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Amb el suport de

Què en penseu?
Josep Ma Simon i Auberni
-------------------------------------------

En moments de crisi és
quan els directors de comunicació o de campanya d'un
partit, assessors de polítics
i altres càrrecs han de justificar més que mai la nòmina. Uns sous que, potser, es
podrien estalviar. Suposo
que després de sentir com
un ministre afirmava que
famílies catalanes no s'ha-

El paper de primer ordre que han jugat els ferrocarrils en
el desenvolupament econòmic dels països i dels territoris,
ha estat considerat com a molt rellevant per diverses
raons? D’entre aquestes raons, destaca especialment
la seva eficiència com a medi de transport, pel fet que
permeté augmentar, de forma gairebé exponencial, la
velocitat i la capacitat de carrega en relació amb els medis
de transport terrestre preexistents. Pel que fa a la velocitat,
podem afirmar que s’incrementa unes 10 vegades per
terme mig, en relació amb els altres medis de transport.
També s’ha de recordar que si bé el ferrocarril millora
notablement l’accessibilitat de les àrees esmentades,
també provoca un allunyament relatiu de totes aquelles
zones on, en un primer moment, no hi arriba, la qual cosa
alentí els processos d’industrialització que s’havien iniciat,
des de finals del XVIII.
El procés de formació de la xarxa ferroviària catalana,
de via ampla i estreta, la podem delimitar en el temps entre
1848 i 1951. El 1848 es posa en marxa la primera línia entre
Barcelona i Mataró i el 1951 en tren del Noguera Pallaresa,
conegut com el Lleida-Pobla de Segur, moria en aquesta
població del Pallars.
El 3 de febrer de 1924 va inaugurar-se la primera secció
del ferrocarril del Pallaresa entre Lleida i Balaguer. Ara fa
90 anys les il·lusions seguien intactes per aconseguir el
pas de Lleida a França per aquesta via, però la guerra civil
i la política exterior posterior, va fer que la via fèrria es
retardes molts anys, ja que no arribaria a Pobla de Segur
fins el 1951, on moriria sense continuïtat en el seu objectiu
de creuar el Pirineu per Salau.

vien pogut reunir per les
festes de Nadal, a causa del
fet de l'independentisme, a
algun d'aquests experts se
li han degut posar els pèls
de punta. ¿I com s'han quedat, en sentir el comentari
de la cap del Partit Popular,
a Catalunya, quan compara
la situació que es viu avui,
aquí, amb la de les persones
que han patit els estralls dels
atemptats, especialment, al
País Basc? La mostra més
clara de seny, de civisme i
de respecte que es viu en

aquesta societat civil catalana, segons ells tan fracturada, l'hem comprovat aquest
darrer cap de setmana, arran
de la convenció que ha organitzat aquest partit a Barcelona. Ni un aldarull, enlloc. I
això que han vingut només
a comunicar que ni consulta ni independència, com a
mínim, mentre ells governin. Per això cal la consulta, perquè el poble expressi
lliurement la seva pluralitat i
no l'uniformisme que alguns
pretenen. Ho aconseguirem?
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Més d’un centenar de tractors a la
Festa dels Tres Tombs de Sant Antoni
La carrossa “Collim
olives” del grup Dona
Rural va ser la
guanyadora del concurs
de carrosses 2014
Més d’un centenar de
tractors i set carrosses van
prendre part en els tradicionals Tres Tombs de Balaguer, que se celebraren
amb motiu de la festivitat de
Sant Antoni Abat, el passat
divendres 17 de gener.
Com és habitual, els
vehicles van donar els Tres
Tombs a l’itinerari que
inclou la plaça Mercadal,
centre neuràlgic de la
festa, el passatge Gaspar
de Portolà, el Pont Nou i un
tram de l’avinguda Països
Catalans, fins a l’altura de
l’estació d’autobusos.
Precisament, a la plaça

Festa dels Tres Tombs

Festa dels Tres Tombs

Mercadal els tractors
i carrosses van rebre la
benedicció per part de
mossèn Joan Pujol, rector
de la parròquia de Balaguer.
Tot i que no era un dia festiu,
la festa comptà amb un
nombrós públic. Abans de
la desfilada, es va fer una
missa a l’església de Sant
Josep, on hi ha un altar

dedicat al Sant, i es va fer
la benedicció dels animals
domèstics.
Els actes de Sant Antoni
van estar presidits pel
president de la confraria de
Sant Antoni, Joan Comelles;
l’alcalde de Balaguer, Josep
Maria Roigé; el president
del Consell Comarcal de
la Noguera, Pere Prat, i el
diputat de CiU al Parlament
i alcalde d’Albesa, Antoni
Balasch. També hi van
assistir diversos regidors del
consistori i representants del
departament d’Agricultura.
Pel que fa al concurs de
carrosses, la guanyadora
va estar “Collim olives” de
l’associació Dona Rural;
el segon premi va ser per
la carrossa de l’Escola
Vedruna, titulada “Mercat
del Reng”, i el tercer premi
també per la Dona Rural i
la carrossa “L’esmolet”.

El 7 de febrer es celebra el
XVIII mercat de les Rebaixes
al passeig de l’Estació
Balaguer Comercial
2021 realitzarà el divendres 7 de febrer i dins
les activitats proposades
per aquest any la XVIII
edició del Mercat de les
Rebaixes on es preveu
que més d’una vintena
de parades hi participin.
L’horari serà des de
les 10 del matí fins a
les 5 de la tarda; aquest
mercat compta amb una
bona acollida entre tots
els clients que s’atansen
per tal de comprar o fer
una ullada a les ofertes.
Com ve sent habitual
es celebrarà al Passeig de
l’Estació i es podrà trobar
des de roba infantil,
juvenil, confecció homedona, llenceria, roba per
a la llar i també sabates,
òptica i un ampli ventall

Mercat de les Rebaixes

S’espera que hi
participin més d’una
vintena de parades de
l’Associació Balaguer
Comercial 2021
de complements i
objectes de regal.
Balaguer Comercial
2021, informa als clients
que van participar en la
campanya: El Comerç de
Balaguer regala cultura!
Tots els que disposen
encara de vals per
entrar al teatre i que no
van poder fer-ne ús, es
poden dirigir al teatre
i se’ls bescanviarà les
entrades per obres de la
nova temporada d’hivern
ja iniciada.

B A L A G U E R <<

El CEI Balaguer organitza diverses
sessions per a joves emprenedors
El CEI Balaguer acollirà
a partir del 13 de febrer,
un nou seminari dirigit a
emprenedors. Dins del cicle
‘Dijous emprenedors’, les

instal·lacions balaguerines
acolliran quatre sessions
dirigides a persones que
vulguin crear una empresa.
Amb l’objectiu

CEI Balaguer

d’assessorar i orientar
aquelles persones que
decideixen convertir una
idea o projecte en un negoci,
des de la Xarxa de Centres
d’Empreses Innovadores
de Lleida s’ha programat
quatre sessions. La primera
el dia 13 sota el títol “Algunes
errades que tot emprenedor
hauria d’evitar” a càrrec de
Jose Alonso. La següent, el
dia 20, “Com fer un estudi
de mercat” per Eduard
Cristobal. El dijous 27 “Com
crear un model d’èxit via
smart ph on e” per Àlex
Surroca. I la última el dia 6 de
març, “Finançament: eines,
utilitzar-les i demanar-les” a
càrrec de Salvador Pifarré.

Substitució de les canonades d’aigua
de reg i de boca del carrer Almatà
L’Ajuntament de Balaguer està arreglant la canonada de reg que transcorre
per sota el carrer Almatà
per acabar amb les fuites
d’aigua. Es tracta d’un tub
procedent de la sèquia del
Molí del Comte i que abasta
diversos regadius urbans.
L’actuació consisteix en
substituir l’antiga canonada
de formigó. Aprofitant aquesta actuació, també se substituirà la canonada d’aigua de
boca, i les claus de pas i les
tanques.

