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Amb el suport de

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

Em pregunto com s’explicarà, en els nous llibres
d’Història de l’ESO o de
batxillerat, episodis com
la guerra dels Segadors,
quan Catalunya s’acollí a
la protecció de França per
lluitar contra el rei Felip
IV, o la guerra de Succes-
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Nous esports populars
Si hi ha alguna activitat que mou centenars de persones
cada cap de setmana a una ciutat com Balaguer, aquesta és
l’esportiva. Cada cap de setmana, centenars d’esportistes
practiquen diferents esports, des dels anomenats
majoritaris, com el futbol, el futbol sala o el bàsquet, fins
a esports, els anomenats minoritaris, que cada cop ho
són menys i que setmana a setmana van reclutant nous
esportistes i nous espectadors que gaudeixen, uns de la
seva pràctica i d’altres de la plasticitat de veure la bellesa
d’aquests nous esports que fins fa uns anys eren molt poc
coneguts pel gran públic.
El passat cap de setmana, Balaguer inicià l’activitat
esportiva amb la celebració del campionat de bàsquet
ACELL amb vora dos-cents esportistes que durant tot el
matí van omplir de color el pavelló Inpacsa. A la tarda, i al
pavelló Molí de l’Esquerrà tocava el torn del tennis taula,
amb un club que ha portat l’esport d’elit a la ciutat.
Però el diumenge continuava amb una activitat que
es feia per primer cop, la Duatló Kayak-Cross ciutat de
Balaguer, i que omplia el marge esquerre del riu Segre,
d’esportistes i espectadors per veure les diferents proves
de piragüisme a les aigües del Segre. Més de 125 joves
esportistes que mostraven el seu saber fer palejant al riu
sota la mirada d’uns espectadors agraïts per l’espectacle
que oferien.
Per últim, el proper 23 de febrer viurem una nova edició
de la Mitja Marató i la prova de 10 quilòmetres, que, de ben
segur, ha estat l’esport que més ha crescut i que més gent
mou en els darrers anys, superant de llarg esports com el
futbol, bàsquet o futbol sala.

sió, quan Catalunya donà
suport a l’arxiduc Carles
d’Àustria i lluita en el bàndol dels aliats i s’enfrontà
al bàndol castellanofrancès, fins que quedà sola,
derrotada i quasi anihilada
(11 de setembre de 1714
i decret de Nova Planta-1716). Els ideòlegs de la
LOMCE addueixen que ja
és hora d’explicar la veritat: Que Catalunya sempre
ha anat al costat d’España
i, fins i tot, alguns afirmen

que la història d’aquesta és
anterior a la de Catalunya,
obviant els antics regnes
de Castilla, de León, de Catalunya... ¿Quina resposta
rebrà un alumne de secundària que visiti la Seu
Vella i observi, en un dels
portals, l’escut del reino de
España, després de la rendició de Lleida el 1707, en
el qual les quatre barres no
hi figuren? No tot serà saber qui era Viriato o la llista
dels reis gots. O sí?
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El CEI Balaguer organitza varies
sessions per a joves emprenedors
Comencen el dijous 13 de febrer dirigides als joves
que volen crear la seva pròpia empresa

CEI Balaguer

El CEI Balaguer
acollirà aquest 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.
L’objectiu és assessorar
i orientar aquelles persones
que decideixen convertir
una idea o projecte en un
negoci.
La primera de les
sessions titulades: ‘Algunes
errades que tot emprenedor
hauria d’evitar ’ aquest
proper dijous 13 de febrer
a les 19 h.

20 parades al mercat de les Rebaixes
d’hivern de l’Associació Balaguer 2021
Una vintena de
comerciants van participar el
divendres dia 7 a la XVIII edició
del Mercat de les Rebaixes
de Balaguer, un certamen
organitzat per l’Associació de
Comerciants Balaguer 2021 i
que converteix per un dia el
Passeig de l’Estació en l’eix
comercial de la ciutat.
Aquesta iniciativa, que se
celebra al final de la temporada d’hivern i d’estiu, es aprofitada per comerciants per
vendre a preus econòmics els
últims estocs de temporada.

Mercat de les Rebaixes

L’Ajuntament renova el
conveni del programa Thao
contra la obesitat infantil

Signatura del conveni

L’Ajuntament de
Balaguer continuarà
l’activitat Thao per
evitar el sobrepès i
l’obesitat infantil
L’ A j u n t a m e n t d e
Balaguer ha renovat amb la
Fundació Thao el conveni
d’adhesió al Programa
Thao-Salut Infantil per a
la prevenció de l’obesitat
infantil i malalties
derivades. L’alcalde de
Balaguer, Josep Maria
Roigé, i el director científic
de la Fundació Thao,
Rafael Casas, han rubricat
el contracte pel proper any.
A banda, els
responsables de la
fundació han anunciat

que Balaguer acollirà
els propers 3 i 4 de maig
la jornada anual sobre
Educació per la Salut des
de la infància. El consistori,
amb el suport de centres
educatius, professionals
de la salut i entitats
esportives, col·labora
des de 2008 amb el
Programa Thao, impulsant
activitats pedagògiques
i esportives, xerrades i
tallers i distribuint díptics
informatius amb l’objectiu
de promoure en famílies i
menors hàbits alimentaris
adequats i activitat física
per fer la seva vida més
saludable; invertir la
tendència ascendent de
la prevalença de l’obesitat
infantil, i, amb això, reduir
les malalties cròniques
derivades.

B A L A G U E R <<

La piscina climatitzada reobre les
portes un cop arreglada la coberta
La piscina d’hivern de
Balaguer va reobrir el passat 1 de febrer les portes
després que s’hagi arreglat
la coberta, malmesa arran
de les ràfegues de vent de
finals de gener. La ventada
es va endur algunes planxes
del tancament, fet que va
comportar que les instal·
lacions es tanquessin al
públic.
Els operaris van col·
locar les noves làmines de
policarbonat transparent en
substitució de les arrencades pel vent.
Aprofitant aquesta intervenció, els operaris van
revisar la resta de l’estructura de la coberta per tal de
comprovar el correcte fixament de les planxes de tota
la teulada i així deixar-la
totalment reparada.

Un Pla d’ocupació per a
restaurar el mobiliari urbà

El temporal de vent va arrencar algunes de les
planxes de policarbonat que han estat reposades,
així com també s’ha repassat l’estat de la resta

Restauració del mobiliari urbà

L’ A j u n t a m e n t d e
Balaguer, a través dels
participants en un pla
d’ocupació, està restaurant el mobiliari urbà de
la ciutat.
Bàsicament s’estan
restaurant els jocs infantils i bancs. La reparació
Reparació de la piscina

d’aquests elements es
fa a les instal·lacions
de l’antiga escola taller,
per tal de facilitar l’adherència i assecatge de
la pintura en ple hivern,
d’aquests elements que
conformen el mobiliari
urbà.
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L’Escola la Noguera organitza moltes
activitats pel Dia de la No Violència
Van organitzar fins a set conferències taller sobre
temes relacionats amb la Pau i la no-violència

Jornada a l’Escola La Noguera

La comunitat educativa
de l’escola La Noguera ha
participat en un seguit
d’activitats per tal de
celebrar el dia de la Pau i
la No-violència. Durant el
matí van pensar i escriure
els seus millors desitjos,
els quals van penjar dins
del símbol de la Pau a
l’entrada de l’escola. A
l a t arda, l ’al u mn at de
primària va participar en
una de les set conferènciestallers relacionades amb
diferents temes de la Pau,
amb l’objectiu que tot
l’alumnat tingués un espai
de diàleg, debat, opinió i
escolta.

