casa Sibilló�.
17.15 h. Taller infantil d�elaboració de figures fetes
amb fruita a càrrec de Fruites i Verdures Can Jeroni.
18.00 h. Tast infantil d�olis amb la Senyora Setrill,
organitzat per l�Associació de Molins d�Olis de la
Noguera.
18.45 h. Taller d�ametlles garapinyades a càrrec del
Mas d�en Nogués.
19.30 h. Taller infantil de com s�elaboren les man-
donguilles, a càrrec de Josep Prior, de Carns Prior.
20.00 h. Tast de diferents vins a càrrec del celler
Casa Patau.

FIRA Q BALAGUER � PROGRAMA D�ACTIVITATS

Activitats a l�Aula de Tast i
demostracions

Agricultura oferirà demostracions de la
cuina de carn de corder, conill, mel i oli

El cap de l�oficina del
departament d�Agricultura a
Balaguer, Ildefons Mateu, va
anunciar que es faran de-
mostracions de la cuina de
la carn de corder i conill, de
la mel i de l�oli. En total, hi
prendran part un centenar
d�expositors.

Com a element
complementari, cal destacar
que el dissabte, 28 d�abril, en
col·laboració amb la Societat
Gastronòmica i Cultural del
Comtat d�Urgell, es farà un
dinar popular de qualitat,
titulat �Fira, forn i taula�, en
el que no hi faltarà la coca
amb samfaina, els
panadons, el conill i la mel.Olis de la Noguera

Fira Q s�ampliaria a d�altres sectors de
qualitat en properes edicions

Un altre canvi del certa-
men firal, respecte a anys
anteriors és que la durada
del certamen s�ha limitat a
dos dies.

Segons indicà l�alcalde
de Balaguer, Josep Maria
Roigé, �És un nou concepte
de fira, on l�alimentació, i per
tant els productes peribles,
són l�eix central. A banda,
demanem un esforç als ex-
positors perquè també facin
demostracions en directe, la
qual cosa significa molta
més feina�.

De totes maneres, no
està descartat introduïr can-
vis en properes edicions, i,
fins i tot, obrir el certamen a

El dissabte 28 d�abril es celebrarà un dinar popular
de qualitat �Fira, forn i taula�, al mateix pavelló

Alimentació natural i artesana

altres productes de qualitat
no alimentaris.

D�altra banda, tot i que
encara falta d�acabar de con-

cretar el pressupost, Roigé
va anunciar que hi haurà una
rebaixa del 40% respecte al
cost de la de l�any passat.

Activitats a l�Aula de cuina i
demostracions
>> DISSABTE dia 28
10.45 h. Elaboració dels �Ous trencats amb pernil
ibèric� a càrrec del restaurant Taberri i d�una
�Foccaccia mediterrània� a càrrec de la Pizzeria La
Nonna.
11.45 h. Elaboració del �Croque Monsieur� a càrrec
de Xavier Sánchez, de la cafeteria Xan&Pol.
12.30 h. Elaboració del postre guanyador a Madrid
Fusión 2012, �Paissatge terrós de tiramisú�, a càr-
rec de Marc Lorés, del Restaurant Cal Xirricló.
13.15 h. Elaboració d�un �Cruixent de formatge de
cabra i sobrassada ibèrica�, a càrrec de Joana
Vázquez, de la Cafeteria Bàrbar.
16.15 h. Degustació de begudes especials amb cafè,
a càrrec del barista Blai Delsams, de l�Escola de
Cafè.
17.00 h. Elaboració de la tapa �Atascaburras� del
Bar La Noguera.
17.45 h. Elaboració d�una graellada de verdures� a
càrrec de Lluís Cases, del Restaurant Casa Cassó.

>>>
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Fira �Q�, manté la Mostra Nacional
de Coques de samfaina i recapte

La Societat Gastronòmi-
ca i Cultural del Comtat
d�Urgell, juntament amb
Fira Balaguer, organitza la
mostra de coques de Sam-
faina i de recapte, que ja s�ha
convertit en la visita obliga-
da dels visitants.

La Mostra està ubicada
dins del pavelló firal, ocu-
pant bona part de Fira Q.

Aquesta mostra de co-
ques dóna la possibilitat, als
visitants de Fira Balaguer,
d�assaborir una vintena d�es-
pecialitats diferents de coca
de samfaina elaborades pels
forners de la majoria dels po-
bles de la comarca de la No-
guera i de Balaguer.Mostra Nacional de Coques de Samfaina i Recapte

Diferents demostracions de cuina a
l�obrador de la coca de samfaina

Durant els dos dies de
Fira Q Balaguer, diferents
pastissers i cuiners faran di-
ferents demostracions.

Elaboració de pasta de
full, coca de samfaina, pana-
dons i magdalenes a càrrec
del mestre pastisser Pepe
Daza, treballs amb xocolata
amb Ramon Llurba, mojitos
de xocolata i piruletes de
xocolata a càrrec de Joan
Baldomà i coca de vidre a
càrrec de la cuinera Dolors
Mateu.

La Mostra està organitzada per la Societat
Gastronòmica i Cultural del Comtat d�Urgell

Joan Baldomà mostrarà l�art de treballar la xocolata

FIRA Q BALAGUER � PROGRAMA D�ACTIVITATS

Activitats a l�Aula de cuina i
demostracions

>> DISSABTE dia 28
18.30 h. Elaboració de �Cloïsses a la Marinera�, a
càrrec d�Antonio Marchal, del Restaurant Sant
Jordi.
19.15 h. Elaboració de �Futomaki amb productes
de la terra� i �Bunyols de bacallà amb poma
caramel·litzada� a càrrec de Lluís Burgos i Eduard
Pinyol, del Restaurant Santuari.
20.15 h. Degustació de combinats d�estiu a càrrec
d�Antoni Gastó, del pub Borée.

>> DIUMENGE dia 29
10.00 h. Demostració i tasts de diferents de cafès, a
càrrec de Matilde Sauret, de Delsams Gourmet.
10.45 h. Elaboració dels tradicionals �Callos�, a càr-
rec del Bar Rúbies.
11.30 h. Elaboració d�uns �Peus de porc desossats
amb fruites roges i espàrrecs�, a càrrec d�Albert
Lladós del Restaurant Cal Xirricló.
12.15 h. Elaboració de la tapa �Niu Cup Kenya�, a
càrrec del Bar Niu Cup.
13.00 h. Elaboració de �Pizzes artesanes� a càrrec
de Roser Prieto i Rosalia Miró, del Bar Andreu.
13.45 h. Taller d�amanides: Guarniments amb oli-
ves i adobats a càrrec de José Luís Simón, de Dis-
tribucions Ambort Aremay.
16.15 h. Degustació de Moscatell a càrrec de Bode-
gues Garcés de Balaguer.

>>>
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Diferents demostracions culinàries
a l�Aula de tast d�Agricultura-Prodeca

Durant el cap de setma-
na, l�Aula de Tast del Depar-
tament d�Agricultura de la
Generalitat i Prodeca, es rea-
litzaran diferents tallers com
el d�elaboració de sabó natu-
ral, a càrrec d�en Raul Freixes
i Solà, productor de l�associ-
ació dels Molins d�Olis de la
Noguera; el taller d�elabora-
ció de Brossat, a càrrec de
Formatges Vilavella; el taller
de «la cera de les Abelles»
organitzat per l�Associació
d�Apicultors lleidatans; un
tast de sals, a càrrec de Sali-
nes Vilanova; menjar ràpid de
les Terres de Lleida, a càrrec
de Lo + Bo de Lleida i Xolís

d�Adons.
A més, el dissabte a la tar-

da, es farà la presentació del
Projecte Gastronòmic
GUSTUM.

A continuació hi haurà
l�explicació i degustació de
productes de proximitat :
«Conill, corder, mel i oli» a
càrrec de l�Associació de
restaurants Noguera Cuina,

Cata de vins

amb el restaurant Lo Ponts
de Ponts, Casa Mercè de
Fontdepou, la Solana de
Foradada i Cal Xirricló, de
Balaguer, amb la
col·laboració de l�Associació
de Cunicultors de la Noguera
i El nostre corder. S�acabarà
el dissabte amb una cata de
vins a càrrec de Bodegues
Costers del Sió.

El diumenge continuaran
les demostracions amb una
de com es fa un farciment
d�una espatlla fresca de xai, a
càrrec d�en Ferran Orteu; un
taller d�elaboració d�olives a
càrrec d�en Miquel Pallarés,
de Les Olivetes, entre molts
altres, i s�acabarà al vespre
amb un tast de vins a càrrec
de Casa Patau.

També n�hi haurà
dedicats als més petits, com
un taller de figures amb
fruites, tasts d�olis i com fer
mandonguilles.

Elaboració de sabó

Diferents expositors de
la Fira, realitzaran
diferents demostracions
de productes i de plats
durant els dos dies

>> DIUMENGE dia 29
16.45 h. Elaboració de �Milfulles de galtes de porc� a
càrrec de Toni Jiménez i Silvia Giménez del restau-
rant El tastet del reng.
17.45 h. Elaboració de �Xipirons amb carxofes� a
càrrec de Natàlia Ruekovska, del restaurant La
Passarel·la.
18.30 h. �Les guarnicions, com fer que un plat esde-
vingui excel·lent!�, a càrrec d�Amat Toribio, del Res-
taurant Tecsa.
19.15 h. Elaboració de la �Pizza gola�, a càrrec de Yoli
Delgado, de la Cafeteria Lo Pecat.
20.00 h. Elaboració de la �Coqueta amb sardines cu-
rades vegetals i fruita dolça de Balaguer�, a càrrec
de Toni Punyet del Restaurant La nova Fontblanca.
20.45 h. Elaboració de còctels a càrrec del Pub
Tirgyp�s.