Obres al Carrer Almatà

L’Ajuntament inicia la
campanya de recollida d’olis
domèstics usats

Nous contenidors d’olis usats

Els usuaris han de
recollir els olis en
ampolles de plàstic i
dipositar-lo als
contenidors d’olis
L’Ajuntament de Balaguer, en col·laboració
amb l’empresa Ekipolis, ha iniciat la recollida
d’olis domèstics usats.
Per això, s’han instal·lat
contenidors específics en
nou punts del municipi i
s’iniciarà una campanya
per tal de conscienciar la
població sobre els avantatges de reciclar els olis
vegetals.
L’oli recuperat s’usarà
per fabricar biodièsel, un
combustible net que es
pot fer servir en qualsevol

tipus de vehicle dièsel, i
produeix un 80% menys
d’emissions que els
carburants derivats del
petroli.
Segons ha recordat
l’alcalde, Josep Maria
Roigé, el nou ser vei
no suposarà cap cost
per a l’Ajuntament, ja
que l’empresa Ekipolis
s’encarregarà de la
instal·lació i manteniment
dels contenidors i la
recollida de l’oli. Així
mateix, ha afegit que
“el reciclatge d’olis no
només ens afavorirà
mediambientalment, sinó
que l’empresa donarà el
0,7% del seu benefici a
l’Ajuntament perquè ho
destini a ajuda social”.
Els usuaris han de
depositar l’oli en una
ampolla de plàstic.
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L’Ajuntament mesura el camp
electromagnètic de diferents indrets
Fins el 28 de febrer es prendran les mesures dels
habitatges particulars que ho demanin

Equip de mesures de camp electromagnètic

L’ A j u n t a m e n t d e
Balaguer mesurarà fins
el proper 28 de febrer
les freqüències de
camp electromagnètic
als domicilis d’aquells
ciutadans que ho sol·licitin.
El consistori de Balaguer
disposa des de fa uns
mesos d’un equip portàtil
de mesura, que fins ara
ha ser vit per controlar
els nivells d’equipaments
públics i privats i que, a
partir d’ara i d’acord
amb la Direcció General
de Telecomunicacions i
Societat de la Informació,
es farà en habitatges
particulars.

Una convocatòria per internet, reuneix
55 autocaravanes a Balaguer
Més de 50 autocaravanes
van visitar la ciutat de Balaguer,
el passat cap de setmana,
a través d’una convocatòria
promoguda per un foro obert de
turistes a internet. Un col·lectiu
que organitza trobades i visites
a diferents ciutats de tot el país.
Els organitzadors van sol·licitar
a l’Ajuntament un lloc on poder
aparcar les autocaravanes,
així com informació de que
veure o quines activitats podien
realitzar al llarg del cap de
setmana a la capital de la
Noguera.

Les autocaravanes van estar aparcades al Molí de l’Esquerrà

L’empresa Artenius Green de
Balaguer reprendrà l’activitat
en els propers mesos

Reunió amb Marketing Mix 2011

La nova empresa ha
assegurat la
continuïtat de tota la
plantilla actual i de la
producció per 10 anys
La fàbrica Artenius
Green de Balaguer
reprendrà en breu la seva
activitat després que el
jutjat mercantil número
1 de Barcelona l’hagi
adjudicada a l’empresa
Marketing Mix 2011,
amb seu a Llagostera
(Girona). Aquesta
factoria, dedicada a la
fabricació de plàstic
reciclat PET, ocupa a 23
treballadors, els quals,
segons el compromís

adquirit per Marketing
Mix 2011, mantindran el
seu lloc de treball. Així
mateix, la firma gironina,
que forma part d’un grup
d’empreses dedicades al
reciclatge, garanteix la
continuïtat de la fàbrica
de Balaguer durant els
propers 10 anys.
L’alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé, s’ha
mostrat molt satisfet
per “aquesta bona
notícia per la ciutat de
Balaguer”.
D’altra banda, un
dels socis de l’empresa
gironina, Marcel Navarro,
ha expressat la voluntat
“d’iniciar l’activitat tan
aviat com sigui possible
amb la producció i
personal actuals”.

BAL AGUER

Surt a concurs l’arrendament del Molí
de l’Esquerrà com a alberg juvenil
L’adjudicatari, per 20
anys, s’haurà de fer
càrrec de les obres
d’acondicionament i del
lloguer a l’Ajuntament
El Ple de l’Ajuntament
va aprovar el treure a concurs públic per la cessió,
mitjançant arrendament,
de part de l’edifici de l’antic
Molí de l’Esquerrà per a la
seva adequació i explotació
com a establiment destinat
a alberg juvenil.
Entre altres clàusules,
en el concurs es preveu que
les obres vagin a càrrec de

l’adjudicatari, que el podrà explotar per un termini
de 20 anys, passat el qual
l’edifici retornarà a l’Ajuntament, així com el pagament

d’un lloguer al municipi.
Així mateix, el consistori
vetllarà perquè les obres i
l’equipament s’adeqüin a
la normativa.

Retiren una gran grua
d’una obra del Passeig

Grua al Passeig de l’Estació

Procés Constituent de la
Noguera amb “El gran mercat
de les innocentades”
Aquest acte es va fer
el dia dels Sants
Innocents i coincidint
amb dissabte de
mercat

Molí de l’Esquerrà

La retirada d’una grua
torre al Passeig de l’Estació de Balaguer va causar
expectació entre veïns i
vianants. Per procedir al
desmuntatge, es va haver de
recórrer a una grua hidràulica de grans dimensions
capaç d’aguantar el pes
del braç i la base de la grua
torre.
Per tal que el propietari
tragués la grua, l’Ajuntament
de Balaguer va iniciar el
passat mes d’abril una ordre

d’execució a instàncies dels
veïns de la zona. Després
de diversos requeriments,
s’ha aconseguit que l’amo
de l’immoble retiri la grua,
assumint-ne la totalitat del
cost. La constructora de
l’immoble, ubicat al Passeig
de l’Estació número 35, va
sol·licitar a principis de 2008
permís per instal·lar aquesta
grua torre, que, malgrat la
paralització de les obres, no
va retirar, causant malestar
entre els veïns.
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El passat 28 de
desembre, dia dels Sants
Innocents, el Procés
Constituent (moviment
socio-polític que promou Arcadi Oliveres
i Te r e s a Fo r c a d e s )
a la Noguera, sortí al
carrer amb motiu del
«Gran Mercat de les
innocentades».
L’acte consistí en
una penjada de llufes
gegants per la ciutat.
Aquestes tenien impresos missatges

que feien evident la
indignació i enuig sobre
les polítiques actuals.
Sota el títol de”Gran
Mercat”, perquè els
representants polítics
juntament amb el sector
financer i les corporacions
m u l t i n a c i o n a l s m e rcadegen amb l’Estat
del Benestar, pensions,
drets laborals i socials...
I “Innocentades”, fent
referència a la falta
de resposta ciutadana
a aquest “austericidi”
al que ens estan
condemnant. Des del
Procés Constituent van
invitar a la ciutadania a
passar a l’acció per un
canvi en l’àmbit social,
econòmic i polític i els
van informar del que es va
des d’aquesta iniciativa.

Acte a Balaguer el passat 28 de desembre
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Butsènit d’Urgell també celebra la
Festa dels Tres Tombs de Sant Antoni
La població de Butsènit es va omplir de tractors al
circuit i missa de Sant Antoni

Festa dels Tres Tombs a Butsènit

Una trentena de
ramaders i agricultors
de Butsènit d’Urgell van
celebrar el passat 17 de gener
la festa dels Tres Tombs
de Sant Antoni Abat. Pocs
minuts després de la 1 del
migdia, els participants van
iniciar els Tres Tombs per
l’església de Santa Maria
on el mossèn Ramon va
beneir la trentena de tractors
participants així com alguna
motocicleta. Entre tots
els participants, s’ha de
destacar un tractor que es
va construir l’any 1959.
Al finalitzar, tots els
participants van fer un dinar
de germanor.