Alumnes de l’Escola Vedruna celebren
el Dia de la No violència i de la Pau
L’ E s c o l a V e d r u n a
Balaguer va commemorar
el passat dia 30 de gener
el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau.
Aquest any, seguint el
lema del passat festival
de Nadal, Els colors del
Nadal, es va dissenyar una
estructura que simbolitzava
un món ple de colors,
els quals, tots junts,
aconsegueixen bellesa i
quan es barregen entre ells
fan que aquesta bellesa
sigui única. Per això, amb
respecte, deixant espai
per l’altre i acceptant-lo
podrem sentir i practicar la
pau. La paraula PAU, feta
amb les ampolles de plàstic,

Un moment de la celebració

material que sempre es pot
reciclar com els actes de
pau que, contínuament es
regeneren, presidia el bell
mig de la silueta d’un colom

dibuixada per l’alumnat de
l’escola.
Després de llegir el
manifest es clogué l’acte
amb el cant: No dubtaria.

L’Ajuntament de Balaguer
aprova la moció per sancionar
els bancs amb pisos buits

Ajuntament de Balaguer

L’Ajuntament aprova
també una moció de
suport a la consulta
pel dret a decidir el
futur de Catalunya
El ple de l’Ajuntament
de Balaguer del mes de
gener, va aprovar una
moció de suport a la
declaració institucional
de suport a la consulta
pel dret a decidir el futur
polític de Catalunya i una
per sancionar les entitats
bancàries amb pisos
buits.
La moció de suport
a la consulta del 9 de
Novembre va rebre
el recolzament dels 7
regidors de CiU, 2 del
PSC, els 2 d’ERC i el
regidor d’ICV, mentre
que els altres quatre
regidors del PSC i el
del PP hi van votar en

contra. Pel que fa a la
moció de l’habitatge,
impulsada per la
Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca i que
insta a l’Ajuntament a
sancionar les entitats
bancàries amb pisos
buits sense posar-los al
mercat de lloguer, va ser
aprovada per unanimitat.
Pe l q u e f a a l e s
mocions sobre l’escola
municipal de música,
tan sols va prosperar
la presentada per
CiU, ERC i ICV, en la
que se sol·licita a la
Generalitat el pagament
del deute pendent
del curs 2011/2012 i
el manteniment de
l’aportació per als
cursos 2012/13 i 2013/14.
La presentada pel PSC
sobre el reconeixement
de l’Escola Municipal
de Música i el seu
funcionament no va
prosperar.

BAL AGUER

Campanya “Vine a esquiar” amb el
Consell Esportiu de la Noguera
Els interessats en participar-hi podran gaudir de la
neu el proper cap de setmana del 15 i 16 de març

«Vine a esquiar»

Com cada any i ja en
fa una trentena, el Consell
Esportiu de la Noguera
organitza la trobada d’esquí
per als escolars de 10 a
17 anys de la comarca,
amb l’objectiu de donar a
conèixer o perfeccionar,
l’esport de l’esquí o
snowboard. Tots els que
esteu interessats en anar-hi
el cap de setmana del 15 i
16 de març podeu demanar
informació a l’oficina
del Consell Esportiu, els
dimarts i dijous de 17h a
19h o al correu electrònic
consellesportiu@
ccnoguera.cat
Les places són limitades.

Sorteig de la Rifa de Sant Antoni Abat
en el decurs del Sopar al Santuari
La tradicional festa dels
Tres Tombs de Sant Antoni
Abat d’enguany va acabar
amb el sopar al Restaurant
del Santuari del Sant Crist,
durant el qual es va realitzar
el sorteig de premis amb el
següent resultat: El premi de
la Sèrie A, un porc, va recaure
en el nº. 2528. El premi de la
sèrie B, un viatge a Madrid en
AVE va ser pel 5775. La sèrie C,
amb un televisor de premi va
ser pel 3850 i la sèrie D amb un
viatge a mallorca pel nº. 0906.

Sant Antoni Abat
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El Departament d’Interior
entrega diplomes a membres
de protecció civil de Balaguer

Voluntaris de Protecció Civil

La Directora dels
Serveis Territorials,
Anna Miranda lliura el
diploma a cinc
voluntaris
La directora dels
serveis territorials
d’Interior a Lleida, Anna
Miranda, i l’alcalde de
Balaguer, Josep Maria
Roigé, van entregar
aquest passat dissabte
dia 8, els diplomes d’un
curs de formació a
cinc membres del cos
de Protecció Civil de
Balaguer.
Aquest grup de
voluntaris està integrat
per 18 persones que donen
suport als serveis de
seguretat i d’emergència

de la ciutat i col·laboren
en l’organització
d’esdeveniments amb
molta participació.
Miranda va agraïr la
tasca d’aquest grup de
voluntaris, que ajuden
de forma altruista als
ciutadans de Balaguer
dedicant-hi hores en
detriment del seu lleure
o la seva família.
Ta m b é , Ro i g é v a
reconèixer la seva
tasca, que va qualificar
d’imprescindible a l’hora
de garantir la seguretat
d’actes amb molta
afluència de públic, com
ara la Transsegre.
Ambdós els van
animar a seguir formant-se per ampliar
coneixements en matèria
de seguretat i primers
auxilis.
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30 joves de diferents organitzacions a la
Jornada de participació juvenil de Cubells
Un taller impartit per la Fundació Verge Blanca va
centrar l’activitat de la jornada matinal

Jornada a Cubells

Una trentena de joves de
les diferents associacions
juvenils de la Noguera van
assistir a una jornada de
participació juvenil a Cubells
el passat dissabte 1 de febrer.
L’ a c t i v i t a t e s v a
desenvolupar en dos
parts, un taller impartit
per la Fundació Verge
Blanca, sobre l’àmbit de la
comunicació i participació
sota el títol “Mobilitza’t, actua
i participa!”. La segona en
forma de Consell de Joves,
treballant dinàmiques sobre
diferents temes.
Per finalitzar, van fer una
visita guiada pel poble de
Cubells.

Primera sortida nocturna per Tartareu
amb el Centre excursionista les Peülles
El Club Excursionista
Les Peülles va organitzar, el
passat dissabte 25 de gener
a les 8 del vespre la primera
sortida nocturna a Tartareu.
El recorreg ut de la
sortida nocturna va seguir
la ruta senyalitzada del
Memorial Democràtic fins
arribar a l’esplanada del
Clot de les Bombes on
es va tenir l’oportunitat
d’observar el cel i gaudir de
les explicacions d’un veí de
Les Avellanes.

Ruta nocturna per Tartareu

La Noguera present a Fitur
amb la destinació Starlight
del Montsec com a bandera

La Noguera a Fitur

Es va presentar el full
“Montsec, el Cel en
Estat Pur” com a
novetat turística
d’enguany
Un any més el
Consell Comarcal de la
Noguera ha estat present
a FITUR del 22 al 26 de
gener, on s’ha donat a
conèixer l’oferta turística
de la comarca sota la
marca Montsec, on hi
han estat representats
tots els municipis
turístics, a través del
material promocional
genèric (on es recull
tota la informació de
turisme natural, actiu,
astronòmic, patrimonial,

d’activitats de lleure,
gastronomia,...), també
informació del Parc
Astronòmic Montsec,
de la zona del Segre
Rialb i paquets turístics
confeccionats per les
agències de viatges del
territori. L’oferta dels
empresaris turístics
també hi ha estat
present a través d’aquest
material de divulgació.
Enguany com a
novetats als mitjans de
comunicació assistents
a FITUR s’ha presentat
el nou fullet «Montsec,
el Cel en Estat Pur»,
en versió reduïda i
completa, que recull
tota la informació de
la Certificació de
Destinació Turística i
Reserva Starlight.