FIRA Q BALAGUER � PROGRAMA D�ACTIVITATS

Activitats a l�Aula de cuina i
demostracions

Demostracions a l�obrador de
l�espai de la Mostra Nacional de
Coca de samfaina i recpate
>> DISSABTE dia 28
11.30 h. Demostració d�elaboració de rebosteria de
pasta de full a càrrec del Mestre artesà Pepe Daza.
17.00 h. Demostració de treball amb xocolata per
als nens a càrrec d�en Ramon Llurba.
18.30 h. Demostració de l�elaboració de la coca de
samfaina i recapte, a càrrec de Pepe Daza.
19.30 h. Elaboració de �Mojitos de xocolata� a càr-
rec de Joan Baldomà, de Cacauxocolates.

>> DIUMENGE dia 29
12.00 h. Elaboració de piruletes de xocolata per als
infants, a càrrec d�en Joan Baldomà.
13.00 h. Elaboració de la Coca de vidre, a càrrec de
Dolors Mateu, autora del blog � Cuina de la Dolorss�.
17.30 h. Demostració d�elaboració dels panadons a
càrrec de Pepe Daza.
19.00 h. Elaboració de magdalenes per als nens, a
càrrec de Pepe Daza.

QQQQQ
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Els bars i restaurants de Balaguer
elaboraran tapes i plats a la Fira Q

La Fira també tindrà una
aula de cuina, amb la partici-
pació de diferents restau-
rants i bars de la ciutat que
oferiran la elaboració dels
«Ous trencats amb pernil
ibèric» a càrrec de Taberri o
la Focaccia mediterrània» a
càrrec de la Pizzeria la
Nonna. Cafeteria Xan&Pol
farà la elaboració del
«Croque Monsieur»; i el  «Pai-

Blai Delsams, de l� Escola de
Cafè de Balaguer, i la elabo-
ració de la tapa
«Atascaburras» del Bar la
Noguera; la elaboració d�una
«Graellada de verdures» a
càrrec de Lluís Cases, del
Restaurant Casa Cassó i les
«Cloïsses a la Marinera», a
càrrec d�Antonio Marchal,
del Restaurant Sant Jordi

Al vespre la elaboració
de «Futomaki amb produc-
tes de la Terra» i «els Bu-
nyols de bacallà amb poma
caramel·litzada» a càrrec de
Lluís Burgos i Eduard Pinyol,
del restaurant el Santuari de
Balaguer.

satge Terròs de Tiramisú», a
càrrec de Marc Lorés, del
Restaurant Cal Xirricló,
postre guanyador a l�edició
d�enguany de Madrid Fusión
2012. Joana Vázquez del Bàr-
bar elaborarà un «Cruixent
de formatge de cabra i so-
brassada ibèrica»

A la tarda, una degusta-
ció de begudes especials
amb cafè, a càrrec del barista

Participació de diferents restaurants de Balaguer elaborant plats i tapes

A l�aula de cuina, bars i restaurants presentaran les
seves tapes, plats i còctels més particulars per
donar-los a conéixer al públic de la Fira Q

>> DISSABTE dia 28
10.00 h. V Concurs de Mels �Reina de Mels�.
Recollida de mostres.
10.15 h. Inauguració de la VI jornada Tècnica de
la Mel a càrrec de l�Il·lm. Sr. Josep Ma Roigé,
alcalde de Balaguer. (A la sala de conferències).
10.30 h. Inici de la Jornada amb la xerrada �Llui-
ta contra la Varroa. Efectivitat i efectes col·-
laterals dels tractaments�, a càrrec del Sr.
Antonio Gómez Pajuelo, llicenciat en Ciències
biològiques, consultor apícola.
11.30 h. Pausa.
12.00 h. Xerrada �Organismes genèticament mo-
dificats (OGM) contra Apicultura. Situació actu-
al. A càrrec del Sr. Antonio Gómez Pajuelo, lli-
cenciat en Ciències biològiques, consultor apí-
cola.
13.00 h. Debat sobre el futur del sector apícola i
problemàtiques actuals. Torn obert de paraules.
14.00 h. Lliurament dels premis del V Concurs
de Mels �Reina de Mels�. (A la sala de conferèn-
cies)
14.30 h. Cloenda e la Jornada Tècnica a càrrec
del Sr. Domènec Vila, director general d�Alimen-
tació, Qualitat i Indústries agroalimentàries de
la Generalitat de Catalunya, la Sra. Cristina Bosch
i Arcau, directora dels Serveis Territorials del
DAAM a Lleida.

FIRA Q BALAGUER � PROGRAMA D�ACTIVITATS

Jornada Tècnica de la Mel i
Concurs de Mels �Reina de Mels�

QQQQQ
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El planetari portàtil del Parc
Astronòmic del Montsec, a la Fira Q

Planetari del parc Astronòmic Montsec

Durant els dos dies, hi
haurà el planetari portàtil del
Parc Astronòmic Montsec,
amb capacitat per unes 40
persones, projectarà l�espec-
tacle �Orígens de la Vida�.

�Orígens de la vida�
tracta  algunes de les
preguntes més profundes
de la ciència de la vida: els
orígens de la vida i la recerca
de la vida fora de la Terra.

Començant amb el Big
Bang, en ordre cronològic,
l�espectacle tracta de la
química prebiòtica en
l�Univers, la formació
d�estrelles, la formació del
sistema solar, i la primera
vida a la Terra. A més la
projecció �Orígens de la
vida� abasta les grans
extincions, així com la
recerca de (primitiva) vida
més enllà del planeta Terra.

Durant els dos dies de la Fira, el planetari, amb una
capacitat per 40 persones, projectarà l�espectacle
�Origens de la vida�

>> DISSABTE dia 28
D�11 a 13 h. Degustació de Mojitos sense alcohol,
a càrrec de l�Associació Salut Mental La Noguera,
al seu espai en la carpa.

18 h. Mostra de dansa en motiu del Dia Internaci-
onal de la Dansa a càrrec de les diferents escoles i
entitats de Dansa de Balaguer a l�exterior del pave-
lló Inpecsa.

>> DIUMENGE dia 29
10 h. X Trobada de Puntaires �Ciutat de Balaguer�
al recinte exterior.

Durant els dos dies que durarà la Fira, el Club
Bonsai Balaguer, des del seu espai, arreglarà els
bonsais a tothom que ho vulgui, i serà totalment
gratuïtament.

A part el dissabte tarda i diumenge tarda, el Club
de l�agulla, cosirà en l�espai de l�Associació de
Dones d�Almatà.

FIRA Q BALAGUER � PROGRAMA D�ACTIVITATS

Activitats a la Carpa d�Entitats i
al recinte exterior

QQQQQ
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El cap de Protecció Civil, Manel Jurado,
es retira després de 20 anys de servei

L�ajuntament de Balaguer
i l�Associació de Voluntaris de
Protecció Civil van homenat-
jar a l�excap del cos, Manel
Jurado, que s�ha retirat en-
guany després de més de 20
anys formant part d�aquest
cos. A l�acte hi va assistir l�al-
calde de Balaguer, Josep
Maria Roigé, i el regidor
d�Obres i Serveis, Miquel
Vendrell, que li van entregar
una placa commemorativa.

També hi van participar la
vintena de membres que ac-
tualment té l�agrupació de
Balaguer. S�ha de recordar
que els agents d�aquest cos
no tenen cap tipus de remu-
neració econòmica.Homenatge a Manel Jurado

Llum verda al Pla Director per la
restauració del Castell Formós

L�equip de govern ha do-
nat llum verda al pla director
del Castell Formós de
Balaguer, l�antiga residència
dels Comtes d�Urgell. El pro-
jecte, que preveu la consoli-
dació, restauració i recupe-
ració del monument en di-
verses fases, se sotmetrà ara
a votació del ple municipal.
Paral·lelament, es farà, de
forma immediata, una pri-
mera intervenció per tal de
consolidar un tram de mu-
ralla que està molt malmès.

L�Ajuntament de Balaguer i els membres de
Protecció Civil li van fer un merescut homenatge

Castell Formós

El director general de
Desenvolupament Rural,
Jordi Solà; el subdirector
general d�Infraestructures
Rurals, Antonio Enjuanes, i
els alcaldes de Balaguer,
Josep Ma Roigé, Camarasa,
Josep Ma Massegué, i de
Vallfogona de Balaguer,
Maria Sarret, van visitar les
obres de condicionament i
millora de camins rurals als
termes municipals de
Balaguer, Camarasa i
Vallfogona.

El departament d�Agri-

cultura de la Generalitat de
Catalunya ha destinat
577.000 e a la adequació
d�aquestes vies, la majoria
de les quals donen accés a
finques i masies de rama-
ders i pagesos d�aquests tres
municipis. La millora ha
suposat l�asfaltatge d�aques-
tes vies, amb la conseqüent
habilitació de drenatges i
ampliació dels camins per
tal de millorar-ne la seguretat
i confortabilitat.

En total s�han reformat
deu camins rurals.

El Departament d�agricultura
ha arranjat camins comarcals
per valor de 577.000 euros

Visita a les obres
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Segons el programa Thao, el 28,5 %
dels escolars balaguerins té excés de pes

Tres-centes tres per-
sones es van acostar a la
Sala d�Exposicions de
l�Ajuntament de Balaguer
per donar sang durant la
Marató celebrada aquest
passat dissabte 14 d�abril,
a Balaguer.

Cal ressaltar que 59

persones que no havien
donat mai sang es van ini-
ciar en la donació en
aquesta Marató.

D�aquests donants,
163 van ser homes i 140
dones, mentre que la fran-
ja d�edat més nombrosa
va ser entre 35 i 44 anys.