Montgai ofereix una xerrada sobre el
futur dels joves en el món rural
A través de l’Oficina
Jove de la Noguera, el
passat divendres 17 va
tenir lloc la sala d’actes de
l’ajuntament vell de Montgai
una xerrada que portava
per nom “Treballar en el
món rural al futur. Tot és
possible!” i que anava a
càrrec de la Fundació Món
Rural.
La conferenciant,
Meritxell Serret, va explicar
que «és possible que els
joves es quedin en el món
rural però que hauran de
treballar conjuntament i
cooperar entre diferents
empreses per tal de reduir
costos i a la vegada ser
més competitius». Entre

Un moment de la xerrada

les demandes creixents en
el món rural, Serret va dir
que es troben en els sectors
de l’atenció a la gent gran
i a la infància, el transport

i les comunicacions, el
turisme, la gestió d’energies
renovables i l’elaboració
i comercialització de
productes agroalimentaris.

Montgai organitza molts actes
culturals i lúdics en la
programació cultural d’hivern

Montgai organitza molts actes per aquest hivern

Els actes de la
programació de
l’hivern cultural
acabaran amb la
matança del porc
L’ A j u n t a m e n t
de Montgai, amb la
col·laboració de diverses
entitats locals, organitza
més d’una vintena
d’activitats culturals i
recreatives per aquests
mesos d’hivern a les dues
localitats del municipi.
L’ a l c a l d e , J a u m e
Gilabert, ha explicat
que «tot i l’actual crisi
econòmica, les entitats
del municipi estan fent
un gran esforç per poder
organitzar activitats i fer
que Montgai sigui un
poble actiu».
La majoria de les
activitats, que seran

gratuïtes, tenen lloc al
centre de la localitat
entre els mesos de gener,
febrer i març. 		
L’acte de cloenda
d’aquest Hivern Cultural
serà la tradicional
Matança del Porc de
Montgai, que se celebrarà
el proper 23 de març.
Entre les altres
activitats programades
hi ha xerrades, un
concurs de pastissos
d’hivern, caminades,
presentacions, la festa
del Carnestoltes, una
calçotada, entre d’altres.
Destaca
una
conferència que anirà
a càrrec del diputat
d’ERC al Congrés Joan
Tardà i que tractarà
sobre la situació que
viu Catalunya en aquest
moment. La conferència
serà el proper dia 10 de
març, a partir de les 9 del
vespre.

COMARCA
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La Baronia de Rialb acull la jornada TIC
Turisme “Màrqueting digital turístic”
La ponència va anar a càrrec de la consultora digital
de la Direcció General de Telecomunicacions de la
Generalitat, Núria Gil

Un moment de la jornada

El passat dia 21 de gener
va tenir lloc a la Baronia de
Rialb una jornada formativa
sobre màrqueting digital
turístic, activitat inclosa
dins del Pla Mancomunat de
Joventut, format pels ajuntaments de la Baronia de
Rialb, Cabanabona, Oliola
i Tiurana. La jornada forma
part del projecte «Reactivem
el territori», un projecte continuista emmarcat dins de la
línia d’actuació de formació,
treball i desenvolupament
rural, iniciat l’any 2012 amb
el suport del Consell Comarcal de la Noguera, l’Oficina
Jove de la Noguera i la Direcció General de Joventut.
La ponència va anar
a càrrec de la Núria
Gil, consultora digital
(Direcció General de
Te l e c o m u n i c a c i o n s i

Jornada a la Baronia de Rialb

Societat i la Informació de
la Generalitat de Catalunya),
que va donar a conèixer
les tendències i solucions
TIC aplicades en l’àmbit
turístic amb l’objectiu de
millorar les competències
digitals i la competitivitat
de professionals i empreses
del sector turístic. Amb una
durada de gairebé 5 hores, va
comptar amb l’assistència
de 40 persones, la majoria

empresaris i emprenedors
de la comarca que regeixen
un negoci relacionat amb el
sector turístic.
També assistiren un
grup de joves de l’Institut
d’Artesa de Segre que
participen en un concurs
sobre emprenedoria i volen
presentar un projecte
sobre rutes turístiques
a la Noguera a partir
d’aplicacions de mòbil.
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El Parc Astronòmic adapta l’aplicació de
mesuradors lumínics en català
S’ha adaptat per a dispositius Android tant en català
com en castellà de l’aplicació Pèrdua de la Nit per
mesurar la contaminació lumínica

Parc Astronòmic Montsec

El Parc Astronòmic
Montsec ha realitzat l’adaptació de l’aplicació per a dispositius Android en llengua
catalana i castellana.

L’aplicació Pèrdua de la
Nit permet de forma guiada
realitzar una mesura de la
contaminació lumínica de
l’indret on ens trobem i que

ens transmeti al projecte
internacional Globe at Night
Per primer cop també
estaran disponibles les
seccions de cartes estel·lars
i enviament de dades en
llengua catalana del projecte
Globe at Night gràcies a la
col·laboració de l’Associació
Cel Fosc i el Parc Astronòmic
Montsec.
L’avaluació de la qualitat
del cel nocturn en el major
nombre d’indrets possibles
és un dels grans objectius
dels grups de recerca
relacionats amb la protecció
del cel fosc i l’estudi de la
contaminació lumínica.
Per tal de facilitat la tasca
de realitzar la mesura de la
qualitat del cel s’acaba de
publicar l’aplicació per a
dispositius mòbils basats en
Android, anomenada Pèrdua
de la Nit (Loss of the Night).

Térmens captarà l’aigua de la
xarxa del canal de Pinyana
L’Ajuntament de Térmens invertirà un total
de 512.000 euros en la
connexió a la xarxa de
subministrament d’aigua
de la Mancomunitat de
Pinyana. Aquesta obra
permetrà disposar d’una
nova captació, acabant
amb la vella connexió

Ajuntament de Térmens

amb el canal de Balaguer
que tants problemes ha
portat en els darrers anys,
moltes vegades per l’augment de plaguicides que
superaven el límit permès
per la normativa, i la qual
cosa suposava que s’havia
de prohibir el seu consum
com a aigua de boca.

C U LT U R A

Un fragment de les pintures murals
del Castell Formós al Museu
L’exposició ‘O rei o res.
600 anys de la fi del comtat
d’Urgell’ rep una nova peça
recentment restaurada i
que s’incorpora a la mostra
que estarà oberta fins el 23
de febrer.
Es tracta d’un fragment
de pintures murals que
daten de la primera meitat
del segle XIV i que decoraven
una de les estances del
palau dels comtes d’Urgell
a Balaguer. 		
L’escena que representa
mostra un grup de
personatges i és una de les
poques mostres de pintura
gòtica civil a les terres de
Lleida.
Els fragments que
conformen l’escena foren
trobats en el transcurs
de les excavacions
arqueològiques al Castell
Formós d’inicis dels anys
70 del segle passat. La
seva consolidació va ser
realitzada per l’Escola de
Restauració de Béns Mobles
de Catalunya i la seva
reintegració i presentació
definitiva ha estat efectuada
pel restaurador de béns
mobles Ramon Solé, autor
també de la restauració de
la Mare de Déu d’Almatà
i la Verge del Colobó, que
es poden contemplar
en la mateixa exposició,
juntament amb més de 150
objectes del final del comtat
d’Urgell.
Des de la inauguració
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L’Alcalde explica als pares de
l’Escola de Música, les
mesures preses al centre

Les pintures s’incorporen a la mostra “O rei o res.
600 anys de la fi del Comtat d’Urgell” que es pot
veure al Museu de la Noguera fins el 23 de febrer

Reunió amb els pares de l’Escola de Música

Els professors es
mostren disconformes
amb algunes de les
mesures preses per
l’equip de govern

Col·locació de les pintures a l’exposició

de l’exposició, a la Sala
d’Exposicions temporals
del Museu de la Noguera,
han estat centenars els
balaguerins que han visitat
aquesta mostra que es pot
contemplar fins el proper

23 de febrer, i en la que
s’hi pot veure entre d’altres
peces la caixa d’Isabel
d’Aragó, germana del
comte Jaume d’Urgell, del
Museu de Lleida, provinent
del monestir de Sixena.