COMARCA

Montgai fa un taller de bellesa a càrrec
de l’assessora d’imatge Lis Petit
Una trentena de persones van assistir a una
xerrada-taller sobre conceptes bàsics de la bellesa
a Montgai, a càrrec de l’assessora en imatge Lis Petit
que va explicar quins són
els millors pentinats segons
el rostre de cada dona.
Una sèrie de consells sobre
pentinats, a qui pot afavorir
més un pentinat, segons la
forma de la nostra casa, ja
sigui allargada, quadrada,
entre altres consells.
Després de la part de teoria va tenir lloc una sessió
de perruqueria i maquillatge en la qual es van posar
en pràctica els coneixements adquirits amb tres
de les assistents a la sessió,
que van poder fer de models
de la part pràctica del taller.
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Vilanova de la Sal fa la visita
anual a l’ermita de Sant Cap

Després de la part teòrica, les participants van
poder gaudir d’una sessió de perruqueria fent de
models i posant amb pràctica l’aprés al taller

Ermita de Sant Cap

Taller de bellesa a Montgai

Com cada 3 de febrer
els veïns de Vilanova de
la Sal es van trobar, en
l’Aplec de l’Ermita del Sant
Cap.
Aquesta ermita, és el
lloc on se suposa que fa
848 anys es va fundar el
Monestir de Santa Maria de
Bellpuig de les Avellanes.

El Sant Cap és el nom
popular amb que es coneix
Joan d’Organyà, primer
prior del Monestir de les
Avellanes. És tradició que
cada 3 de febrer els veïns
de Vilanova de la Sal pugin
a peu fins a l’ermita i allí
hi facin una celebració
religiosa.
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Representació de l’obra “El retablillo
del Abate Orate” de Carlos Molina
La recaptació es dedica al projecte “Construyendo
sueños” del missioner Rafael de Sivate

Representació al Teatre Municipal

La companyia de Teatre
del Talión de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia
de Lleida representà el
diumenge, 2 de febrer, a
Balaguer l’obra ‘El retablillo
del Abate Orate’, de Carlos
Molina Martínez.
La recaptació que es va
obtenir de la representació
teatral, organitzada per
l’Associació de Dones
d’Almatà, anirà a benefici
del missioner Rafael de
Sivatte i el seu projecte
‘Construyendo sueños’,
destinat a facilitar l’accés a
estudis superiors a joves de
les zones més empobrides
de El Salvador.

Lapallavacara acollirà la presentació de
la Taula d’Entitats del PDC de Balaguer
El proper divendres 21
de febrer a partir de dos
quarts de vuit de la tarda
i al casal Lapallavacara
es farà la presentació de
la Taula d’Entitats del
Pla de Desenvolupament
Comunitari de Balaguer.
En aquest acte, s’explicarà qui són, que fan i que
pensen fer durant l’any 2014,
els membres de la Taula
d’Entitats, explicaran la seva
experiència d’Intercanvi
en el Banc del Temps de
Balaguer, així com es farà la
presentació de l’Associació
d’Aturats de Llarga durada
«La capsa de Ponent».
En acabar l’acte de

Acte de presentació a Lapallavacara

presentació es farà un
Tastet-Concert amb les
acordions del «Grup IV». La
taula d’entitats del PDC està

formada per entitats i veïns/
es que es troben un cop al
mes per debatre allò que
volen per la seva ciutat.

Moltes activitats programades
en el Projecte Vincles de
l’Associació Dóna Pas

Associació Dones Solidàries Dóna Pas

D’ara fins al juny, un
seguit d’activitats
programades que es
faran al casal
Lapallavacara
L’Associació de Dones
Solidàries Dóna Pas,
ens presenta el Projecte
Vincles, un projecte
en el qual es necessita
gent per fer un gran
intercanvi. La integració
social i lingüística de les
persones que viuen a
Catalunya, és una tasca
de tota la societat civil.
Així doncs, des d’aquesta
associació, es pretén
afavorir l’aprenentatge i
les converses en català
en un ambient distès,
posar amb contacte la
població autòctona i la
immigrant, per afavorir
la motivació i l’interès pel
coneixement de la cultura

catalana i altres cultures
que coexisteixen per una
millor convivència.
Aquest projecte no
demana molta implicació,
només estar interessats
en aprendre i intercanviar
experiències entre
diferents cultures, la
participació és oberta
a qualsevol persona o
entitat.
Els tallers d’intercanvi
es realitzen els dissabtes
per la tarda a Lapallavacara
a les 19 h, un cop al mes.
A part, l’agenda
d’activitats ha programat
per aquest primer
semestre tallers de
Biodansa (el dia 22
de febrer), un taller de
decorar samarretes (22
de març), Jocs d’arreu del
Món (12 d’abril), Festa del
Comerç Just i la Banca
Ètica (10 de maig a la
plaça del Mercadal) i un
Taller de Djembés (el 28
de juny).

C U LT U R A

L’hora del Conte, amb “La de vermell”
amb Sandra Rossi a la Biblioteca
La Caputxeta, el llop,
el caçador i la padrina van
ser el passat 3 de febrer, els
protagonistes d’una nova
sessió de l’Hora del conte
a la Biblioteca Margarida
de Montferrat de Balaguer.
La rondallaire Sandra
Rossi va fer passar una
bona estona als nens i nenes que omplien la sala
d’actes del centre cívic de
Balaguer, ubicat al mateix
edifici de la biblioteca, amb
la història titulada ‘La de
Vermell’. 		
Sandra Rossi va adaptar
aquest clàssic de la literatura infantil, tot impregnant
la història del seu peculiar
sentit de l’humor i recreant
escenes i personatges amb
caixes i titelles. Els presents
van poder gaudir d’aquest
espectacle.
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Continuen les activitats del
projecte “Educar en família”

La rondallaire Sandra Rossi va explicar el clàssic de
la Caputxeta amb una versió personal i adaptada que
va ser de l’agrat dels més petits

Educar en família

El passat divendres
29 de gener, en el marc
del projecte “Educar en
família”, que dirigeix la
Biblioteca Margarida de
Montferrat de Balaguer,
es va dur a terme el taller
dirigit als pares i mares
‘I tu... com et prens la
L’Hora del Conte

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.
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Francesc Canosa presenta un documental
sobre l’escriptor i editor Joan Sales
El documental és un acurat relat de la seva vida
personal i professional a través de la mirada d’altri

Francesc Canosa presentà el documental

Sota el títol «Joan Sales.
L’home incòmode. La veritat
que fa nosa» el periodista i
escriptor, Francesc Canosa
va presentar el passat dissabte un documental sobre
un testimoni de la recent
història de Catalunya, l’escriptor i editor Joan Sales,
en un acte organitzat pel
Casals Pere III – Ateneu de
Balaguer.
El documental dirigit per
Canosa és un relat acurat
de la seva vida personal,
professional i tasca literària a través de la visió de
persones de diferents generacions: Juli Sales, Joan
Margarit, entre d’altres.