303 persones van participar a
la marató de donació de sang

Marató de sang a Balaguer

Medicions programa Thao a Balaguer

Els mesuraments esco-
lars fets en el marc del pro-
grama Thao han detectat
que un 28,5% dels escolars
de Balaguer que han partici-
pat en l�estudi té excés de
pes, una prevalença que, no
obstant, és inferior a la mit-
jana dels municipis que par-
ticipen en el programa Thao
(29,3%) i a la mitjana catala-
na, que és del 29,4%.

Durant el curs 2010-2011
es van pesar i mesurar 1.334
nens i nenes d�entre 3 i 12
anys estudiants de 6 esco-
les del municipi de Balaguer.
Del total, 665 (49,8%) són
nenes i 669 (50,1%) nens.
L�estudi, que es realitza per
quart any consecutiu, ha
detectat que la prevalença
d�excés de pes és superior
en les nenes (30%) respecte
als nens (27,2%).

S�han fet medicions a un total de 1334 nens i nenes
de Balaguer d�edats compreses entre els 3 i els 12
anys de les sis escoles de la capital de la Noguera
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Els dies 19 i 20 d�abril
un parell d�agents rurals
de la Noguera varen im-
partir una conferència als
alumnes de 5è i 6è del
col·legi Gaspar de Porto-
là a fi de donar-los a co-
nèixer la tasca que desen-

volupen en el seu dia a dia
i quin tipus de fauna hi
ha a la comarca. Aquesta
iniciativa pretén donar a
conèixer als alumnes les
diferents espècies ani-
mals autòctones de la
zona.

Agents rurals expliquen la
fauna autòctona a les escoles

Un moment de la xerrada

Ferran Mascarell dóna el tret de
sortida al Casal de Ciutat Lapallavacara

El Conseller de Cultura
de la Generalitat de
Catalunya, Ferran Mascarell
va inaugurar el passat dis-
sabte 21 d�abril, el casal de
ciutat Lapallavacara.

Mascarell, després de
signar el llibre d�Honor de la
Ciutat va dirigir-se, acompa-
nyat de les autirtas locals i

comarcals, cap a l�edifici
ubicat al carrer Pintor Bor-

Actuació dels bastoners

ràs, on va presidir l�acte in-
augural que va finalitzar amb
un dinar al mateix casal.

Lapallavacara acollirà les
entitats culturals i socials de
la ciutat, i ha de servir per
potenciar i revitalitzar aques-
ta zona del centre històric.

Durant tot el cap de set-
mana s�hi han realitzat dife-
rents activitats culturals,
com el recital poètic que van
protagonitzar Carles Sanuy
i el guitarrista Toti Soler el
divendres al vespre, amb l�as-
sistència d�un centenar de
persones. També s�han fet
visites guiades.

Acte inaugural de Lapallavacara

El casal va ser inaugurat
el passat cap de
setmana amb tot un
seguit d�activitats
culturals
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El passat 17 d�abril va
tenir lloc el tret de sortida
del programa Voluntariat
per la llengua a Balaguer.

Per primer cop, la
presentació es va dur a
terme a la seu del Casal
de la Gent Gran, ja que
aquest any el Casal s�ha
involucrat en la difusió i
la promoció del programa
en aquesta ciutat. 

Enguany es presenten
29 parelles lingüístiques
a la capital de la Noguera.
L�acte va consistir en una

breu presentació del
programa Voluntariat per
la llengua, en què es van
donar algunes orienta-
cions a les persones
participants. Finalment,
es van presentar les
parelles i es va donar la
possibilitat que pogues-
sin començar a parlar i a
practicar la llengua.

Hi van assistir la
directora del Centre de
Normalització Lingüística
de Lleida, Conxita
Navarro, el regidor de
Cultura, Ensenyament i
Festes, Miquel Aige, i la
regidora de Serveis a les
Persones i Ocupació,
Rosana Montané, i el
president de la Junta del
Casal de la Gent Gran,
Ismael Orús, com a
amfitrió.

29 parelles lingüístiques en
una nova edició de
Voluntariat per la llengua

Voluntariat per la llengua

El programa es va
presentar el passat 17
d�abril al Casal de la
Gent Gran de la
capital de la Noguera

Una trentena de joves realitzen el curs
de monitors de lleure a la Noguera

Des del passat dissabte
31 de març, trenta-un joves
de Balaguer i comarca, es-
tan realitzant el Curs de Mo-
nitor de Lleure a l�Oficina
Jove de Balaguer.

En aquest curs, que dura
fins al mes de maig, i té una
etapa lectiva de 100 hores i
una etapa de pràctiques de
150 hores, és on els alumnes
es formaran i coneixeran
recursos i conceptes del
món del lleure.

Una vegada finalitzats
tots els processos, i quan la
direcció del curs certifica
l�aptitud de l�alumne, s�obté
el diploma i el carnet oficial
de Monitor de Lleure.Curs de monitors de lleure

Balaguer va celebrar la diada de
l�esport i l�activitat física el 18 d�abril

El passat dijous 19
d�abril es va celebrar a
Balaguer una nova edició de
la diada de l�esport i l�activi-
tat física que es celebra a ni-
vell mundial.

L�objectiu de l�acte, és
que els ciutadans de qualse-
vol edat puguin d�una ma-
nera o altra practicar una ac-
tivitat física en consciència i
com a interiorització dels
beneficis que aquesta com-
porta a nivell de salut, social
i físic.

El curs, és de cent hores lectives i 150 de
pràctiques i es realitza a l�Oficina Jove de Balaguer

Diada d�activitat física a Balaguer
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El dia 12 d�abril, el
Consell Comarcal de la
Noguera va convidar a
visitar les instal·lacions de
l�Arxiu Comarcal als
alcaldes i alcaldesses dels
municipis de la Noguera
que no tenen encara

dipositat el seu fons
històric documental a
l�arxiu, amb l�objectiu de
donar a conèixer amb més
profunditat als respon-
sables dels ajuntaments
les funcions que ofereix
l�Arxiu Comarcal a les
administracions locals de
la comarca.

Aquesta actuació es va
iniciar l�any 2005 amb
l�objectiu de promoure la
preservació dels fons
documentals de la
comarca.

Visita dels alcaldes de la
Noguera a les instal·lacions
de l�Arxiu Comarcal

Visita a l�Arxiu

Els ajuntaments
poden dipositar els
seus arxius locals a
l�Arxiu Comarcal de la
Noguera

Segona Jornada de Turisme Rural al
voltant de l�oferta de la Noguera

El dimecres 25 d�abril es
celebra la II Jornada de tu-
risme rural a les Avellanes.
En aquesta segona edició al
voltant de l�oferta turística
complementària, es centra-
rà en dues vessants ben di-
ferenciades. Per un costat
seguirà aprofundint en els
aspectes jurídics que marca
la Llei de protecció de dades,
referent als usuaris dels allot-
jaments rurals. I per l�altre,
poder �vendre� el territori, a
través de les noves tecnolo-
gies, l�enorme potencial tu-
rístic de la comarca de la
Noguera, basat en el patri-
moni cultural, arquitectònic,
paisatgístic, gastronòmic,
etc.

Plaça major de Les Avellanes

S�organitza una sessió informativa
dels Plans locals de Joventut al Consell

El divendres 13 d�abril,
el Consell Comarcal de la
Noguera va acollir una ses-
sió informativa a càrrec de
la Coordinació Territorial
de Joventut a Lleida, en
què van explicar als repre-
sentants dels  ajuntaments
de la comarca les diferents
línies d�ajuts que la Direc-
ció General de Joventut
obrirà aviat i a les quals es
podran acollir els ajunta-
ments que tinguin el seu
propi pla local.

Tindrà lloc, aquest dimecres 25 d�abril, al
Restaurant Cal Jordi de les Avellanes

Jornada informativa
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Montgai celebra la quarta edició del
certamen �Net, Fira del Sabó�

Fira del sabó a Montgai

Montgai celebrarà la
quarta edició de la fira d�ar-
tesania �Net, Fira del Sabó�
el proper diumenge dia 29
d�abril. El certamen reunirà
25 parades d�artesans que es
dediquen a l�elaboració de
sabó així com una cinquan-
tena d�expositors del territo-
ri que ofereixen una gran
varietat de productes arte-
sans.

Entre les novetats desta-
ca l�organització d�una jorna-
da tècnica adreçada exclusi-
vament a artesans saboners.
Hi haurà una breu presenta-
ció, una conferència sobre
els avantatges de tenir el car-
net d�artesà i una taula rodo-
na, se celebrarà el dissabte
dia 28 de 2/4 de 6 de la tarda
a 2/4 de 10 de la nit a la sala
d�actes de l�Ajuntamnet vell
de Montgai.

La Fira del Sabó es celebrarà aquest diumenge 29
d�abril, amb 75 expositors de sabó i tot tipus de
productes artesans

Veïns de diferents
municipis de la Noguera
Alta, d�Àger, Tartareu, les
Avellanes, d�Os de
Balaguer, Camarasa i
Balaguer  van fer una sor-
tida cultural a la ciutat de
Lleida, el passat dimecres
18 d�abril.

Els participants van
visitar en primer lloc, la
cooperativa ACTEL de
Térmens, quedant-se
meravellats de les grans
instal·lacions. Tot seguit
van fer una visita guiada
pel Castell o Suda de
Lleida, i per la Seu Vella.

Els veïns de la Noguera Alta,
visiten l�Actel i la Seu Vella

Foto de grup dins de la Seu Vella
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>> DISSABTE dia 28
20.00 h. Pregó de la festa a càrrec de Pere Giné, Cam-
paner de les Borges Blanques i membre de la confaria
de Campaners de Catalunya, a l�església de Sant
Miquel.

21.00 h. Concert a càrrec de l�Orfeó Balaguerí, estre-
na a quatre veus de la cançó �Vila d�Os�.