L’alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé, va
garantir davant de pares
i alumnes la continuïtat
de l’Escola Municipal
de Música de Balaguer.
Roigé, va voler, així,
tranquil·litzar els pares
i professors sobre el
futur del centre. Roigé
va repassar les mesures
d’estalvi que s’han
aplicat des de l’estiu
del 2012, algunes de les
quals proposades pels
professors del centre i

altres derivades de
canvis de normatives,
com ara l’ampliació
horària del personal de
les administracions, així
mateix va argumentar els
motius perquè no s’han
adoptat algunes de les
propostes fetes des del
centre. Tot i això, va garantir
l’aportació econòmica de
l’Ajuntament, que en el
curs 2012/13 va ser de
196.000 euros.
Els professors,
presents a la reunió,
van reiterar la seva
disconformitat amb les
mesures preses, com ara la
modificació de condicions
laborals de l’equip directiu
i d’horaris al professorat,
i van reclamar que els
canvis es facin abans
d’iniciar el curs.

12 >>

C U LT U R A

Èxit dels tallers “juga i respira” del
projecte municipal“Educar en família”
En un principi estava
limitat a 10 places i es
va haver de repetir per
donar cabuda a les 36
inscripcions
La bona acollida dels tallers ‘Juga i respira’, dirigits
a infants de 4 a 11 anys, va
obligar als responsables de
la biblioteca Margarida de
Montferrat a programar una
segona sessió per als nens
de 4 a 7 anys. Es tractava
d’un taller limitat a 10 places per sessió, per la qual
cosa es va haver de repetir
per donar cabuda a les 36
inscripcions.
Aquesta activitat vol
que els infants prenguin
consciència de la seva
respiració, que comencin a
respirar de forma guiada, no
només inconscient, perquè

Taller a la biblioteca

L’actriu Montserrat Carulla
s’acomiada dels escenaris
representant “Iaia”
Actuarà al cicle
d’hivern del Teatre
Municipal de
Balaguer, el proper 23
de febrer

Taller “juga i respira”

en un futur tinguin una
millor activitat respiratòria i
siguin capaços de controlar
situacions d’alta tensió
emocional i d’estrès
gràcies a una respiració
apresa. Els beneficis
de controlar i aprendre
a respirar correctament
són molt notables, tant
en l’àmbit físic, treballant

la musculatura implicada
en la respiració i afavorint
processos interns, com
psíquicament, calmant i
relaxant el cos.
Aquests tallers formen
part del projecte ‘Educar
en família’, impulsat per
l’Ajuntament de Balaguer,
a través de la biblioteca
Margarida de Monferrat,
el Servei Educatiu de la
Noguera i l’Àrea Bàsica de
Salut de Balaguer.
El proper 29 de gener, en
el marc d’aquest projecte,
es durà a terme el taller
dirigit als pares i mares ‘I
tu... com et prens la vida?
Què pots fer quan estàs...?
Exercicis i tècniques
respiratòries per controlar
situacions d’estrès’,
a càrrec d’Irene Rosell,
llicenciada en Ciències
de l’Activitat Física i de
l’Esport.

El cicle d’hivern
del Teatre Municipal
continuarà el proper
23 de febrer amb la
representació d’una
obra entranyable, ”Iaia”
amb un punt d’emotivitat
perquè serà amb aquest
muntatge que l’actriu
Montserrat Carulla, la
gran dama del teatre
català, s’acomiadarà
dels escenaris.
El mes de febrer ens
ofereix una programació
del més variada, ja que

a part de l’obra “Iaia”, el
diumenge dia 2, l’obra “El
teatrillo del Abate Orate”
de la Companyia Tailón
Teatre de Lleida, on els 10
euros de l’entrada aniran
a benefici del missioner
Rafael de Sivatte i el
projecte “Construyendo
sueños” del Salvador.
El diumenge 9 de
febrer, és el torn per
als més petits, amb la
companyia de teatre
Fadunito, ens porta l’obra
infantil “Ai, ai, ai”.
El proper diumenge
16 de febrer, la companyia
“La Sucrera” de Menàrguens, ens porta la
divertida obra “No et
vesteixis per sopar”, on
els 10 euros de l’entrada
van a benefici de Mans
Unides.

Montserrat Carulla, es retira amb aquesta obra dels
escenaris

LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Ha tornat
Autor: Timur Vermes
Gènere: Novel·la

Ha tornat, però quins
efectes podria tenir avui
dia el retorn d’Adolf Hitler?
Aquesta sàtira maligna
els comprova fent-lo
reaparèixer al bell mig
del Berlín actual. I resulta
tan punyent ja des de la
primera pàgina perquè
el seu protagonista és el
Hitler autèntic, l’home que
analitza el seu entorn amb
una perspectiva singular, el
que percep amb sagacitat
i agudesa les febleses
dels que l’envolten, el que
segueix sens cap vacil·lació
la seva lògica tossuda.
Una lectura absorbent,
tan malintencionada com
pèrfida, perquè a mesura
que avança la història el
lector es va adonant que
no es riu de Hitler, sinó que
riu amb Hitler. És possible
riure amb Hitler?

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

El Ferdinand viu sol a
la seva enorme granja. I
això no el fa precisament
feliç. Un dia, després
d’una tempesta molt forta,
passa per davant de la
casa de la seva veïna i veu
que el sostre està a punt
d’enfonsar-se. Òbviament,
ella no té enlloc on anar.
Els néts del Ferdinand li
suggereixen que la convidi
a viure a casa seva, i la idea
el fa somriure. Després
d’una llarga nit de reflexió,
decideix anar-la a buscar
i proposar-l’hi. A poc a
poc, la granja s’omplirà
de gent, s’agitarà i tornarà
a funcionar. Un amic
d’infantesa que acaba de
quedar vidu, dues velletes
molt divertides, estudiants
joves, un amor que
comença i molts animals.
I a sobre... la Paulette!

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

Al mal tiempo, mejor cara
Autor: Barbara Constantine
Gènere: Novel·la

Quina vergonya!
Autor: F. Dutruc-Rosset
Gènere: Infants (+6)

Avui és un gran dia: la
Lulú anirà per primer cop
a classe de gimnàstica
esportiva. Però, quan
entra al gimnàs, se sent
paralitzada, incapaç
d’apropar-se als seus
companys, i no sap què
fer ni què dir. La Lulú surt
de la primera classe una
mica moixa.
Durant la setmana,
es torna a animar, però
el dimarts següent torna
a estar bloquejada!
Aconseguirà vèncer la
timidesa i ser natural?
Una història plena
d’humor sobre les petites
p re o c u p a c i o n s d e l a
vida i les relacions entre
germans i germanes.
El relat d’una por que
explica perquè passa i
com es pot fer passar
finalment.

La família de la difunta

CARME BALDOMÀ CAMARASA
(vídua de Mingo Puigpelat i Trepat)
Agraeix a tots els familiars i bons amics les mostres de condol
rebudes per la seva pèrdua. Així com, l’assistència al seu
funeral celebrat a Balaguer el passat 2 de gener.
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Genis

Són estrambòtics els genis.
Els artistes, val a dir.
Siguin genis o no ho siguin,
els artistes i aspirants,
són estrambòtics de mena,
els més bons i els fracassats.
Per això cal recelar,
entre el geni i el fatxenda,
qui dels dos és llum encesa
i qui és l’il·luminat.
Ben mirat,
existeix una mesura
per poder mesurar l’art?
On és el cànon perfecte,
des d’en Policlet i tants,
que destriï dels correctes,
els que són eixelebrats?
Una cosa sembla clara.
N’hi ha més de mig sonats
que no pas donant la talla.
Així i tot,
cadascú és cada qual
i si hom s’hi troba bé,
quina cosa li fa falta,
tan si val com si no val?
Un geni però, és un geni,
i estar sonat no li cal.
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El C.F. Balaguer trenca la dinàmica
negativa guanyant al Vista Alegre 2-1

1. Martinenc.................38
2. Viladecans................36
3. Torreforta..................34
4. Horta.........................34
5. Torredembarra.........32
6. Tàrrega......................31
7. Vilanova....................27
8. Igualada....................27
9. EL Catllar .................26
10. Amposta..................23
11. Tecnofutbol.............22
12. Andorra...................21
13. Almacelles .............21
14. Marianao Poblet....19
15. Balaguer................ 18
16. Jesús i Maria .........13
17. Vista Alegre............11
18. Alpicat.......................9

FUTBOL>> Important
victòria que dóna oxigen
després de vuit derrotes,
tot i que l’equip continua
en zona de descens

19/01/2014

BALAGUER
ANDORRA

2
4

26/01/2014

BALAGUER
VISTA ALEGRE

2
111
Alfred para una pilota davant l’atac del Vista Alegre

El Balaguer va aconseguir trencar una dinàmica negativa de resultats,
guanyant davant un rival
directe en la part baixa de
la classificació, el Vista
Alegre.