La “iaia” Montserrat Carulla s’acomiada
dels escenaris i del públic català
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. D’altra
banda, el proper diumenge,
23 de març, arribarà un
drama familiar amb «Un
aire de família»

El Centre d’Esplai Gaspar de
Portolà inicia les sortides en
família d’aquest trimestre

Sortida a la Vall d’Àger

La primera sortida la
van fer a la Vall d’Àger
i encara en faran dues
més durant aquest
trimestre
El Centre Esplai
Gaspar de Portolà va
iniciar les seves activitats
d’excursionisme
d’aquest segon trimestre.
Un dels objectius
principals d’aquest nou
any és gaudir i fer gaudir
de fer excursionisme en
família i els valors que
això comporta.  
La intenció és que
mares, pares, fills i filles
(juntament amb altres
acompanyants, familiars
i amics) puguin fer,

plegats, excursions per
la nostra geografia més
propera i per la resta del
país: matinals, sortides
d’una jornada, caps de
setmana i estades en
refugis, travessies…
La primera excursió
d’aquest darrer any ha
estat a la Vall d’Àger.
En aquesta sortida van
participar un total de 40
excursionistes.
Els infants eren a
partir de 6 i fins als 15
anys, juntament amb
els monitors/es, pares i
mares.  
Encara queden dues
sortides més a realitzar,
per a poder passar un
gran dia en família i
gaudint de lleure aquest
segon trimestre.

“Iaia” amb Montserrat Carulla

AGRAÏMENTS
L’esposa i els fills del Moisès, volem agrair a tothom, les mostres de
suport que hem rebut en aquests difícils moments.
Aquestes han estat molt reconfortants i plenes de sentit per tirar
endavant amb el llegat que ens ha deixat el Moisès.
Moltes gràcies.
Moisès Puigpelat Aran

FAMÍLIA PUIGPELAT-PEDROL

LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Dispara, yo ya estoy
muerto
Autor: Júlia Navarro
Gènere: Novel·la

Història d’amistat i
traïció amb el conflicte entre
Israel i Palestina com a teló
de fons i protagonitzada pel
jueu Samuel Zucker, que
al final del segle XIX arriba
a Jerusalem fugint de la
Rússia dels tsars, i els Ziad,
una família musulmana
que li vendrà una part de
les seves terres i l’acollirà
amb amor a la nova terra
promesa. Entre el Zucker i
l’Ahmed Ziad naixerà una
amistat que es mantindrà
sòlida i indestructible
generació rere generació,
aliena als conflictes
religiosos, a la traïció i a la
intolerància, a la violència
i a la venjança que s’han
anat covant en un territori
marcat pel dolor i la mort,
però també per l’amor i les
ganes de viure.

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

La Nora, una dona
casada de quaranta
anys que amaga un
secret, coneix el Nacho,
un jove biòleg, en un
avió, on serà infidel, per
primera vegada, al seu
marit. A partir d’aquesta
trobada es crearà un joc
de dependència i passió
que la Nora, convertirà
en quadres per a la seva
propera exposició. Aquest
és el viatge del despertar
de l’amor, la sensualitat i
la sexualitat d’una dona
atrapada emocionalment
per un matrimoni
convencional. Trobades
furtives, experiències
extremes, provar coses
noves i com un fet inesperat
ens pot obrir els ulls, no a
una veritat absoluta, sinó a
una veritat diferent.

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

Faré tot el que tu vulguis
Autor: Iolanda Batallé
Gènere: Novel·la

La crònica del foc
Autor: John Stephens
Gènere: Juvenil

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Cau el matí de sobte,
des del cel amic dels paratges nostres,
i cau també la pluja de dalt baix,
plou a tot ploure, i el dia neix tapat.
Ai! L’instint rimaire, ja ho té això.
De vegades diu les coses,
entremig del sí i el no,
entre el total i el no gaire.
Encetant la tarda,
espurnegen crides,
sanglots a dins d’ell d’emotivitat,
absent a la pluja,
al gris d’un cel clos instal·lat a dalt,
i al plom humitós dels dies borrosos
que mai l’han cridat.

Tot i que la Kate,
en Michael i l’Emma
es van enfrontar a en
Magnus l’Infame, no van
aconseguir cap pista
d’on eren els seus pares,
desapareguts molts anys
enrere. Quan els parlen
d’un mapa d’un lloc
misteriós que podria ser
la clau per trobar-los,
veuen el cel obert, però
la Kate té cada dia una
relació més estreta amb el
Llibre del Temps i queda
atrapada en el passat.
Aleshores se submergiran
en una perillosa aventura
plena de riscos i
desafiaments per intentar
dominar la força dels
Llibres de l’Origen. Si
ho aconsegueixen, en
tindran prou amb això per
salvar-se?.
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Espurnegen vives, estampes d’abans,
menjant a dos galtes menjars de passió,
on encara palpa calidesa i mans
d’un món ideal que el temps li decanta.
És millor desar-se, fitant l’horitzó,
i estirar silencis diluïts al gris
d’una tarda d’aigua, on tal volta sigui,
diguem-ne feliç, si més no dins l’ànima.
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El C.F. Balaguer, amb tres victòries
consecutives surt de la zona de descens

1. Martinenc.................44
2. Torreforta..................37
3. Viladecans................36
4. Torredembarra.........35
5. Horta.........................34
6. Tàrrega......................34
7. Vilanova....................30
8. Igualada....................30
9. Almacelles ...............27
10. El Catllar.................26
11. Amposta..................26
12. Tecnofutbol.............25
13. Balaguer ............... 24
14. Andorra...................22
15. Marianao.................22
16. Jesús i Maria .........19
17. Vista Alegre............12
18. Alpicat.....................12

FUTBOL>> El Balaguer
ha iniciat la segona volta
de manera impecable
sumant els nou punts en
els tres partits disputats
02/02/2014

VILANOVA
BALAGUER

0
1

09/02/2014

BALAGUER
MARIANAO

1
101

El Balaguer no podia
començar millor la segona volta del campionat de
lliga, ja que ha aconseguit
guanyar els tres partits
disputats, sortint de la zona
de descens en la que es
trobava immers després de
vuit derrotes consecutives.

Botigué se’n va del defensor

Classificació
Primera Catalana

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. Iban Parra........... 8
2. Yerai Darias........ 4
3. Isaac Solanes..... 4
4. Pau Solanes....... 2
5. Joan Martínez.... 1
6. Andreu Martínez.1
7. Botigué................ 1
8. Ferran.................. 1
9. Juan Carlos........ 1
Amb un gol de Juan
Carlos al camp del
Vilanova i un gol de
Pau a casa davant el
Marianao han donat
6 punts al Balaguer.

Andreu lluitant una pilota

Durant aquesta quinzena, els balaguerins van
desplaçar-se al camp del
Vilanova i la Geltrú on van
aconseguir marcar en el
minut 76, amb un gol del
debutant Juan Carlos, en un
partit en que el Vilanova va
dominar però el Balaguer,

amb una excel·lent defensa
va poder mantenir la porteria a zero.
El passat diumenge,
els homes de Joan Roca
rebien la visita del Marianao
Poblet, un rival directe en
la classificació, i que no es
va resoldre fins al temps de
descompte, quan Pau d’un
cop de cap, marcava el 1-0
en el minut 94, davant la
desesperació dels jugadors
de Santboi.
Aquest diumenge, els
balaguerins tenen un complicat desplaçament al
camp de Viladecans, abans
de rebre, el dissabte 22 de
febrer a les 6 de la tarda,
al Jesús i Maria, un equip
de la zona baixa que ha tret
bons resultats en els darrers
partits que ha disputat.