>> DIUMENGE dia 29
Durant tot el dia, Fira de la Campana i demostració
d�oficis antics pels carrers del poble.

10.00 h. Rebuda als Campaners i lliurament de cre-
dencials.

10.15 h. Esmorzar de germanor.

10.30 h. Mostra de tocs.

12.00 h. Missa cantada per l�Orfeó Balaguerí.

14.00 h. Dinar popular a la pista poliesportiva (prepa-
rat per les mestresses del poble).
Havent dinat, es farà un homenatge als campaners
amb el lliurament d�un obsequi de productes del
poble.

16.00 h. Ball fi de festa.

El 28 i 29 d�abril, Os de Balaguer
celebra la 25 Trobada de Campaners

L'Ajuntament d'Os de
Balaguer i la Confraria de
Campaners de Catalunya,
han preparat un altre cop
aquesta trobada per retre ho-
menatge a tots els Campa-
ners, que amb la seva il·lusió
i esforç permeten mantenir
viu aquest ofici tan arrelat
entre nosaltres i que alhora
forma part de la nostra cultu-
ra i de la nostra forma de ser.
Així doncs, els propers dies
28 i 29 d�abril, Os de Balaguer
celebrarà la 25ena edició de
la Trobada de Campaners i la
Fira de la campana.

Els actes començaran el
dissabte 28, a les 8 del ves-
pre amb el Pregó a càrrec
de Pere Giné, campaner de
les Borges Blanques, seguit
d�un concert de l�Orfeó Ba-
laguerí.Fira de la campana d�Os de Balaguer

Enguany s�arriba a la 25ena edició de la Trobada de
Campaners de tot Catalunya, i de la Fira de la
campana d�Os de Balaguer

El diumenge 29, conti-
nuaran els actes, amb la Fira
de la campana i la demos-
tració d�oficis antics als di-
ferents carrers i places del
poble. De bon mati es farà
un esmorzar de germanor, i
a continuació, tindrà lloc la
tradicional Mostra de Tocs.
Al migdia es farà una missa
cantada a càrrec de l�Orfeó
balaguerí i posteriorment es
farà el dinar popular i s�aca-
barà amb una sessió de ball
fi de festa.

La Confraria de Campa-
ners de Catalunya és una as-
sociació constituïda per per-
sones que voluntàriament
es dediquen a vetllar per la
conservació de les diferents
tradicions dins el món cam-
paner.

Les seves finalitats són
promoure, fomentar, i divul-
gar, les antigues i arrelades
tradicions culturals i religi-
oses de les campanes, cam-
panars, campaners, cari-
llons i carillonistes.

Os de Balaguer acollirà la 25 Trobada de Campaners
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

Al país del núvol
blanc
Autor: Sarah Lark
Gènere: Novel·la

Hi ha res més avorrit que
ésser uan princesa rosa?
Autor:  Raquel Díaz Reguera
Gènere: Infantil (+6)

No me n�aniré sense
dir-te on vaig
Autor: Laurent Gounelle
Gènere: Novel·la

Un home us salva la
vida a canvi que li
prometeu que fareu el que
us demani... i és pel vostre
bé. A partir d�aleshores us
trobeu immersos en una
situació increïble on tot se
us escapa de les mans. Ja
no sou els amos i senyors
de la vostra vida, però...
quines són les veritables
intencions d�aquest
home? Qui és i què
busca? Per què us vol
ajudar?

Submergits en
l�ambient màgic i
captivador d�un estiu
parisenc, aquest relat ens
farà reflexionar sobre
nosaltres mateixos.

Un viatge a través dels
sentiments i les accions
que defineixen la nostra
vida. Un llibre amb molts
ingredients d�autoajuda.

Londres, 1852: dues
noies de classes socials i
caràcters molt diferents,
emprenen la travessia en
vaixell cap a Nova
Zelanda. Significa el
principi d�una nova vida
com a futures dones
d�uns homes a qui no
coneixen. Però trobaran
l�amor i la felicitat a l�altra
punta del món? Al país
del núvol blanc, el debut
amb més èxit dels últims
anys a Alemanya, és una
novel·la inoblidable sobre
l�amor i l�odi, la confiança
i l�enemistat, i sobre dues
famílies unides per
sempre. Inoblidable saga
sobre la colonització de
Nova Zelanda i la cultura
dels maoris.

Explicat de manera
planera i fàcil per
continuar fins al final.

La Carlota és una princesa
una mica especial� La
Carlota no notaria un pèsol
sota el matalàs i podria dormir
com una marmota sobre un
elefant; no besaria mai un
gripau perquè no busca un
príncep blau� Ella voldria ser
aventurera, astrònoma,
cuinera; somia amb caçar
dracs, fabricar avions de
paper, nedar damunt d�un
dofí, cercar tresors i caçar
papallones! I sobretot voldria
vestir de color taronja, verd,
violeta, vermell�!!! Voldria
no haver de vestir de color
rosa!!! Però la Carlota té un
problema: la seva mare és
una reina rosa (com totes les
reines dels contes) i el seu
pare un rei blau (com tots els
reis dels contes)� Com s�ho
farà, doncs, la Carlota per ser
una nena aventurera i no una
princesa delicada?

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

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

El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Llisca
per damunt de rancis pensaments,
de llocs bonics, de frases fetes,
i fuig d�una vegada enllà del temps,
lluny de cap ai,  i vola.
Si pot ser, no tornis mai,
que aquí,
gairebé tot, esdevé això:
Un temps
on s�hi agombolen els espais
i on hom s�hi difumina i s�hi confon.
Llisca
per damunt de les rareses,
i enfila els teus costums tots a galop
fins al final. Tan se val.
Si estimes,
en tu veuràs l�amor
com s�hi fa el tron amb aires estiuencs,
i et fa feliç el límit.
Llisca
per damunt de molts moments,
i aboca�t com un clam, lluent, etèri,
amb carro refulgent, mític, de foc,
pendent avall.
Fes-te amb les llegendes com si res
i arriba al fons de tot,
en cursa mil vegades més veloç,
a llom d�aquell cavall que mitifiques,
alat, on hi ha l�amor.
La rosa de colors
i un bell genet galant que et farà lliure,
seran la singladura que tu vols.
El llibre,
la pauta per saber com s�ha d�escriure
un dia a dia immens curull de flors.

V. X. ADSUAR
C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Mercedes-Benz

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU
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L�associació Cultural
Grup d�art4 de Balaguer,
organitza pel proper
dissabte 5 de maig, la II
Fira d�artistes de Balaguer.

Aquesta fira està
oberta a totes les
disciplines artístiques i a

tots els artistes que no van
exposar a l�edició passada
i que viuen  a les terres de
Ponent.

La trobada estarà
ubicada sota els porxos de
la plaça Mercadal, davant
de l�associació Grup d�art4
(Plaça Mercadal, 46) de les
8 del matí fins les 8 del
vespre.

Els interessats poden
contactar per e-mail a:
balaguerdart4@yahoo.es
o bé per telèfon, al  973 44
72  57.

La plaça del Mercadal acollirà
la II Fira d�artistes a Balaguer
el proper dissabte 5 de maig

Fira d�artistes

En aquesta segona
edició de la fira hi
poden participar els
que no ho van fer
l�any passat

El Teatre acollí el Campionat Barista de
Catalunya, Ciutat de Balaguer

El Teatre Municipal de
Balaguer va acollir el passat
dissabte 14, una nova edició
del Campionat Barista de
Catalunya Ciutat de
Balaguer, classificatori pel
campionat d�Espanya que
tindrà lloc els propers 6 i 7
de maig a Madrid. En total,
hi van prendre part sis
baristes, entre els quals hi
havia un concursant de
Balaguer, Blai Delsams.

El guanyador de la prova
va ser Miguel Lamola, de
Barcelona. El segon i tercer
lloc van ser pel càntabra Raúl
Alonso i Jordi Mestre, un
barceloní establert a
Londres, respectivament.Concurs de baristes

Ràdio Balaguer i el Grup d�Art4,
organitzen tertúlies per parlar d�art

L�associació cultural Grup
d�Art4, està organitzant unes
tertúlies a Radio Balaguer, per
parlar d�art.

Ja han passat a gravar per
Ràdio Balaguer tres artistes
importants, com són el
Perico Pastor, Xano Armenter
i Rosa Siré. La primera tertúlia
va ser emesa el 23 d�abril.

La pròxima tertúlia serà
amb el pintor Albert
Minoves, el pintor i escultor
Víctor  Pedra, i el ceramista
Jordi Rosell.

El Concurs va comptar amb la participació del
balaguerí, Blai Delsams, amb una bona actuació

Primera de les tertúlies
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Classificació
Tercera Divisió
1. Prat ........................ 73
2. Espanyol B ............ 63
3. Manlleu ................. 58
4. Pobla Mafumet .... 58
5. Terrassa ................. 57
6. Santboià ................ 54
7. Cornellà ................ 53
8. Vilafranca ............. 51
9. Gavà ...................... 49
10. Rubí ..................... 47
11. Castelldefels ...... 46
12. Balaguer ............ 45
13. Olot ...................... 44
14. Vic ........................ 44
15. Europa ................. 41
16. Montanyesa ....... 40
17.Gramenet ............ 39
18. Vilanova .............. 38
19. Amposta ............. 30
20. Masnou ............... 24

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Ermengol ........... 12
2. Oscar Imaz .......... 5
3. Gabernet .............. 4
4. Xavi Gracia ........... 2
5. Edith .................... 2
6. Jony Fernandez ... 2
7. Benet ................... 1
8. Salat .................... 1
9. Figuerola ............. 1
10. Roi ..................... 1
11. Jony Fornier ....... 1

Un gol d�Ermengol
al min. 75 i un altre d�Os-
car Imaz al descompte,
donaven una important
victòria, salvant als bala-
guerins.