Botigué lluitant una pilota

Classificació
Primera Catalana

Va ser un partit que no
es va resoldre fins al darrer
minut, en que Ferran va
poder marcar el gol que donava els tres punts a l’equip
vermell, després d’una
gran jugada del davanter

Iban Parra que va servir
en safata una pilota d’or a
Ferran que només va haver
d’empènyer per marcar el
seu primer gol en aquest
campionat de lliga.
El partit va caracteritzar-se pels errors arbitrals
que van començar al minut 5 quan va expulsar a
Raúl amb vermella directa
per unes suposades mans
dintre de la porteria. El col·
legiat va assenyalar penal
i expulsió deixant al Balaguer amb un home menys.
Al minut 34 i per compensar va assenyalar un
altre penal i expulsió de
Rosa, compensant un error
amb un altre error.
El gol del desempat arribava al minut 90, i al 92, un

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. Iban Parra........... 8
2. Yerai Darias........ 4
3. Isaac Solanes..... 4
4. Pau Solanes....... 1
5. Joan Martínez.... 1
6. Andreu Martínez.1
7. Botigué................ 1
8. Ferran.................. 1
El Balaguer aconsegueix una important
victòria tres mesos
després d’haver aconseguit la darrera. Ara
suma tres punts d’or
de cara a sortir de la
cua de la classificació.

Propers encontres
02/02/2014 -- 17 h
Camp Municipal Vilanova

Vilanova | Balaguer
------------------------------------09/02/2014 -- 12.15 h
Camp Municipal Balaguer

Balaguer| Marianao Poblet

clar penal a l’àrea del Balaguer no va ser assenyalat
pel col·legiat que ho va
evitar enviant als jugadors
als vestidors, assenyalant
el final del partit.
Aquesta victòria dóna
una mica d’esperança als
de jugadors del Balaguer,
per poder escalar unes
posicions de la taula classificatòria.

Joan Martínez

E S P O R T S << 15

El CTT Balaguer-Villart Logístic comença
amb bon peu la segona volta
TENNIS TAULA>> Va
guanyar al Peralto
Salud Linares i ara ha de
visitar al líder
El passat dissabte dia 18
el Balaguer Villart Logístic
va completar la seva millor
actuació en la Superidivisió Femenina acabant la
primera volta de la lliga en
la tercera posició, desprès
d’imposar-se a la pista del
Falcons Sabadell per un clar
marcador de 0 a 4.
Des del primer partit
Tingting Wang va començar
guanyant a Maria Ballester
per 0 a 3. Yan Lan Li va
guanyar amb el mateix
resultat de 0 a 3 sobre Maria
Balanzo. Anna Biscarri
seguia amb la seva bona
ratxa imposant-se també

El CTT Balaguer-Cudós Consultors
es mostra fort en la categoria
Els àrbitres van permetre finalment al Balaguer Cudós Consultors jugar amb la seva
jugadora estrangera, la
romanesa Loredana Dorca. D’aquesta manera,
ja en igualtat de condicions, les balaguerines
van poder demostrar el
seu nivell de joc guanyant els quatre encontres que van disputar.

Dels tres encontres
del dissabte, va acabar
imposant-se al CT T
Bàscara per 3 a 2. El segon
encontre va resultar
més fàcil imposantse al Mediterráneo
València per 5 a 0 i el
tercer encontre, davant
el CAI Santiago, 3 a 2.
El diumenge, s’imposà
a l’amfitrió, el Fotoprix
Vic, per 4 a 1.

CTT Balaguer

a Sara Ballester per 1 a 3.
I finalment en el dobles, la
parella formada per Wang i
Li tornaven a posar un 0 a 3
sobre Ballester i Balanzo, i
repetint aquest marcador
de 0 a 4.
El passat dissabte el
Balaguer Villart Logístic

va rebre al Peralto Salud
Linares, amb qui va
continuar la seva ratxa de
victòries per 4 a 0.
El proper dia 1 de
febrer les noies del
Balaguer jugaran contra
l’UCAM Cartagena, primer
classificat a la lliga.

CTT Balaguer-Cudós Consultors
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El CFS Balaguer Cristec guanya a la
pista de l’Hospitalet Bellsport, 3-5
FUTBOL SALA>> Una victòria important per l’equip
que entrena Jaume Canal, després de 3 derrotes

Balaguer-Cristec

El Club Futbol Sala
Balaguer-Cristec va
aconseguir una important
victòria a la pista del
Hospitalet Bellsport, per 3
gols a 5, en un partit que
va dominar des del principi
fins al final en el marcador,
anant al descans amb un
1-3 i manant per 1-5 quan
faltaven dos minuts per la
conclusió del partit.
Després d’aquesta
victòria, l’equip que entrena
Jaume Canal, ocupa la
onzena posició de la Tercera
Divisió Catalana amb 13
punts. Aquest dissabte 1 de
febrer, rebran a casa al Sant
Julià.

El CFS Balaguer Check Systems perd
per la mínima a Riudellots per 2-1
FUTBOL SAL A>>

El
Balaguer Check Systems
va perdre per un ajustat
2-1 en una jornada de lliga
molt disputada en la que
l’equip de Balaguer va jugar
una primera part molt bona
defensivament, amb molta
concentració per part de les
jugadores.
Partit molt igualat i amb
varies ocasions de gol per
part del Riudellots, primera
part amb 0-0 al marcador.
Segona part les noies que
entrena Enric Farreny van
sortir igual de concentrades
i al minut 15 de la segona
part i amb un xut de falta,
Olga Parisé va posar el 0-1

Equip CFS Balaguer Check Systems

al marcador, però les de
Riudellots no es van donar
per vençudes i al minut 20
van marcar l’empat, a falta

d’un minut del final i amb
una jugada desafortunada,
el Riudellots va sentenciar el
marcador marcant el 2-1.

El CFS Balaguer crea un curs
d’iniciació al futbol sala
femení amb noves jugadores

Noves jugadores de Futbol Sala

FUTBOL SALA>> Si
fructifica aquest grup,
la propera temporada
el club tindria 3 equips
femenins
La coordinadora dels
equips femenins del
Balaguer Carme Cornet,
ha pres l’iniciativa de
crear un grup d’Iniciació
al futbol sala, per noies de
15-25 anys.
Aquesta secció
femenina del Balaguer
compta actualment amb
dos equips femenins,
Check Systems Balaguer
que juga a la Lliga
Nacional Femenina i
Sala Zeppelin Balaguer
que juga a la Territorial
Catalana grup C.
La coordinadora
del Balaguer pretén
amb aquesta iniciativa
fer créixer el futbol sala

femení a Balaguer.
Les classes d’iniciació
es realitzen el dimecres
de 20:30-21:30 h al pavelló
d’Inpacsa i les imparteix
l’Anais Martínez, també
entrenadora de Sala
Zeppelin i l’altra classe
es realitza els divendres
de 16:30-17:30 al pavelló
d’Inpacsa i les classes
d’iniciació les realitza
la Marina Baldomà,
jugadora del primer equip.
El passat divendres
dia 17 es van realitzar la
primera classe pràctica
d’Iniciació al futbol sala
i van assistir un total de 7
noies, es preveu que seran
aproximadament unes 12
noies de Balaguer les que
realitzaran aquest curs de
futbol sala.
Es recorda a totes
les noies que vulguin
participar-hi que es poden
posar amb contacte amb
el club, per demanar
informació.
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El Vedruna s’imposa al C.F. Balaguer en
el derbi sènior de futbol sala
L’equip Vedruna Balaguer de futbol sala, va
guanyar per 4-3 al C.F. Balaguer, en partit corresponent a la 2a Divisió Sènior
de futbol sala, disputat el
passat dissabte 18 de gener
al Pavelló Poliesportiu de
Balaguer.
La primera part del
partit va estar dominada
pel Vedruna, però un gol
del C.F. Balaguer abans del
descans, va tornar a posar
emoció al partit.
A la segona part, dos
gols del capità del Vedruna,
Josep Borràs, van tornar
a inclinar la balança pel
Vedruna, però el C.F. Balaguer, jugant de cinc, va
aconseguir retallar diferències fins arribar al resultat
final de 4 gols a 3, resultat
final.