Propers encontres
02/02/2014 -- 12 h
Camp Municipal Viladecans

Viladecans | Balaguer
------------------------------------22/02/2014 -- 18 h
Camp Municipal de Balaguer

Balaguer| Jesús i Maria

Andreu Martínez
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El C.E. Balaguer inicia el campionat
amb una victòria davant el Solsona
ESCACS>> El 2n i el 3r equip van caure derrotats
davant el Tornabous i el Lleida D, respectivament

Club Escacs Balaguer

Diumenge 26 de gener,
es va iniciar el campionat
d’escacs de Lleida en la
modalitat de per equips,
que durarà 9 diumenges.
El primer equip
noguerenc va començar
amb bon peu, guanyant
a casa al grup solsoní de
l’Elefant. Victòries dels
jugadors locals Orrit, Ortiz,
Farré, Fortuny, Fumàs i
Casas; van fer possible un
clar resultat final de 8 a 2.
El segon equip balaguerí
va caure a davant el fort
combinat del Tornabous
per 1 a 7 . Mentre el tercer
també era derrotat a casa
davant el Lleida D per 1 a 3.

Uns 200 esportistes van participar al
XXIII Campionat de Bàsquet ACELL
BÀSQUET>> Uns 200
esportistes van participar
aquest dissabte en el XXIII
Campionat Territorial de
Bàsquet de la Federació
Catalana d’Esports per a
Disminuïts Psíquics (ACELL).
La companyonia i el bon
humor dels participants a la
Trobada van marcar aquesta
jornada esportiva que vol
reivindicar l’esport com eina
per millorar la qualitat de
vida de les persones amb
discapacitat.

Bàsquet ACELL

Bon inici de Campionat de
l’Escacs Vallfogona en el seu
debut a 2a Divisió Catalana

Club Escacs Vallfogona

ESCACS>> Els joves
jugadors han sumat
1,5 punts dels 3 que
han disputat en la
nova categoria
Desprès de tres
rondes, el Vallfogona-A,
que aquest any
debuta a la 2a Divisió
Catalana, han tingut
uns resultats que supera
les expectatives, ja
que compten amb 1.5
punts de tres possibles,
derrotant al Santpedor,
t a u l e s a m b e l To r à
i matx perdut amb el
Jake, aquest últim clar
candidat a l’ascens de
categoria.
Així el Vallfogona

es manté en 6a posició
empatat amb el 5è, i tot
dependrà dels pròxims
matxs per consolidar la
permanència en aquest
grup.
L’ e q u i p
del
Va l l f o g o n a - A , e s t à
composat per molts
joves jugadors de la
cantera del club, que
també van estar els que
van ajudar a l’ascens de
preferent a 2a Catalana
la temporada passada.
Pel que fa al
Va l l f o g o n a - B , q u e
disputa la lliga catalana
a la categoria de 2a
territorial, es manté en
segona posició, tant sols
havent perdut amb el
líder, (Juneda), desprès
d’haver derrotat a
l’Alcoletge i el Ponts-B.
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Nova victòria del CTT Balaguer davant
el TM Priego de Córdoba, per 4-1
TENNIS TAULA>> Les balaguerines continuen a la
3a posició de la Superdivisió femenina

CTT Balaguer

El passat cap de
setmana el Balaguer
Villart Logístic va guanyar
amb contundència el
Priego de Córdoba per 4
a 1, i va consolidar així la
seva tercera posició a la
classificació.
La setmana anterior
les balaguerines van caure
per 4-2 a la pista del líder,
l’UCAM Cartagena.
Ara a l’equip de La
Noguera li tocarà esperar
fins el 23 de febrer per viatjar
a Guipuzcoa on s’enfrontarà
amb l’Irún Leka Enea per
defensar aquesta tercera
posició a la general i fer un
bon resultat.

El 23 de febrer, Balaguer acollirà una
nova edició de la Mitja Marató
ATLETISME>> Balaguer
acollirà el proper diumenge
23 de febrer la 26a edició
de la Mitja Marató «Ciutat
de Balaguer», la 17a Diada
Atlètica i la 7a Cursa de 10
kilòmetres, 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 i a la que hi pot
participar tothom.

Mitja Marató

126 esportistes van participar
a la Duatló Kayak-Cross
celebrada a Balaguer

Piragües al riu

PIRAGÜISME>> El
Sicoris Club va
proclamar-se
campió de la Duatló
seguit del Banyoles
Diumenge 9 de
febrer es va celebrar el
1r Duatló Kayak-Cross de
Piragüisme a Balaguer.
La prova, que combina
la cursa a peu i la cursa
amb piragua, tingué lloc
al riu Segre al seu pas
per la ciutat, al Parc de
la Transsegre.
Pel que fa als resultats
dels palistes balaguerins,
Albert Marcelino fou 3r
i Joan Domingo 6è en
benjamí masculí. En
alevins, Roger Barbosa
fregà el pòdium amb un

4t lloc i Fàtima Moutarabi
i Anna Escolà foren 3a
i 4a respectivament. En
categoria infantil A Josep
Domingo fou 7è, mentre
que Albert Daura, Nil
Ortiz i Oriol Barbosa
ocuparen la 9a 10a i 11a
posició respectivament.
En categoria femenina
Sara Escolà i Júlia
Ripoll pujaren al pòdium
en 2n i 3r lloc. Gerard
Regí en sènior hagué
d’abandonar, i Marcos
Dobarro fou 7è en
veterans A.
Per equips el vencedor
fou el Sicoris Club, seguit
del CN Banyoles i en
CP Castelldefels. L’A.
Piragüística Balaguer
ocupà la 4a posició i l’AE
Xino-Xano de Deltebre
tancà la classificació en
5è lloc.

E S P O R T S << 17

El CFS Balaguer guanya al Sant Julià
per 7-2 i perd amb l’Alforja per 5-6
FUTBOL SALA>> Txolo es lesiona pel que resta de
temporada i reb el recolzament dels companys

Suport de l’equip a Txolo

L’equip sènior masculí
del C.F.S. Balaguer després
de vèncer per 7-2 al Sant
Julià en un gran partit dels
homes de Jaume Canal, en
el darrer partit de la primera
volta, no van poder repetir
victòria el passat dissabte
davant l’Alforja, al caure
per 5-6, amb 3 gols de Jordi
Valero, un de Joan Nieto i
un altre d’Ivan Alaña.
La noticia negativa del
club però, ha estat la lesió
del capità Txolo, a qui els
seus companys li van voler
dedicar la victòria davant
el Sant Julià, portant una
samarreta de suport, com
es veu a la foto.

Victòria del Club Bàsquet Balaguer a la
pista del Vilatorrada per 54-58
BÀSQUET>>

L’equip
masculí del CB Balaguer va
aconseguir una important
victòria per 54-58 a la pista del
Vilatorrada, tercer classificat,
victòria que li ha fet pujar dos
llocs a la classificació de la
Segona Catalana.
D’altra banda, l’equip
femení del C.B. Balaguer
també va aconseguir guanyar
a casa, davant el Cervera per
63-58, en el derbi lleidatà
de la jornada de Segona
Catalana.

Equip femení del C.B. Balaguer

El Check Systems Balaguer
aconseguiex guanyar en la
seva visita a Sant Climent

Check Systems Balaguer

FUTBOL SALA>>
Les balaguerines van
imposar-se per un
ajustat 1-2 a la pista
del CFS Sant Climent
El Check Systems
Balaguer va guanyar 1-2
a domicili a la pista del
CFS Sant Climent.
Amb moltes baixes
importants, i amb només
5 jugadores del primer
equip i una jugadora
del filial Sala Zeppelin,
Andrea Tarrés jugant
davant d’un rival directe
per la proximitat de
punts. Les balaguerines
es van emportar tres
punts molt importants i
mantenen la 8a posició
amb 11 punts.