Ermengol

El C.F. Balaguer guanya al camp de
l�Europa, i està practicament salvat

18/04/2012

SANTBOIÀ 0
BALAGUER 0
22/04/2012

EUROPA 0
BALAGUER 2

Jaume Nogués, capità del C.F. Balaguer

Ruben Egea controlant una pilota en defensa

Propers encontres

29/04/2012 --  12 h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer |Terrassa

-------------------------------- -----
06/05/2012  --  17 h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer| Masnou

-------------------------------------
13/05/2012  --  18 h

Camp Municipal
d�Olot

Olot| Balaguer

FUTBOL>> El Balaguer s�ha
assegurat, pràcticament, la seva
conti-nuitat la propera tempo-
rada, a la tercera divisió nacio-
nal, després de sumar 4 dels 6
punts en els dos partits conse-
cutius fora de casa, empatant
al camp del Santboià i amb una

important victòria al camp de
l�Europa, un rival directe dels
balaguerins. A falta de tres par-
tits per la conclusió, el Balaguer
ja  suma 45 punts, i es troba a 7

punts de la zona de descens.
El Prat ja s�ha proclamat

campío de la categoria, men-
tre que Amposta i Masnou, ja
són equips de Primera catala-
na, per la propera temporada.

Vilanova, Europa, Monta-
nyesa o Gramenet, els acom-
panyarà en el descens.

volem agrair les nombroses mostres de
condol, afecte i companyonia rebudes

per tots vosaltres: familiars, amics,
veïns, companys i Club de Futbol

Balaguer, en aquests moments tant
difícils arran la mort del nostre estimat

espòs, pare i padrí ANTONIO.

LA FAMÍLIA BOTARDA-PEÑA
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Vota mitjançant la web: www.cerclebalaguer.cat
SI        NO      NS/NC

Hi ha una dita catalana que diu: �No facis el ruc, que la palla va
cara�. Creieu, que el títol de �Lapallavacara� és el més adequat

per al nou Centre Cultural Municipal de Balaguer?

E S P O R T SE S P O R T SE S P O R T SE S P O R T SE S P O R T S

BÀSQUET>> L�equip
senior masculí del C.B.
Balaguer va caure a casa,
amb el Sant Medir, segon
classificat, per 47-61. Amb
aquesta derrota, els bala-
guerins ocupen la vuitena
posició amb 14 victòries i

13 derrotes. La propera set-
mana visiten la pista del lí-
der, La Salle Manresa A.

D�altra banda, el sènior
femení va perdre en la seva
visita a la pista del Vilade-
cans B per 55-34. Aquest diu-
menge, rebran al Lleida B.

Derrotes dels dos equips
sèniors del C.B. Balaguer

C.B. Balaguer

El Club Futbol Sala Balaguer Cristec
perd per 4-2 a la pista del Sant Vicenç

CFS Balaguer

El CFS Balaguer va sor-
tir molt concentrat i amb les
idees clares contra un rival
directe en la classificació i
fruit de les seves bones com-
binacions ofensives en el
minut 3 aconseguia ficar-se
per davant en el marcador
després que un jugador lo-
cal entrés la pilota en la seva
porteria. Els balaguerins se-
guien buscant la porteria
contraria i en un minut
Valero tornava a marcar grà-
cies a un molt bon contra-
cop. La falta de definició da-
vant de porteria van evitar
una avantatge més clara que
finalment s�acabaria pagant
car.

Dos errades defensives
de concentració en el tram
final de la primera part van
suposar que el Sant Vivenç
empatés el partit abans de
la mitja part amb dos gols

en els minuts 17 i 18.
La tònica de la segona

part va ser semblant, amb un
Cristec que arribava amb
facilitat a la porteria

contraria però que no
aconseguia l�objectiu del gol
cosa que van aprofitar els
locals, per marcar dos gols
més.

FUTBOL SALA>> Els
balaguerins s�avançaren
en el marcador (0-2),
però els locals van
acabar guanyant
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EL CEN Balaguer guanya el Trofeu de
Tàrrega amb un total de 10 podis

CEN Balaguer

El CEN Balaguer ha acon-
seguit guanyar el Trofeu CN
Tàrrega disputat el passat
dissabte  dia 31 de Març or-
ganitzat pel CN Tàrrega, amb
la participació de més de 250
nedadors de 6 clubs de la
província.

El Balaguer va guanyar

per davant del CN Lleida se-
gon, CN Cervera tercer lloc,
el CN Tàrrega quart classifi-
cat, INEF Lleida cinquè i el
CN Almenar sisè .

Les proves del Trofeu
eren els 25 lliures en catego-
ria Prebenjamí, 50 lliures en
Benjamí, i 100 lliures en Ale-
ví, infantil i més grans.

Destacar els 10 podis
aconseguits pels nedadors
del CEN Balaguer, primers
llocs per l�Alexandra Papell,
Sara Puigarnau, Hèctor
Camarasa, Emma García,
Pere Barbosa i Albert Barri
en les seves respectives
categories, també les
medalles d�argent de la
Ivonne Fernández,
Ramatoulaye Balde, Aitor
Morales, i Marc Auberni.
Destacar també els quarts
llocs del David Fernández,

NATACIÓ>> Els
balaguerins van
aconseguir 6 ors i 4
argents i dos mínimes
pels campionats de
Catalunya en infantil

Adrià Cerezuela, cinquè lloc
per la Ares Perera, Joan
Bonet, sisè per l�Aurembiax
Pifarré, setè per la Sixela
Gracia, en Nil Viola, Dani
Bàrios, vuitè en Marc Suñé,
novè l�Angel Lopez i l�Oriol
Bach . Destacar també els
resultats d�en  David Pérez,
l�Oriol Mota, i en Joan
Mangues.

Destaquem també els
resultats aconseguits en

altres proves fora del Trofeu,
com les dos mínimes per al
Campionat de Catalunya
aconseguides en els 200
estils per la Núria Ortiz i
l�Arnau Gracia, així com el
tercer lloc de l�Anna Auberni
en els 800 lliures i el setè de
la Jèssica Peró en la mateixa
prova, cinquè l�Ismael
Profitós i sisè en Roger
Sanahuja i l�Emma Campàs
en els 200 estils.

Nedadors balaguerins

E S P O R T SE S P O R T SE S P O R T SE S P O R T SE S P O R T S
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José Perez del Club Escacs Balaguer,
nou campió de Catalunya sub-16

Durant la passada Set-
mana Santa, es va cele-
brar els campionats de
Catalunya d�escacs en les
categories de sub-18, sub-
16, sub-14, sub-12 i sub-
10; a la localitat tarrago-
nina de La Pineda.

La jove promesa dels
escacs lleidatans, el bala-
guerí, José Pérez Cabas
ha aconseguit el títol de
sub-16  en  una f ina l
disputadísima, i donant
la sorpresa ja que partia
amb e l  número  8  de
rànquing inicial.

Pérez guanyà vuit de
les nou partides, amb una
única derrota.

Carme Millán, fa un meritori 4t lloc a
la Cursa de muntanya de l�Alta Segarra
ATLETISME>> El passat
diumenge 14 d�abril, l�atleta
balaguerina, Carme Millán,
va quedar quarta absoluta i
primera de la seva categoria
a la Cursa de l�Alta Segarra,
puntuable pel Circuit Català
de curses de muntanya.

L�atleta Jordi Molina,
també del club Maratonians
del Segre, va tenir un molt
bon debut. El diumenge 29
d�abril, hi ha la segona pro-
va amb la cursa de la Faiada,
al Pont de Suert.

ESCACS>> Va proclamar-se campió a La Pineda,
durant Setmana Santa, amb 8 victòries i 1 derrota

El passat dissabte  dia
7 d�abril el Balaguer Villart
Logístic va guanyar amb
contundència el seu
encontre amb l�Irún Leka
Enea, avançat a petició de
l�equip basc, per un 4 a 1
que no va deixar lloc a
dubtes sobre la seva
superioritat.

En el primer partit, la
jugadora del Balaguer
Tingting Wang no va tenir
cap problema per vèncer
a Irene Muñoz per 3 a 0
(11-1, 11-2, 11-5). El mateix

va fer la jugadora catalana
d�origen xinès Yan Lan Li
que va guanyar també per
3 a 0 a June M. Izquierdo
(11-1, 11-4, 11-1). En el
següent partit la
balaguerina Anna Biscarri
no va poder davant la
superioritat de la xinesa
Tong Tang amb qui va
cedir un 0 a 3 (2-11, 2-11, 2-
11).

En el partit de dobles
la parella catalana
Tingting/Li es tornava a
imposar clarament a la
parella basca Tongtang/
Muñoz per 3 a 0 (11-8, 11-
8, 11-6).

Finalment, en el partit
més disputat, Yan Lan Li
s�imposava per 3 a 0 a
Irene Muñoz (11-7, 11-9,
15-13), posant així el 4 a 1
final al marcador.

Nova victòria del Tennis Taula
femení davant l�Irun Leka
Enea per un contundent 4-1

CTT Balaguer Villart Logístic

TENNIS TAULA>>
Vencent còmodament
al Irun per un
4-1, gràcies a les
xineses Tingting i Yan

Carme Millán

José Pérez

E S P O R T SE S P O R T SE S P O R T SE S P O R T SE S P O R T S
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El Club Tennis Balaguer organitza el
campionat internacional de tennis

Entrega de trofeus en l�edició de l�any passat

Les instal·lacions del
Club Tennis Balaguer acolli-
ran des del 28 d�abril i fins el
6 de maig, un nou campio-
nat internacional de tennis
masculí ATP.

La fase prèvia de 64 juga-
dors  començarà el dissabte
dia 28 abril i acaba el 29 abril,
dels quals sortiran 8 classifi-
cats per la fase final. La fase
final formada per 32 juga-
dors començarà el dilluns dia
30 i finalitzarà el 6 de maig.