Balaguer va acollir la 5a
Trobada d’Escoles de Bàsquet

FUTBOL SALA>> El Vedruna va imposar-se per la
mínima davant el C.F. Balaguer en el derbi local de
la Segona Divisió sènior de Futbol Sala

Participants a la Trobada al pavelló Inpacsa

BÀSQUET>>

Equip sènior del Vedruna

Uns 170
nens i nenes van participar
el passat diumenge dia 19
a Balaguer en la 5a Trobada d’Escoles de Bàsquet
organitzada per la Federació Catalana de Bàsquet
amb el suport del Club
Bàsquet Balaguer. Durant

tot el matí, el pavelló d’Inpacsa va acollir els partits
que van disputar els infants de clubs de Bellpuig,
Fraga, Tàrrega, Pardinyes,
Torrefarrera, Balaguer i el
Força Lleida, enquadrats
en les categories Baby’s,
Premini i Escola.
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Resultats brillants dels nedadors
balaguerins al Màster de llarga distància
NATACIÓ>> Anna Auberni va quedar primera en els
3.000 m amb rècord del campionat en 39’ i 22’’

Anna Auberni

Dos primers llocs en
el Trofeu Màster de Llarga
distància de Vilafranca,
disputat els passats
dies 10 i 11 de gener a
les instal·lacions del C.N.
Vilafranca.
Anna Auberni del CEN
Balaguer en categoria
premàster femenina ha
estat la campiona en els
3.000 metres amb rècord
del campionat inclòs amb
un temps de 39 minuts i
22 segons, també tenim
en categoria +50 l’Imma
Torné primera en els 3.000
lliures i en Marc Auberni
segon en la mateixa prova
en categoria +25.

El CEN Balaguer va participar a la 3a
Jornada de la Lliga catalana Aleví
NATACIÓ>> Els nedadors

del Club Esportiu Natació
Balaguer en la 3a Jornada
de la Lliga Catalana Aleví
disputada a la piscina del CN
Cervera van obtenir uns bons
resultats.
Com a resultats més
destacats en femení del 2002
tenim la tercera posició de
la Sara Puigarnau en els 100
papallona i 4a en 400 lliures,
l’Ares Perera 11a en els 400
lliures i la Laia Palacin una
magnifica 14a posició en la
mateixa prova.
En femení del 2003
tenim la tercera posició per
l’Aurembiaix Pifarré en els 200
lliures i quarta en els 100 estils,
la Ramatoulaye Balde tercera

Nedadors balaguerins a Cervera

posició en els 100 estils i la
Sixela Gracia 10a en la mateixa
prova. En categoria masculina
del 2001 tenim el 5è lloc de
l’Héctor Camarasa en els

400 lliures i en masculina del
2002 tenim la quarta posició
de l’Aitor Morales en els 200
lliures, i en Joan Bonet 7è en
els 100 estils.

Els benjamins i prebenjamins
del CEN Balaguer a la lliga
Catalana de Natació a Lleida

Benjamins del CEN Balaguer

NATACIÓ>> Els
resultats indiquen la
bona progressió dels
joves nedadors en els
diferents campionats
Molt bons resultats
aconseguits el passat
dissabte dia 18 de gener
a la lliga Catalana de
natació organitzada pel
INEF Lleida, amb la participació de més de 160
nedadors en categoria
benjamí i prebenjamí de
6 clubs de la província.
Desataquem en categoria Prebenjamí la 1a
posició de l’Arnau Pifarré
en els 25 lliures i 5è en
Jordi Suñé. En categoria
femenina tenim la 4a posició de la Jasmina Peró
i 8a l’Helena Roca.
En benjamí masculí
2005 l’Eric Alarcón 4t
classificat, en Jaume

Pallé 8è i en Max Viola
9è en els 50 esquena i en
Guillem Camí, 7è i Giulian Alecsandru, 8è en els
50 papallona.
En benjamí 2003 tenim en els 100 papallona
la 1a posició per a l’Àngel
López, 8a per al Marc
Suñé i la 10a posició per
al David Pérez.
En Benjamí femení
del 2005 tenim la 3a posició de la Berta Benseny
en els 50 esquena, i en
els 50 papallona 4a l’Aina Duran. En femení del
2004 tenim la 2a posició
de l’Alexandra Papell,
4a posició per a l’Aina
Torrubiano i 11a la Ivonne Fernández en els 100
esquena, i l’Alexandra
també tercera en els 100
papallona.
Els bons resultats en
diferents campionats i
modalitats, mostren un
bon progrés en els joves
nedadors del club.

OPINIÓ
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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.

Ja hi som

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

Des de que l’Honorable actual, va anunciar el
dia de la Proba Nacional
pel 9-11-14 el Sr. Carod
Rovira ha passat a ser un
profeta. Ell va donar, entre altres proves de clarividència, el 2014 com
a topall per ser d’una
manera autèntica el que
som. Jo certamen em
sento meravellat, commocionat i somogut fins
la soca dels meus peus,
per tot el que tindré ocasió de veure. Centenars
de mils de catalans. Milions! De tots colors, de
tota raça i ètnia victorejant a aquests dos homes
que amb la seva unió han
fet possible el que mai
s’havia aconseguit. Per fi

s’ha guanyat una batalla.
Per fi, sense falç ni martell som lliures.
Ara sols cal no oblidar que tenim encara
deu mesos per endavant,
tenim temps per emocionar-nos i temps sobrat
per fer volar coloms.
Sense cap dubte tots
veiem que s’ha de trobar
una nova forma per atiar
el foc d’aquesta democràcia que vertaderament
calenti, doncs ens va deixant a tots ben freds. Es
té vertadera urgència en
fer reviure una fe nova. I
crec amb sinceritat que
per poc que badem hi ha
totes les circumstàncies,
i tots els condicionants,
per repetir errors ja fets

repetides vegades i sempre amb resultats ben
negatius. I vull de tot cor
anar errat.
Potser per formació,
o per l’experiència dels
anys, o per tot el que he
vist en aquests temps de
falsa democràcia, no estic
gaire inclinat a pulsions
emotives. Per tant, perdoneu que no m’emocioni
cada dia. No val amagar
que quan es té certa edat
és de veritat un consol la
rutina, i gens ben rebuda,
qualsevol cosa que la alteri. Molt diferent potser
el futur desitjat per gent
més jove, embarcada en
negocis i deutes, amb tot
el que això pot comportar. Un futur que podria
ajudar-los amb càrrecs
i prebendes que serien
un premi al seu exemple
d’ardorós patriotisme, és
ben comprensible. No militant en cap partit, m’he

passat més de trenta anys
escoltant tot el que no teníem amb el “Generalísimo”, i no ens adonem de
tot el que ens ha fet perdre en nom de la llibertat
guanyada. Unes vegades
amb nocturnitat, altres
a plena llum, aquests
senyors
dits representants del poble, producte
del partit corresponen i
d’una llista tancada. Van
donant exemple, unes
vegades conegut altres
sospitat de l’estat en que
es troba tota la península baix l’imperi de la corrupció i en una fugida de
capitals incalculable, i en
un tràfec d’influències a
tot nivell. D’aquí surt el
brou per a que desapareguin tots els principis
morals i ètics, fent bona
la praxis de que quan
menys se’n tingui millor.
De la llibertat al llibertinatge ni es nota. De l’en-

cant misteriós del sexe,
l’han convertit en una
cosa tan “xabacana”, i de
tan fàcil consum que la
joventut en passa pel tips
que van. I així la llista del
perdut podria allargar-se
fins demà. El Déu únic
és el diner i la suposada
llibertat. I en tot moment
l’obsessió d’ésser més
que el veí. Anem errats
quan fem majories absolutes amb tot el que
veiem, i tornem a errar,
quan creiem que donant
el vot a partits minoritaris
estarà tot més controlat.
Del vestit a mida i corbata de marca al desastrat
de torn, amb sandàlia inclosa, tot fa sospitar que
sols hi ha la diferència
de que uns manen i els
altres estan a la oposició.
Aquesta és la qüestió.