Les jugadores van fer
un esforç psicològic i físic
per aconseguir emportarse els tres punts a casa.
Als pocs minuts de joc
van aconseguir avançarse al marcador amb gol
d’Annabel Pacheco (min.
5) i finalitzar la primera
part 0-1.
A la segona part al
minut 3 un gol de Sílvia
López del Balaguer va fer
que l’equip es relaxés una
mica i el Sant Climent
aprofità per marcar el
1-2 al min. 15. La resta de
minuts va ser un continu
d’ocasions de gol per
part de tots dos equips,
que les de Balaguer van
saber solucionar amb
una contundent defensa
i una bona actuació de la
portera local Roser.
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Pretèrits Imperfectes

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

Els amics que coneixen les meves rutinàries
costums, s’estranyen de la
meva llarga absència als
Plens Municipals. Tot té
la seva explicació, i jo que
assistia amb una devoció
quasi religiosa a aquests
actes, tan representatius
del joc dels partits representants ara em conformo
amb resignació a perdreho. He de tenir un motiu,
i el tinc; tinc por. Vosaltres
mateixos podeu jutjar, pel
que ve escrit a continuació.
Quan una balconada corre
un seriós perill d’enfonsament per l’afegit de pes

d’una bandera (segons el
nostre estimat alcalde), jo
em pregunto com deu estar
la resta de la construcció.
No hem d’oblidar que allí
mateix, pam amunt pam
avall, el cine ERSA se’n va
anar a terra amb morts. I jo
no hi era per una rialla de la
sort, quan cada diumenge
era un assidu assistent. He
d’apurar aquesta avinentesa? No. La prudència més
elemental a la meva edat
ha de regir la majoria de
les hores que encara pugui
fruir. No voldria que es fes
massa públic aquest temor
meu, però el tinc. Això és

Un nou tipus d’esclavitud: el
treball precari

Grup Municipal d’ICV a l’Ajuntament de Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

A primers d’any es publicà un informe elaborat
pel Centro Reina Sofia sobre Adolescencia y Juventud titulat Los jóvenes en la
Sociedad del futuro y promogut per La Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción en el que deixava com
a conclusió, si més no descoratjadora, que la majoria
dels joves estaven convençuts de que en el futur més
o menys proper haurien de
dependre econòmicament
de la seva família.
Es deia en aquest informe que la meitat dels
joves acceptaria qualsevol
treball sense importar el
salari, ni el lloc de treball.
Reaccions lògiques si tenim en compte que l’atur
de la gent jove passa del

50%, si solament treballen
poc més del 40% i un 10%
van trampejant la situació com poden. Aquesta
situació és semblant a la
que es donava a començaments del segle passat, i
ara passa en molts pobles
per treballs al camp, en la
que la gent sense feina es
concentraven a la plaça i
apareixien els empresaris
per contractar-los dia a
dia. No és una exageració,
la immensa majoria dels
contractes laborals que es
fan són temporals amb una
durada curta, de vegades
contractes per dies o per
setmanes. És clar, millor
és un contracte per quinze
dies que una pedregada.
Contrasta aquesta actitud dels joves amb les de-

part d’un pretèrit imperfecte que s’ha d’oblidar, no fos
cas que es perdés el poc
públic que tenen els plens.
També s’ha de fer notar
que l’actual Ajuntament es
pren una mica més d’indulgència la permissivitat
d’antenes parabòliques en
el casc antic. I és ben justa
la mesura, doncs amb tants
catalanets que tenim de tot
color, volen veure a la pantalla de la TV a gent com
ells amb el seu propi color,
una avantatge mai prou
lloada. L’entorn de la plaça
no minvarà gaire més, si tenim present que amb l’antic Banc Aragó (avui Santander), i el mateix edifici
de l’ajuntament, van ser
al seu dia dos assassinats
permesos i aplaudits, eren
uns altres temps però no

deixen d’ésser uns altres
Pretèrits Imperfectes.
En els dies d’avui, els
jutjats no acabats van seguir el camí de l’aberració
gegantina davant de l’entorn. Però en fi, tot ha estat
permès a major glòria dels
nous temps i dels governs
de torn per les seves tramoies de propaganda.
També cal fer notar uns
aires més solidaris en el
nostre Ajuntament. Com
ja podeu saber en democràcia tot funciona més
lentament i per això no es
porta a cap l’Auditoria de
Personal plantejada, després de tot el temps passat
amb estires i arronses. I
per la senzilla raó de què
no en sobra quasi cap, i
dic això per quan si unes
multes tarden vuit mesos

a arribar és que el treball
és excessiu a totes llums.
Viure i deixar viure, passa a
ser una consigna sagrada
en aquest petit món nostre
de passat tan imperfecte.
Tenir més permissivitat és
assegurar-se de fer realitat
més democràcia en aquesta Catalunya optimista. És
tenir pau i tranquil·litat a
un any i escaig per les eleccions. És fer més visible
aquesta Catalunya humana i terra d’acollida amb
futur. És una prova més de
voler continuar tenint la seguretat d’un pretèrit imperfecte més, per no haver-se
preocupat del present que
ja és passat.

claracions optimistes dels
governants en el sentit de
que estem donant un tomb
a la crisi i que l’economia
comença a millorar. A nivell de la gent del carrer
no hi ha motius per aquest
optimisme, i tot això sona
igual que els famosos brots
verds de l’anterior govern.
Aquest empitjorament
de les condicions de les
contractacions dels treballadors és en bona mesura
fruit de la reforma laboral, que en teoria es va fer
per baixar la taxa d’atur
que hi havia, i la causa
de que l’economia millori
per les grans empreses i
els bancs. S’ha millorat la
competitivitat de les empreses, dels productes espanyols i de les exportacions gràcies a la devaluació
dels costos laborals. Els
assalariats hem pagat el
rescat dels bancs, i estem
pagant la sortida de la crisi
a base de perdre part de la
salut, l’educació i els drets
aconseguits en allò que es

deia l’estat del benestar.
Un creixement econòmic sostenible i de qualitat
és impossible amb treball
i sous precaris, ja que la
base d’una economia real
és el consum més o menys
sostenible, i aquest és impossible amb els salaris
que es perceben. També
s’ha publicat que els únics
sous que han pujat en els
darrers cinc o sis anys han
estat els dels directius de
les empreses, un 16,9% des
del 2007 fins al 2012, mentre que els sous de càrrecs
intermedis i assalariats
de base han crescut molt
menys i fins i tot han disminuït.
I si la recuperació de
l’economia per les classes
mitjanes i baixes és més
que discutible, el repartiment d’aquesta recuperació és la gota que fa vessar
el vas. Segons el darrer
informe
d’INTERMONOXFAM, les diferències
entre rics i pobres s’han
incrementat una barbaritat

a nivell mundial i a nivell
d’estat espanyol. A Espanya 20 persones tenen més
riquesa que el conjunt dels
9 milions d’espanyols més
pobres. Ja som el segon
país d‘Europa amb més
diferència entre rics i pobres darrere de Letònia. I a
nivell mundial les 85 persones més riques tenen més
riquesa que la meitat més
pobra de la població mundial, uns 3.750 milions de
persones.
No anem bé. Sabem
que mai més tindrem les
condicions de falsa bonança econòmica d’anys anteriors, però els governs i els
partits polítics tenen la responsabilitat de bastir les
condicions legals, laborals
i econòmiques necessàries
per tal de que la generació
de joves millor formada
de la història trobin el seu
camí per realitzar-se. No es
pot permetre que fins hi tot
treballant els ciutadans, joves i no tan joves, visquin
immersos en la pobresa.