Cal destacar la presència
del jugador Carlos Reixach i
Marrero.

Les finals seran : dobles
el divendres dia 4 a les 19h i
la gran final individual el diu-
menge dia 6 a les 11:30 ho-
res.

L�entrada per veure les
competicions, es gratuïta a
tots els partits.

TENNIS>> La fase final, amb 32 jugadors es
jugaran el 28 i 29 d�abril, el 4 de maig es jugarà la
final de dobles i el dia 6, la final individual

BÀSQUET>> Més de
1.200 nens i nenes es van
donar cita aquest diumen-
ge a Balaguer en la 7a Tro-
bada final d�escoles de
bàsquet.

Es tracta d�una com-
petició en la que van parti-
cipar els 121 equips que

durant la temporada han
participat en la lligueta
provincial de Lleida. L�ajun-
tament de Balaguer va ha-
bilitar el pavelló municipal
i el d�Inpacsa, on en total
s�hi van instal·lar 17 pistes
de bàsquet per tal de po-
der fer la competició.

Més de 1.200 esportistes a la
Trobada d�Escoles de Bàsquet

Trobada d�escoles de Bàsquet
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Uns elefants i un parer
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

En el nostre país durant
uns dies s�ha parlat molt
d�elefants. De safaris per a
gent molt rica. D�aquell grup
que no sent cap crisis, i es
mostra impertorbable davant
dels problemes del poble, per
la raó de que volen en una
altra galàxia. Per un seriós
accident es va esbombar que
el �nostre� rei també es tro-
bava �allà�. Els ànims com
una metxa ràpida es van en-
cendre amb raó. Us he de con-
fessar que jo ni cas en vaig
fer. El dilluns dia 16, el meu
genoll dret es negava a fer el
joc que havia de fer i coixeja-
va. I amb la gent que es va
interessar per la meva coixe-
sa, sis o set, els explicava que
feia poques hores havia arri-
bat de Madrid, doncs estant
també en la cacera de les
desgràcies, havia caigut en
el mateix esglaó del nostre
rei.

Deixant de banda que
ningú va creure la meva ex-
plicació, he de confessar que
no esperava unes manifesta-
cions tan dures i contundents
contra tot el que representa
la monarquia. Des del que feia
història del què han estat les
Borbons per Espanya. Al que
desitjava que s�hagués tren-
cat una altra cosa. Recoi!,
quasi em vaig penedir d�ha-
ver fet broma. Sempre s�ha
d�aprendre, però mireu els
mals tràngols si s�han de pas-
sar, sempre he pensat que fi-
cant-hi una mica de pebre i
sal són més suportables. O
no? Si se�ns trau la capacitat
de riure que ens quedarà?

Al cap de tres dies ens
sortia el bon home (el rei), i
amb poques paraules dites
amb sentiment quasi infan-
til, i amb un posat compun-
git, reconeixia la seva equi-
vocació i ens prometia que
no tornaria a passar.

Una vegada vista i revis-
ta aquesta escena, jo em vaig
sentir commogut. En aques-

Amb motiu del 18
d�abril, dia mundial del drets
dels pacients:

Encetem aquest article
remarcant que les/els
pacients no es tracta d�un
conjunt o un grup social
focalitzat i determinat, sinó
que em sembla prou evident,
que tots hem estat pacients
i que per desgracia, tard o
d�hora, ho tornarem a ser.
Sembla irònic, però molts
dels essers, que vivim en un
país desenvolupat, naixem
sent pacients en un hospital
i vivim els nostres últims dies
també en aquesta condició.
De fet, la sanitat pública és
un dret legítim per a tot
individu d�aquest estat, i
sense desvelar cap enigma,
afirmo que aquest és un dels
grans pilars del l�estat del
benestar, del benestar de tots
i tothom.

A diferència d�aquest fet,
les reclamacions que
denuncien el mal
funcionament del sistema
sanitari estan a l�ordre del dia
i en podem trobar de tot tipus.
Sense estendre�ns massa,
des de les interminables
llistes d�espera, als trasllats
de departaments, i en
conseqüència dels pacients,
a altres edificis, a la falta de
personal, al recent canvi
legislatiu que influeix en el
cost dels medicaments per
part del malalt i la no
gratuïtat d�algunes
intervencions quirúrgiques...
i així continuaríem ocupant
folis sencers. Però ara
pretenem analitzar com s�ha
arribat a aquesta situació,
com es tracta el tema en
l�actualitat i quin futur estem
promovent.

La situació ja s�arrossega
des de fa uns anys, quan
juntament va aparèixer el tan
popular rumor: «els
immigrants col·lapsen el

Pacients, de nou, un sector
marginat
Joves d�Esquerra Verda (Marc Brunet Cabré)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

sistema sanitari».
Evidentment, aquesta oració
no sols no és certa, sinó que
no està ben formulada.
Primerament, més d�un 80%
de la població immigrant està
en edat de treball, el que
suposa que: per una banda no
sigui un sector propens a la
malaltia, com poden ser les
persones d�edat avançada, i
per l�altra que s�incrementi el
nombre d�afiliats (és a dir
assegurats) en la seguretat
social. De fet, gracies a
aquestes persones, a l�any
2006 l�índex de contribuïdors
va establir un màxim històric
amb un 45% de la població. El
problema fou que aquest
increment demogràfic no anar
acompanyat d�una inversió
sanitària equivalent o
suficient, i en conseqüència,
l�aparició les primeres
repercussions lleus. Pel que fa
al panorama del 2012, encara
sembla més desolador, ja que
el govern ha previst una
retallada sanitària superior al
20% respecte dels
pressupostos de l�any anterior.
I per si no fos suficient aquesta
escandalosa xifra, de manera
més silenciosa, és a dir, sense
despertar tan aldarull, es
comencen a privatitzar alguns
hospitals. Tenim un exemple
proper, que és l�Arnau de
Vilanova, hospital de Lleida. El
que s�aconsegueix amb aquest
traspàs de poders és passar
d�un organisme de tipus social,
que realitza la seva missió
sense finalitat lucrativa, a una
empresa que a més de
«vetllar» pel benestar del
pacient obté uns beneficis
privats a partir dels diners
públics que l�estat li destina
perquè es faci càrrec del
control de l�hospital. En resum,
hi ha disminució de la qualitat
d�assistència que reben els
pacients.

I si encara no fos greu el

problema, tenim una parella
d�aliats que si es
complementen poden fer
trontollar encara més la sanitat
pública.  En un costat trobem
les companyies que donen
serveis d�assegurança
sanitària (altrament dites
«mútues»), que han començat
una increïble campanya de
publicitat per aprofitar-se
d�aquesta tristíssima situació
que està vivint el país. Fixin-se
que des que ha entrat el nou
govern s�està produïnt un
bombardeig de publicitat
d�aquests serveis en tots els
medis. I en l�altre costat, el
pensament popular, on «la
cosa també està fotuda» per
què dia a dia creix un
sentiment de rebuig de la
sanitat pública. Aquesta
opinió, que normalment està
fonamentada amb les
experiències pròpies, ataca a
l�organització interna i al
treballador del centre sanitari
sense tenir present la
procedència d�aquestes
mancances. Pensament que es
pot arribar a entendre si ens
posicionem en el paper del
pacient ja frustrat per la
impotència que sent en aquells
moments de desatenció.

Últimament, vist com
evoluciona el sistema sanitari,
ja em qüestiono quina deu ser
la procedència de la paraula
«pacient», així com si és
polisèmica per casualitat ho
trobem algun rerefons
lingüístic en comú. M�explico,
segons l�enciclopèdia
catalana, un/a pacient és:
�Persona que pateix una
malaltia, un mal físic, i se
sotmet a un tractament o a una
operació per tal de guarir-se�.
Però si fos un nen innocent,
pensaria que l�origen de la
paraula «pacient» és per
analogia de la temperància
que tenen algunes persones en
acudir en la sanitat pública.

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

ta nació dita Espanya estem  ben
poc acostumats a escoltar unes
semblants paraules, en tot un
acte de senzilla humiliació.

Vosaltres benèvols lectors
no heu escoltat gaires vegades
per no dir cap, que un d�aquests
polítics que ens ha tocat en sort
per voluntat del seu partit, unes
paraules semblants. Per gros
que hagi estat la animalada feta,
cap dels nostres apreciats polí-
tics ha dit que s�havia equivo-
cat i menys que no ho tornaria a
fer. No vull citar noms però es-
tic segur que si tots ens esfor-
cem un xic, faríem una llista
molt llarga. Sols en el nostre ter-
ritori, tan petit com uns trenta
mil quilòmetres quadrats,
n�hem vist per fer un llibre, i això
que som la flor i la nata de tot el
territori espanyol. Si li afegim
la totalitat de l�Estat Espanyol
n�hi ha per ficar-se a córrer. I a
tots els veus treient pit i mar-
cant el que potser no  tenen.

Tots pregonen solucions a
tot, i quan van manar sols van
servir per enfonsar-nos en el
deute. El que van prometre és
cendra que la distància i el
temps amb l�ajuda d�una mica
de vent farà desaparèixer. Ara
tornen a prometre i no veuen
que el poble ja els ha situat se-
gons diuen les enquestes al ter-
cer lloc de les seves preocupa-
cions. Per tant jo em trec el bar-
ret davant les paraules del Rei,
i que consti que continuo sent
republicà. I per a mi ho conside-
ro un autènctic real acte. De la
meva part un aplaudiment com
a final del tema dels elefants,
que jo dessitjo que s�hagi aca-
bat, és el meu parer.