...........................................
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Autoritzada Lapallavacara com a centre
examinador en competències digitals

El Casal Pere III organitza un
Fòrum “Joan Sales. L’home
incòmode. La veritat que fa nosa”
El director del
documental Francesc
Canosa participarà en
el Fòrum el dissabte 1
de febrer

Casal Lapallavacara

Qualsevol persona de més de 16 anys pot demostrar
les seves competències en TIC mitjançant una prova
telemàtica i rebre el certificat oficial acreditatiu
La Generalitat de Catalunya, a través de la direcció
general de Telecomunicacions i Societat de la
Informació, ha autoritzat
l’edifici de la Lapallavacara
de Balaguer com a centre
col·laborador de l’ACTIC,
ens que s’encarrega de
validar les competències
digitals de qualsevol persona a través d’una prova
per ordinador. Així doncs,
a partir d’ara, des d’aquest
equipament de l’Ajuntament de Balaguer es podran
fer les proves per obtenir un
certificat ACTIC.

L’ A C T I C , s i g l e s
d’acreditació de
competències en
tecnologies de la informació
i la comunicació, permet
a qualsevol persona de
més de 16 anys demostrar
les seves competències
en TIC mitjançat una
prova telemàtica. Les
persones que superen
satisfactòriament la prova
obtenen un certificat
(bàsic, mitjà o avançat)
que emet la Generalitat, i
que els possibilita acreditar
un determinat nivell (1,
2 o 3, respectivament)

de competències en
TIC davant de qualsevol
empresa o administració.
Aquests certificats són,
doncs, una eina que
pot facilitar l’obtenció
d’una feina, la promoció
professional, l’accés a eines
d’aprenentatge virtual o
l’obtenció d’una certificació
professional.
Amb
aquesta
autorització Lapallavacara
amplia encara més el
ventall de serveis i activitats
que ofereix. Tot i que va
néixer com un espai de
trobada de les entitats de
Balaguer, cada cop s’hi
fan més cursos formatius i
tallers; xerrades i col·loquis;
presentacions de llibres;
exposicions, i activitats de
lleure.

El dissabte 1 de febrer a partir de les 6 de
la tarda, la Sala d’Actes
de l’Ajuntament acollirà
la sessió de Cinefòrum:
«Joan Sales. L’home incòmode. La veritat que fa
nosa.», amb la participació de Francesc Canosa,
director del documental.
Aquest és un
documental sobre un
dels testimonis més
veritables de la història
de Catalunya: Joan
Sales. La seva vida,
obra, i tasca literària

Cartell del cinefòrum

són una visió encara molt
desconeguda, incòmoda,
que fa nosa, de la Guerra
Civil, del franquisme,
de la cultura, de la
literatura, en definitiva,
de Catalunya. La
commemoració enguany
del centenari del seu
naixement és el moment
idoni per recuperar el seu
testimoniatge.
“Joan Sales. L’home
incòmode, la veritat que
fa nosa”, no és només
una redescoberta de la
vida i obra de Sales: és,
sobretot fer visible la
memòria incòmoda del
nostre país i un viatge
per aquesta memòria
invisiblement real.
L’acte està organitzat
pel Casal Pere III Ateneu
de Balaguer, i l’entrada és
gratuïta.
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El diumenge 23 de febrer, arriba la
26ena edició de la Mitja Marató
Juntament amb la prova
de 10 quilòmetres, la
jornada atlètica escolar
i la cursa de jogging
solidari
Balaguer acollirà el
proper 23 de febrer la 26a
edició de la Mitja Marató,
17a Diada Atlètica i la 7a
Cursa de 10 kilòmetre, unes
proves esportives a les que
des de l’any passat s’hi
afegeix un jogging solidari,
una cursa de 4,8 kilòmetres
que servirà per recaptar
fons per a una associació
benèfica de la ciutat.
L’objectiu d’aquestes
proves atlètiques és arribar
al miler d’inscrits, entre
les quatre proves: la mitja
marató, la cursa de 10
kilòmetres, el jogging i la
Diada Atlètica, la cursa per

Diada atlètica de Balaguer

Balaguer commemora els 90
anys de l’arribada del tren
Lleida-Balaguer el 1924
Amb una exposició a
la Sala d’Exposicions
de l’Ajuntament de
Balaguer a partir del
21 de febrer

Mitja Marató de Balaguer

als més petits.
De la mateixa manera
que l’any passat, s’ha
apostat per un circuit més
urbà, tot i que es manté, en
el cas de la mitja marató, el
recorregut cap a Gerb i Sant
Llorenç.
Pel que fa a la cursa de
jogging, modalitat atlètica
que consisteix en córrer

o trotar a un ritme lent i
suau, els drets d’inscripció,
tres euros per persona, es
destinaran a una associació
benèfica de la ciutat. En la
passada edició, la primera,
les inscripcions van anar a
parar a l’Associació l’Estel.
La previsió és que
la recaptació es pugui
destinar cada any a una
entitat social diferent.
Amb aquesta prova,
d’altra banda, es dóna
opció a que qualsevol
persona pugui participar
en aquesta jornada atlètica,
ja que el jogging és una
modalitat que fins i tot es
pot fer caminant.
Després d’un quart de
segle d’història la Mitja
Marató de Balaguer és una
de les proves atlètiques
més consolidades de les
comarques de Lleida, i amb
bon nombre de participants.

Aquest mes de febrer,
la ciutat de Balaguer
commemora el 90 aniversari de l’arribada del tren
a la ciutat.
El 3 de febrer de 1924
va inaugurar-se el tram
entre Lleida i Balaguer.
Era el primer tram de la
línia Lleida-Sant Girons.
El segon tram no va inaugurar-se fins l’any 1949
entre Balaguer i Cellers,
fins a Tremp el 1950 i fins
a Pobla de Segur, l’any
1951. Tot i que el terreny

Tren de la Pobla

estava preparat per arribar a Sort, aquest tram
ja no va iniciar-se i la
línia moriria i també les
esperances i il·lusions de
milers de lleidatans que
veien aquesta línia ferroviària com una de les
més grans possibilitats
de progrés econòmic i
industrial de les comarques de Ponent i eina de
comunicació per aquesta
zona.
Pe r c o m m e m o r a r
aquesta efemèride, el
Museu de la Noguera
presentarà una exposició sobre la història de
la línia, amb fotografies
d’època i algunes maquetes i documents a la
Sala d’Exposicions de
l’Ajuntament, a partir del
proper 21 de febrer.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------ES LLOGA pis a Balaguer, 2 hab., moblat,
parquet, cuina independent, calf., 300 e/mes
comunitat inlcosa. Raó:
615106741-656536347.
------------------------------------OPORTUNITAT, venda de parcel·les aïllades a la millor zona de
Balaguer, al costat del
col·legi Mont-roig, de
516 m 2. Raó telèfon:
676996765.
------------------------------------TRASPÀS DE cafeteria
chiquipark a Balaguer,
per no poder atendre.
En ple funcionament.
Facilitat de pagament
mensual. Raó telèfon:
679606061.
------------------------------------OUTLET DE VENTA de
pàrquings: la Banqueta,
43 per 4.000 e i c/ Barcelona, 72 de línia per
6.000 e i tancat 12.000
e. Raó: 676116396.
------------------------------------NAU DE 950 m2, totalment equipada en lloguer al Polígon Industrial Campllong de Balaguer. Raó: 646987349.
-------------------------------------