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

OPINIÓ

Treball, igualtat i justícia

Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Volem simplement democràcia, paraula que defineix el govern del poble
mitjan previst, passant per
prendre decisions a societats més evolucionades
que la nostra. A Espanya, el
model de govern que hem
escollit, enlloc de prendre
decisions més adequades
pels ciutadans, acostumen
a prendre les que més ens
perjudiquen, ja que fan
prevaler els seus propis interessos deteriorant el bé
comú.
Volem que ens consultin decisions transcendents, preferim invertir
els capitals en educació,
sanitat i al contrari d’haver
rescatat les entitats financeres i altres institucions

amb finances evasives.
Han d’enumerar el que
és just pel treball i sobretot, mantenint-lo sense
acomiadar. Volem també
que el poble es pugui expressar lliurement, doncs
tot això s’ha perdut, estem
decebuts i confusos pel
que pot arribar a passar.
La globalització i la tecnologia tot ho prometen
i en canvi, ens ho prenen
tot, en un món de pantalla
marcat per relacions virtuals amb falses llibertats.
A l’any 1987 vaig entrar fix a l’empresa Ros
Roca de Tàrrega a l’edat
de cinquanta anys, interessant-se per la meva professionalitat i experiència,
estant molt ben remunerat

Posar al mapa la ciutat de
Balaguer

fins la meva jubilació, de
no ser així, no hagués pogut seguir endavant.
Sent persones vàlides
als 45 i 50 anys, ja no poden treballar perquè ja són
massa grans per a fer-ho i
massa joves per a la jubilació i sense cap possibilitat
de treball; posant-nos en
aquest lloc és molt greu i
lamentable.
Aquest nostre país s’ha
convertit en el segon d’Europa amb més desigualtat i
s’ha de lluitar perquè no hi
hagi tanta pobresa.
Saramago va dir que si
al poder de l’economia el
tenen sol uns quants, quin
sentit té la democràcia.
Som molt tolerants i no
crec que els que ens han
portat a la crisi ho puguin
solucionar, però crec amb
una generació nova, que
cregui amb l’ordre i amb
la capacitat de persones

altruïstes. No hi ha política
sense justícia, ni seguretat, ni salut sense sanitat
i sense educació no hi ha
futur: sense treball no hi
ha benestar ni alegria. És
manera de tirar endavant i
fer país millorant la religió,
la cultura i especialment la
política.
S’ha perdut la confiança, la bondat i l’interès
del que es parla: o són
molt astuts o alguns molt
intel·ligents. Tenim el coneixement de que no som
escoltats, sent esclaus i
submisos pel poder.
Hem de ser responsables tots i aportar esperances donant la cara menys
el silenci i posant-nos al
costat dels que pateixen
les conseqüències, pensant que si no es fa res,
demà les podem patir nosaltres.
El que si és clar és que

2014, l’any decisiu

Joventut Nacionalista de Catalunya
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Josep Maria Castells i Benabarre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Molts catalans i catalanes, sobretot els que
vivim en ciutats com ara
Balaguer, que tenen menys
de 20.000 habitants, o per
exemple, els d’Artesa de
Segre i pobles que rodegen
Balaguer com ara Bellcaire
d’Urgell o Àger, entre molts
altres, ens fem una pregunta tot sovint: perquè estem
tant ‘abandonats’? Sembla
ser que hi ha interessos per
a què Balaguer no estigui
al mapa. I això és injust
bàsicament perquè si no
està al mapa i no es donen
ajudes per a fomentar les
infraestuctures de tecnologia punta, mai podrem arribar a ser el que veritablement ens toca ser. El melic
del món.
Com a principal problema, el centralisme de
serveis i infraestuctures
a la zona del Barcelonès
i Barcelona capital no ha

ajudat gens ni mica en
l’evolució de les comarques que no són del litoral
català. Ja començaria a ser
hora que les institucions es
preocupessin per la gent
que vivim a les ciutats com
Balaguer. Només que destinessin una part molt petita del que destinen a les
comarques més poblades
hi veuríem un canvi.
Balaguer es mereix
més i sembla ser que l’actual govern fa les coses
bastant bé, malgrat que encara no s’ha aconseguit un
pacte amb la Generalitat
que blindi el futur i el progrés del Pre-pirineu de Lleida i, en especial, la nostra
estimada comarca. Quan
es donaran compte que els
centralismes no són bons?
Balaguer es mereix molt
més del que té. És una ciutat amb gran potencial que
cal posar en marxa.

Tres-cents anys després de la pèrdua de les
llibertats de Catalunya.
Cent després de la creació de la Mancomunitat.
El 2014 és un any per
recordar la història del
nostre poble però sobretot és un any per fer
història.
El passat 12 de desembre quatre grups
parlamentaris que representen una majoria absolutíssima dels
catalans pactaven un
referèndum d’autodeterminació pel dia 9 de
novembre de 2014 amb
una pregunta explícita
per decidir sobre la creació d’un estat independent.
Els anys de lluita
dels que ens han precedit no han estat en va.
Tampoc han estat en
va les mobilitzacions a
què hem assistit en els

darrers anys. En contra del
que s’acostuma a dir, els
polítics -alguns políticshan estat a l’alçada del
moment que viu el país i de
la voluntat majoritària dels
ciutadans.
Però la feina encara no
s’ha acabat. El govern té la
immensa tasca de bastir
les estructures d’estat que
encara ens falten, des de la
hisenda fins als afers exteriors. I els partits, les entitats cíviques i, en definitiva, tots els que ens sentim
compromesos amb el futur
de Catalunya, tenim el repte de seguir augmentant
la massa social que dóna
suport a la independència.
Ara no es tracta de guanyar unes eleccions sinó
d’assegurar la pervivència
del país.
Una de les línies d’actuació que ens hem marcat
des de la Joventut Nacionalista de Catalunya és ex-
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aquesta situació no l’ha
creat la part treballadora
i amb la responsabilitat
d’exigir a tots els que han
estat causants de que
molts hagin perdut el treball i la vivenda.
És intolerable! Caminem enrera; els darrers dos
anys representa haver-ne
retrocedit quaranta.
Pobre país, està empobrit! I amb poques esperances de progrés i la fi
ens farem mal podent evitar-ho.

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

plicar, al llarg dels pròxims
mesos i des d’aquestes pàgines el preu que paguem
per formar part d’Espanya
i la repercussió que podria
tenir la independència en
diversos àmbits de la nostra vida diària. Intentarem
aportar dades i raons sobre
qüestions com les beques,
les ajudes agràries, els impostos, les pensions... Com
més informació hi hagi millor podrem decidir.
Creiem que en aquest
any que ara encetem ha
de prevaler el país per sobre dels partits, l’interès
general sobre el particular.
Siguem conscients que vivim un moment únic en la
història mil·lenària de la
nostra nació. I treballem
plegats per construir una
democràcia avançada, una
societat justa, un país lliure.

------------------------------------------
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Balaguer acollirà una nova edició del
Corremón del 22 al 27 d’abril
L’activitat gastronòmica i les activitats
multiculturals centraran l’activitat del Corremón

Una de les tapes del Corremón a Balaguer

Balaguer acollirà del
22 al 27 d’abril la segona
edició de la festa del Corremón, la iniciativa multicultural que organitza
l’Associació Correbars de
la ciutat.
Els actes s’estructuren en dues branques; la
primera fa referència a la
gastronomia i hi poden
participar tots els bars i
restaurants de Balaguer.
Cada un d’ells presentarà
una tapa d’un país del món.
La segona es basa en les
activitats multiculturals i
el protagonisme el tindran
les entitats i col·lectius de
la ciutat.