També vul dir que aprovo to-
talment les mesures del govern
en quan als indocumentats,
doncs tots estem farts de tanta
ajuda, de tantes subvencions, la
majoria de vegades gens com-
pensada. Estem creant un sub-
món de gent que viu sense fer
res, i que de la seva vida parasi-
tària en fa un art.
------------------------------------------------
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Crisis Perpètua?
Josep Ma Castells Benabarre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Com pot ser què Espanya
tingui una taxa d�atur tan alta?
Què es fa realment des del
Govern Estatal per fomentar
l�ocupació? No deia el PP que
ens trauria de la crisis i què
faria una política per tots? Això
no està passant.

No deia Convergència i
Unió i el Partit Popular de
Balaguer que faria l�autovia
Tàrrega-Balaguer-Alfarràs? I
què realment fa el PSC ara que
és a l�oposició a Balaguer?

No és feina d�un ciutadà
explicar el que passa en un
Ajuntament o en un organisme
públic.

L�oposició ha de fer
oposició. En tot cas ha de ser
l�equip de Govern o l�oposició
que els hi faci preguntes
comprometedores i de sentit
comú en els plens. A veure qui
serà l�atrevit. O es deixaran
dominar per les cartes que els
hi han enviat demanant que no

parlin de temes compro-
metedors en els plens, arran
una intervenció de un
regidor eco-socialista?

Per això demanaria que es
fessin públiques les dades de
l�auditoria laboral que es va fer
a Balaguer, que va costar 6.000
euros als ciutadans de
Balaguer!

Crec que el govern actual
algunes coses les fa més que
bé, però d�altres deixa bastant
que desitjar. És qüestió de
temps diuen els polítics, però
crec que no s�haurien
d�adormir a la palla i treballar
365 dies de l�any per
l�Ajuntament.

Actualment Balaguer és
una de les ciutats més
endeutades del país.

Cal més treball per
tothom. El treball és un dret,
no un privilegi. Volem treballar.

També caldria qüestionar
el model territorial de

governar (Ajuntament, IMPIC,
Consell Comarcal,
Diputacions...).  Voleu dir que
fa falta tanta cosa? Potser el
que caldria més en aquests
moments és la posada en
marxa del nou hospital, i no
pas tantes inversions i
despeses innecessàries.

El que fa falta és treball i
salut. I el que no pot ser és que
perdem el temps demanant la
independència de Catalunya
si sabem que no
l �acon segu i rem  p erqu è
lamentablement hi ha una
majoria estatal del Partit
Popular, que només sap que
queixar-se i recórrer al Tribunal
Constitucional com ha estat
fent fins ara .

Des del govern estatal
haurien de treballar més dur i
crear treball pels que volem
treballar. Serà capaç el PP o li
donarà la gana de pactar amb
Convergència i Unió i PSC (el
nou PSC català, que em
suposo que també vol la
independència). Ens deixaran
fer un referèndum
per l�independència dels
Països Catalans ?

Hi ha un munt de gent
titulada, amb experiència,
amb moltes ganes i que està
passant una situació mai vista
en democràcia. No tenen
treball, ni tenen el suport
econòmic, social que haurien
de tenir. Tots els ciutadans som
iguals.

Espero que aquesta classe
política reflexioni i millori
l�actual model democràtic,
territorial i de treball així com
millorar el sistema sanitari
Espanyol i Català.

Que es pugui dialogar de
pacte fiscal o independència,
però que els partits no caiguin
amb el volem això i al final
no aconseguim res.

Jo vull pacte fiscal per
Catalunya. I independència
perquè no? Si ha de ser
generadora de riquesa, donaré
la cara. De fet ja estic donant
la cara.

A les ciutats catalanes i
espanyoles el que cal és més
ètica, responsabilitat, serveis
socials, sanitat i treball per a
tots. Compte! Que si
continuem així arribarà el
moment que el jovent que puja

ara no podrem cobrar la pensió
de la jubilació.

Vigileu amb els bancs i
caixes, amb els polítics, amb
tothom!

En aquest món si dones
massa confiança amb algú, en
situacions delicades et
poden trair.

Volem que els
polítics deixin de ser
«polítics» i siguin treballadors
del poble persones normals,
sense privilegis i que eliminin
la demagògia que utilitzen
per guanyar-se la confiança
dels ciutadans que els votem.
Que els polítics d�avui no
juguin amb els nostres
sentiments és una cosa bastant
complicada d�aconseguir, per
això cal un impuls d�una
n o v a  d e m o c r à c i a  m é s
formal, competent, aplicada,
treballadora, i que creï treball.
Salut, treball i pacte fiscal per
Catalunya és el que
necessitem. La nova
democràcia!

-------------------------------------------------
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Un centenar de
genets i amazones van
participar en els Tres
Tombs amb cavalls que
es va fer a la plaça
Mercadal de Balaguer, en
els que també hi van
prendre part una desena
de carruatges.

L�acte va estar presidit
per l�alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé, i per
diversos regidors de la
ciutat.

L�activitat formava
part de la IV Jornada
Tècnica d�Hípica i la Festa

del Cavall que es va
celebrar durant tot el cap
de setmana del 14 i 15
d�abril a la ciutat.

Els Tres Tombs van
estat precedits de la
benedicció d�animals de
companyia i d�una ballada
dels gegants de Balaguer.
La festa es va acabar amb
un dinar de germanor al
pavelló d�Inpacsa.

Durant tot el cap de
setmana es van fer tallers
sobre el món del cavall i
exhibicions de salts al
parc de la Transsegre.

Una de les activitats
que va tenir més èxit va
ser l�espectacle �Cavall
Alat� de la companyia
Drakonia, que es va fer el
diumenge al matí i que va
congregar centenars
d�espectadors.

La Festa del cavall reuneix
centenars d�espectadors
durant el cap de setmana

Tres tombs a cavall

Un centenar de
genets van participar
als Tres Tombs a
cavall i la benedicció
dels animals

Vuit-centes persones van passar per
les representacions de Viu La Passió

Centenars de persones
van assistir la passada setma-
na santa a Balaguer a les re-
presentacions de l�espectacle
Viu La Passió.

L�escenificació de les últi-
mes hores de Jesucrist va ser
vista per unes 800 persones
entre les 9 representacions
realitzades durant els tres
dies.

400 persones van partici-
par a les representacions, que
enguany introduïa canvis de
decorats i vestuaris.

Entre altres escenes es
representà el mercat, l�entrada
triomfal de Jesús a Jerusa-
lem, l�últim sopar, la crucifixió
o la resurrecció de Crist.Viu La Passió

L�Hospital Jaume d�Urgell celebra el Dia
de la Mona amb el grup �La repera�

El dia 10 d� abril l�Hospi-
tal Jaume d�Urgell va cele-
brar la festa de la Mona
d�una forma ben engresca-
dora: amb la música en di-
recte del grup d�animació
�La Repera�, del Casal de la
Gent Gran de Tàrrega. Va ser
una actuació molt divertida,
amb l�oferta d�un bon reme-
nat de plats combinats mu-
sicals que  van fer viatjar els
presents, pel túnel del
temps en aquesta celebra-
ció del dia de la Mona.

La climatologia va permetre poder fer totes les
representacions previstes durant els tres dies

Dia de la Mona a l�Hospital Jaume d�Urgell
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Aquest passat dilluns
23 d�abril, Diada de Sant
Jordi, els principals
carrers i places de
Balaguer van omplir-se de
parades de llibres i roses,
per celebrar el Dia del
llibre i la rosa.

El Passeig de l�Estació
amb el mercat de Sant
Jordi organitzat per
l�Associació de
Comerciants Balaguer
2021, i la Plaça del
Mercadal van convertir-se
en un aparador on s�hi
podien trobar les novetats
editorials dels darrers
mesos, juntament amb
els clàssics de sempre.

Els autors bala-

guerins no van faltar a la
cita, i els llibres «La vida
assistida» d�Eduard
Ribera, guanyador del
Premi de Novel·la breu de
Mollerussa 2011;
«Endavant sempre (100
vegades)» de Rafel
Santapau, va ser un altre
dels més buscats pels
lectors balaguerins, i
l�obra presentada
recentment per Robert
Cuellas, «Llibre de
costums, privilegis i
ordinacions de la Ciutat de
Balaguer».

Tot sense oblidar la
bona acollida de llibres
d�autors locals de
passades temporades,
com els llibres de cuina
del Josep Maria Morell, o
els de poesia, de Miquel
Trilla o Francesc Culleré.

Els autors balaguerins
van poder signar els  seus
llibres en les diferents
parades o llibreries de la
ciutat.

Centenars de balaguerins van
sortir al carrer per celebrar la
Diada de Sant Jordi

Parades de llibres al Passeig de l�Estació

La bona climatologia
va permetre una diada
multitudinària i amb
una bona venda de
novetats editorials

El diumenge 13 de maig es celebrarà
l�Aplec de Sta Maria de les Franqueses

El proper diumenge 13
de maig, es celebrarà una
nova edició de l�Aplec de
Santa Maria de les Franque-
ses.

Els actes començaran a
partir de la una del migdia
amb la celebració de la Mis-
sa, seguida d�una cantada
d�havaneres amb el grup
Vent de Ponent.

Acte seguit tindrà lloc el
dinar, i a partir de les 5 de la
tarda, hi haurà una ballada
de sardanes, i a partir de les
18 hores, l�Aula de Cant re-
presentarà l�òpera «L�italiana
in Algeri» de Gioachino
Rossini. El tiquet del dinar
és de 12 euros.Santa Maria de les Franqueses

Festa del 25è aniversari de la promoció
87-88 del Col·legi Gaspar de Portolà

El passat dissabte 30 de
març es va celebrar la festa
del 25è aniversari de la pro-
moció del 1987-1988 dels
exalumnes del Col·legi Gas-
par de Portolà.