ES LLOGA pisos i dúplex a Bellcaire d’Urgell,
d’obra nova. Amb un
preu molt econòmic.
Raó telèfon: 973450051
(Trucar en horari de 9.00
h del mati a 13.30 h del
migdia).
------------------------------------ES LLOGA magatzem
de 21m2 al c/ Sant Pere
Màrtir, per 90 euros/
mes. Pàrquing al c/ Urgell per 35 euros/mes.
Apartament seminou a
Camarasa, amb vistes
al riu i foc a terra. Totalment equipat. Demanar
informació als telèfons:
973447752-639920281.
------------------------------------SE VENDE o se traspasa bar en pleno funcionamiento por jubilación. Situado en la
plaza Mercadal de Balaguer. Interesados llamar
para más información:
973450992-606707264.
------------------------------------ES TRASPASSA pub
musical amb llicència
de discoteca a Balaguer,
per no poder atendre.
Reformat a l’any 2012.
Interessats trucar al
699306556-649115507.
-------------------------------------

TREBALL
------------------------------------ES TRASPASSA llicència de taxi de Balaguer,
amb cartera de clients.
Bon preu. Oportunitat
d’assegurar-te un lloc
de treball fix i estable. Trucar al telèfon:
609382223.
------------------------------------SENYORA CATALANA
amb estudis, carnet de
conduir, s’ofereix per feina seriosa. Despatx, recepció, portar llar, gent
gran o nens. Interessats
trucar al 636834348.
------------------------------------ES DONEN classes particulars o repàs d’anglès, primària i ESO.
Raó telèfon: 647185846.
------------------------------------S’OFEREIX realitzador
amb equip de càmera
per vídeos de bodes i
qualsevol altre esdeveniment. Àmplia experiència en el sector
audiovisual. Pressupost sense compromís.
Contactar amb Dani
Arregui. Informació al
telèfon: 686774086 o bé
al mail: daniaso@gmail.
com
-------------------------------------

PROFESSORA nativa
dóna classes d’anglès,
repassos i classes de
conversa en llengua anglesa. Possibilitat de ferho per particulars o bé
per a grups organitzats.
Interessats contactar al:
650422582.
------------------------------------VARIS
------------------------------------CLASSES DE BALL
(Swing, Salsa, Bachata, Foxttrot, Cha Cha
Cha, Vals, Tango...).
Dimarts, dijous o bé
dissabtes al vespre.
Més informació al:
626915106 (Xavi).
------------------------------------SRA. MAYTE, videncia
y tarot, alta magia blanca. Consultas en Balaguer. Horas convenidas.
Teléfono de contacto:
609135472.
-------------------------------------

ES VEN llenya de roure
i alzinera. Portada a domicili. Raó: 630662678.
------------------------------------COMPRO: Segells, joguines antigues, plomes estilogràfiques,
rellotges antics, còmics
i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes,
bitllets, postals i fotos
antigues.... Demaneu
més informació al telèfon: 676803205.
------------------------------------LEÑAS MORENO, roble, encina, almendro
y olivo. A partir de 10
céntimos el kilo. Razón:
622779668.
------------------------------------Per posar anuncis en
aquesta secció, adreçant-vos a les nostres
oficines al c/ Sant Lluís, 36-38 altell de Balaguer, trucant 973448273
o bé contacteu pel web:
www.grocdigital.com
-------------------------------------

S E R V E I S << 23

Telèfons útils
ÀGER
AJUNTAMENT
973 455004
-----------------------------------------------------------------------ALGERRI
AJUNTAMENT
973 426013
-----------------------------------------------------------------------BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
IMPIC
973 446606
URGÈNCIES
112
MOSSOS D’ESQUADRA
973 457700
GUÀRDIA URBANA
973 450000
CÀRITAS BALAGUER
973 443320
CONSELL COMARCAL
973 448933
BOMBERS
973 445080
CAP II
973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES
902 111444
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
JUTJAT N.3
973 035900
SALA DE PROCURADORS
973 451177
DESPATX PARROQUIAL
973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT.
973 446457
FUNERARIA SANT JOSEP
973 445786
629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN
973 446259
-----------------------------------------------------------------------BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT
973 586005
-----------------------------------------------------------------------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
------------------------------------------------------------------------

Farmàcies
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

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

Horari de trens
SORTIDES
BALAGUER
08.00 (1)
14.16
18.10
21.05
BALAGUER
09.39

ARRIBADES
LLEIDA
08.30
14.46
18.39
21.34
LA POBLA
11.00

SORTIDES
LLEIDA
07.15 (1)
09.10
17.30
20.30
LA POBLA
12.56

ARRIBADES
BALAGUER
07.44
09.39
17.59
20.59
BALAGUER
14.16

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.

BELLCAIRE D’URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I.

973586466

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

Horari d’autobusos

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

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 30 de gener
a les 8 de la tarda del 6 de febrer
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 6 de febrer
a les 8 de la tarda del 13 de febrer
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 13 de febrer
a les 8 de la tarda del 20 de febrer
MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SORT.
06.10
07.55
19.55
19.00
06.10
07.10
07.50
12.00
15.00
19.30
07.10
07.40
07.41
07.45
07.48
07.55
08.00
09.15
10.45
10.50
12.00
13.10
13.30
14.45
15.15
15.18
17.51
18.00
18.05
19.10
19.21
09.50
16.35
12.00
13.35
16.35
09.50
13.35
16.35

DESTINACIÓ
CALENDARI
BARCELONA
feiners
“
diari
“
diari
UAB BELLATERRA diumenges lectius
TÀRREGA
feiners
“
feiners
“
de dill. a div. feiners
“
feiners
“
feiners
“
feiners
LLEIDA
de dill. a div. feiners
“
feiners
“
diari
“
feiners
“
de dill. a div. feiners
“
dima. dimec, diven.
“
dill., dij., diven.
“
feiners
“
diumenge
“
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
lectius
“
de dill. a div. feiners
“
lectius
“
de dill. a div. feiners
“
diari
“
diari
“
diari
“
de dill. a div. feiners
“
diumenges i festius
SEU D’URGELL
diari
“
diari
ALBESA
dissabte
SOLSONA
dill., dima., dij., div.
“
divendres
PONTS
diari
“
de dill. a div. feiners
“
diari

SORT.
19.10
13.37
17.22
20.07
21.21
13.17
19.47
07.00
13.37
14.00
17.00
17.22
20.07
21.21
11.05
18.05
08.25
15.15
12.45

DESTINACIÓ
CALENDARI
PONTS
de dill. a div. feiners
ESTERRI D’ÀNEU
diumenge
“
diari
“
dissabte i diumenge
“
de dill. a div.
AGRAMUNT
diari
“
de dill. a div.
ÀGER
feiners
“
diumenge
“
dime., div., dis.
“
dill., dima., dij.
“
diari
“
dissabte i diumenge
“
de dill. a div.
LES
diari
“
diari
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
dissabtes

SORT.
07.00
07.45
09.10
09.15
10.00
11.00
11.10
12.30
12.50
14.10
15.00
16.00
16.35
18.30
19.00
19.20
20.00
20.35

LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
de dill. a div. feiners
de dill. a div. feiners
feiners
diari
de dill. a div. feiners
feiners
de dill. a div. feiners
de dill. a div. feiners
diumenges i festius
de dill. a div. feiners
lectius
diari
diari
lectius
de dill. a div. feiners
diari
de dill. a div. feiners
de dill. a div. feiners

REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius
Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F • BALAGUER
Tel. 699 949630
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

DEMANI’NS PRESSUPOST
al tel.: 687 509 546
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