La trobada com sempre
es va fer al mateix col·legi,
perquè els exalumnes i els
professors es retrobessin en
el mateix escenari on van
conviure durant l�etapa es-
colar.

El retrobament després
de 25 anys, va consistir en
un itinerari pel centre i clas-
ses, on van poder observar
com havia canviat el centre
i també el sistema pedagò-
gic.

L�organització ha preparat un programa d�actes
cultural per tal de celebrar la Diada festiva

Trobada d�exalumnes de Gaspar de Portolà

Van passar un vídeo
amb imatges dels
exalumnes al seu pas per
l�escola, fent un record molt

emotiu d�aquells anys. Des-
prés va continuar la troba-
da amb un sopar on hi van
assistir més de 60 persones.
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Anuncis breus classificats

Consulta

Visites a
domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i
complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584 - 617 910 071
25600 BALAGUER

Tot per l'animal de
companyia!

Centre Mèdic Pere III
Dr. Jaume Canal

Medicina General i mútues
Tel. 607 787 338

Avda. Pere III, núm. 10 entresòl. - 25600 Balaguer

(Visites: dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h)

IMMOBLES
-------------------------------------
NAU DE 950 m2, total-
ment equipada en llo-
guer al Polígon Industri-
al Campllong de
Balaguer. Raó:
646987349.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
21m2 al c/ St. Pere Màrtir,
preu 90 e/mes. Aparta-
ments a Camarasa, total-
ment equipats i amb vis-
tes al riu. Pàrking al c/
Urgell. Interessats trucar
als telèfons: 973447752-
639920281.
-------------------------------------
LLOGUER de locals a Bell-
caire d�Urgell, 55 m2, obra
nova. Més informació al
telèfon: 676996765.
-------------------------------------
VENDA pàrkings, al c/
Sant Jaume (entrada per
la Banqueta) a partir de
7.000 e, també al c/
Barcelona, 72 a partir de
9.000 e. Raó: 676116396.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem co-
mercial al c/ del Pont de
Balaguer, 600 m2 (aprox.),
una sola planta. Raó telè-
fon: 659897555.
-------------------------------------

ES LLOGA dúplex a
Bellcaire d�Urgell, d�obra
nova, amb gran terrassa,
3 hab., 2 banys. Raó:
973450051 (trucar de 9 a
13.30 h).
-------------------------------------
ES VEN casa adossada a
la Ràpita de particular a
particular, 140m2+50m2

pàrquing+80m2 de pati.
4 hab., 3 banys. Opció a
mobles. Abstenir-se curi-
osos. Raó telèfon:
973450855.
-------------------------------------
VENDA de cases d�obra
nova, 150m2 amb garaig i
jardí a la Fuliola. Preu:
170.000 e negociables.
De particular a particular.
Telèfon d�informació:
653950185-620287216.
-------------------------------------
VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11 de
Balaguer. Raó telèfons:
629310479-629715431.
-------------------------------------
ES LLOGA pàrking
semitancat, amb capacitat
per un cotxe i dos motos a
Bellcaire d�Urgell. Preu:
40e/mes. Raó telèfon:
605246447.
------------------------------------------

ALQUILER de piso en
Balaguer, todo exterior, con
excelentes vistas y piscina.
3 hab., baño, aseo, comedor,
cocina y calf. central. Telf:
691710779 y e-mail:
t691710779@gmail.com
-------------------------------------
ES LLOGA casa a Os de
Balaguer, per vacances i
caps de setmana. Total-
ment equipada. Molta
llum. Capacitat per 12
persones. Tel: 687750253.
-------------------------------------
ES VEN o es lloga pis a
Torrefarrera i pàrkings
tancats. Raó: 629715431-
629310479.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a l�Avda.
Països Catalans, 3 hab., 2
banys i terrassa amb vis-
tes al riu. Telf: 679496579.
-------------------------------------
ES VEN la millor parcel·la
de la comunitat St Miquel.
Vols fer-te la teva casa? In-
formació: 652092918.
-------------------------------------
CASA tocant a Balaguer,
per entrar a viure. Possibi-
litat 2 pisos independents.
Garaig, montacargues i
calefacció. Preu: 63.600 e.
Raó: 618300339.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
SI T�AGRADA CANTAR di-
ferents estils (gospel, can-
çons de grups musicals
nacionals i catalans...) Vo-
lem formar un grupet per
poder iniciar-nos amb
professora a l�Escola de
Música. Raó: 625652665
(Anna).
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador. T: 973420029.
-------------------------------------
COMPRO monedes, joies
(d�or i plata), bitllets antics,
postals, fotos, llibres, publi-
cacions, còmics, cromos, lli-
bres de Festa Major i Fira
Balaguer, Grocs (100 pri-
mers números). Qualsevol
cosa relacionada amb
Balaguer. Raó: 676803205.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, la botiga de
roba i confeccions Anto-
nieta Pascual de Térmens,
fa saber als seus clients i
interessats que per tanca-
ment del negoci, ofereix tots
els seus articles, inlcosos
vestits de festa i cerimònia
a meitat de preu. Obert to-
tes les tardes de dimarts a
dissabtes (ambós inclosos).
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------
ES DONEN classes parti-
culars d�anglès de primà-
ria i ESO. Raó: 973445126.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS I RE-
FORMES Germans Vidal
Guardiola, 27 anys d�expe-
riència. Teulades, banys,
façanes, comunitats, gran-
ges, magatzems, cases
antigues. Reformes en
general. Preu econòmic.
Tels:973426180-690921832.
-------------------------------------
S�OFEREIX senyora cata-
lana per dependenta
amb experiència (carnis-
seria-xarcuteria, objectes
de regal...), cuidar nens,
mascotes, jardins, nete-
jar cases, locals, comuni-
tats... Raó: 686300660.
-------------------------------------
ES PRECISA esteticient.
Raó: 645917791.
-------------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes particulars
d�anglès, repassos i clas-
ses de conversa per par-
ticulars o grups organit-
zats. Tel: 650422582.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F �  BALAGUER

Tel. 699 949630

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT 973 455004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT 973 426013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
IMPIC 973 446606
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D�ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CÀRITAS BALAGUER 973 448258
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
A MEDICS 973 447513
CENT. MEDIC RECONX. 973 448113
CREU ROJA 973 445796
RENFE 973 445503
ALSINA GRAELLS 902 422242
TAXIS PÚBLICS 973 445022
CORREUS 973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177
DESPATX PARROQUIAL 973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT. 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 445786

629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN 973 446259
--------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT 973 586005
DISPENSARI MÈDIC 973586249
--------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT 973 420009
--------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT 973 428007
--------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT 973 459005
--------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT 973 446099
--------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC 973 445018
--------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004
--------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
--------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005
METGE 973 430107
--------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
RESIDÈNCIA 973 438169
--------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
--------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC 973 454002
--------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC 973 454003
--------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055
--------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC 973 454019
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455286

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D'URGELL

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

Horari de trens

Horari d�autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.55 � diari
19.55 � diari
19.00 UAB BELLATERRA diumenges lectius
06.10 TÀRREGA feiners
07.10 " feiners
07.50 " de dill. a div. feiners
12.00 " feiners
15.00 " feiners
19.30 " feiners
07.10 LLEIDA de dill. a div. feiners
07.40 � diari
07.45 " feiners
07.48 " feiners
07.55 " dim, dime, diven.
08.00 � dill., dij., diven.
09.15 � feiners
10.45 " diumenge
10.50 " de dill. a div. feiners
12.00 � de dill. a div. feiners
13.10 � de dill. a div. feiners
13.30 � de dill. a div. feiners
14.45 � de dill. a div. feiners
15.15 � de dill. a div. feiners
15.18 � de dill. a div. feiners
17.51 � diari
18.05 � diari
19.10 � de dill. a div. feiners
19.21 � diumenge
09.50 SEU D'URGELL diari
16.35 � diari
09.50 PUIGCERDÀ diari
13.35 SOLSONA dill., dima., dij., div.
16.35 � divendres
09.50 PONTS diari
13.35 � de dill. a div. feiners
16.35 PONTS diari
19.10 � de dill. a div. feiners
19.50 � de dill. a div. feiners

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
13.37 ESTERRI D'ÀNEU diumenge
17.22 � diari
20.07 � diari
21.21 � de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 � de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
13.37 � diumenge
14.00 � dime., div., dis.
17.00 � dill., dima., dij.
17.22 � diari
20.07 � diari
21.21 � de dill. a div.
11.05 LES diari
18.05 � diari
08.25 ALMENAR de dill. a div. feiners
15.15 � de dill. a div. feiners
12.45 � dissabtes

SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
07.00 de dill. a div. feiners
07.45 de dill. a div. feiners
09.10 feiners
09.15 diari
10.00 de dill. a div. feiners
11.00 feiners
11.10 de dill. a div. feiners
12.30 feiners
13.00 de dill. a div. feiners
14.10 de dill. a div. feiners
15.00 de dill. a div. feiners
16.00 diari
16.35 diari
18.30 de dill. a div. feiners
19.00 de dill. a div. feiners
19.20 diari
20.00 de dill. a div. feiners
20.35               de dill. a div. feiners

De les 8 de la tarda del 19 d�abril a les 8 de la tarda del 26 d�abril SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 26 d�abril a les 8 de la tarda del 3 de maig MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 3 de maig a les 8 de la tarda del 10 de maig ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 10 de maig a les 8 de la tarda del 17 de maig CLAVER

NOUS

HORARIS
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30
14.16 14.46
18.10 18.39
21.05 21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10 09.39
17.30 17.59
20.30 20.59
LA POBLA BALAGUER
12.56 14.16

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.

OPORTUNITAT
ES VEN

Peugeot 206 HDI
comercial, any 2002

ECONÒMIC

Raó tel. 973 447 705

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
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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