La sala d’exposicions de l’Ajuntament
acull els 90 anys del ferrocarril

La Garrafeta

Per tal de commemorar
els 90 anys de l’arribada del
ferrocarril Lleida-Balaguer,
el febrer del 1924, el Museu
de la Noguera ha preparat
una exposició sobre
l’arribada del ferrocarril
del Pallaresa a Balaguer,
que es podrà veure del 21
de febrer al 30 de març a
la sala d’exposicions de
l’Ajuntament. Maquetes,
plafons i diferent material
ferroviari formarà part
d’aquesta mostra.

El Centre de Recursos
Pedagògics posa en pràctica
l’aula de robòtica LEGO WeDo
S’ha començat el
pilotatge amb els
alumnes de 6è de
primària de l’escola
Àngel Guimerà
El passat 17 de gener,
el Centre de Recursos
Pedagògics de la Noguera
va començar el pilotatge de l’ús de la maleta
«Aula de robòtica LEGO
WeDo» amb l’alumnat de
6è de primària de l’Escola
Àngel Guimerà de Balaguer. En total hi participen
24 alumnes organitzats
en 6 equips diferents. El
repte dels participants
és «Inventar un conte».
Els personatges d’aquest
conte seran els robots que
cada equip construirà i

programarà.
El pilotatge es fa per
dissenyar la proposta de
préstec de la maleta que
ben aviat es presentarà
a tots els centres de la
comarca. 		
Aquesta proposta es
veu econòmicament viable
després de la dissolució
del Grup de Mestres de
la Noguera que va fer
cessió de la meitat del
seu romanent econòmic
per a l’adquisició de
material didàctic destinat
als centres de la comarca
i gestionat pel Centre de
Recursos Pedagògics de
la Noguera.
S’ha començat a
treballar perquè aviat es
puguin oferir en préstec
aquests robots amb la
finalitat d’introduir la
robòtica a les escoles.

Maleta Aula de robòtica LEGO WeDo
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Demostració de danses tradicionals
d’Escòcia pels alumnes de l’Escola Pia
La demostració va anar a càrrec de David Vivanco,
de nacionalitat escocesa, al centre educatiu

David Vivanco

El passat 30 de gener, els
alumnes de Secundària de
l’Escola Pia de Balaguer van
poder gaudir d’una activitat
ben original alhora que molt
interessant. David Vivanco,
escocès de nacionalitat,
va oferir als alumnes una
demostració de danses
tradicionals d’Escòcia, així
com també de cançons
angleses. Els alumnes van
poder participar també
activament de les mateixes,
i a part de passar una molt
bona estona, divertida i
animada, van poder
conèixer d’una manera
ben original, alguna de les
tradicions d’aquest país.

Josep Maria Solé i Sabaté inicia el cicle
“Catalunya 1714-2014”
El passat divendres va tenir
lloc la primera conferència
del cicle «Catalunya 17142014» organitzat pel Cercle
de Promoció Econòmica i
d’Iniciatives de Balaguer i
Comarca. La xerrada, sota
el títol «Catalunya 17142014: evolució històricoinstitucional» va anar a càrrec
del catedràtic d’Història
Contemporània de la UB i
director de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs Josep Maria Solé i
Sabaté.

Conferència de Solé i Sabaté

Obertes les inscripcions per
participar a la rua del
Carnestoltes’14 de Balaguer

Carnestoltes

Els interessats poden
inscriure’s a les
oficines de l’Impic,
al Xalet Montiu abans
del 6 de març
L’Ajuntament de Balaguer ha obert el període d’inscripcions per
participar en la rua de
Carnestoltes, festa que
se celebrarà el proper 8
de març, una setmana
després de la data oficial,
per tal de reduir la despesa al màxim i que la festa
sigui més participativa.
Els grups interessats
en participar-hi s’han de
dirigir, abans del 6 de
març, a les oficines de
l’Impic, al Xalet Montiu,

trucar al 973 44 66 06 o bé
omplir el formulari que
trobaran a la web www.
balaguer.cat.
La rua arrancarà
a les 5 de la tarda del
carrer Noguera Pallaresa
i travessarà el Passeig de
l’Estació i el Pont Nou fins
a la plaça del Mercadal,
on es farà la recepció al
rei Carnestoltes i al seu
seguici i s’entregaran els
premis a les tres millors
carrosses o comparses.
També es farà una rua
nocturna ‘La nit dels
poca-soltes’, que anirà
des de la plaça del
Mercadal fins al pavelló
del Molí de l’Esquerrà,
on es farà el ball de
Carnestoltes amb el grup
musical ‘Band the rock’ i
un Dj per acabar la nit.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------SE ALQUILA naves de
400 m2 y 250 m2 a la Rapita. Razón: 609939547.
------------------------------------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.
Preu: 50.000 e negociables. Més informació al
telèfon: 679606061 o bé
visitant el nostre web
www.petitmonbalaguer.
com
------------------------------------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.
------------------------------------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 VEN pàrking tancat
al c/ Sanahuja, davant
Germanes Carmelites.
Primera planta. Raó:
687702417.
-------------------------------------

ES LLOGA magatzem
de 21m2 al c/ Sant Pere
Màrtir, per 90 euros/
mes. Lloguer de pàrquing al c/ Urgell per
35 euros/mes. Lloguer
d’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 LLOGA pisos de 1
i 2 habitacions, a Vallfogona de Balaguer,
moblats. A partir de 200
e amb gastos de comunitat inclosos. Raó:
679606061.
------------------------------------ES TRASPASSA pub
musical amb llicència
de discoteca a Balaguer,
per no poder atendre.
Reformat a l’any 2012.
Interessats trucar al
699306556-649115507.
------------------------------------ES LLOGA PIS a Balaguer, c/ Barcelona, 35,
4 habitacions, 2 banys,
150 m2, moblat i equipat.
Raó: 360 e/mes amb
gastos de comunitat
inclosa. Raó telèfon:
699435666.
-------------------------------------

TREBALL
------------------------------------CLASSES particulars o
repàs d’anglès, primària
i ESO. Raó: 647185846.
------------------------------------ES TRASPASSA llicència de taxi de Balaguer,
amb cartera de clients.
Bon preu. Oportunitat
d’assegurar-te un lloc
de treball fix i estable.
Telèfon: 609382223.
------------------------------------S’OFEREIX realitzador
amb equip de càmera
per vídeos de bodes i
qualsevol altre esdeveniment. Àmplia experiència en el sector
audiovisual. Pressupost
sense compromís. Contacte Dani Arregui. Informació al: 686774086
o daniaso@gmail.com
------------------------------------PROFESSORA nativa
dóna classes d’anglès,
repassos i classes de
conversa en llengua
anglesa. Particulars o
grups organitzats. Contactar al: 650422582.
-------------------------------------

VARIS
------------------------------------ES VEN habitació infantil, amb llit convertible,
prestatge, armari de
dos portes i calaixos,
tot a conjunt. Color verd
pistatxo i lila. De 0 a 12
anys. En perfecte estat.
Bon preu. Raó telèfon:
667476172.
------------------------------------CLASSES DE BALL
(Swing, Salsa, Bachata, Foxttrot, Cha Cha
Cha, Vals, Tango...).
Horaris de 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. La portem al
vostre 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per posar anuncis en
aquesta secció, us podeu adreçar a les nostres oficines al c/ Sant
Lluís, 36-38 altell de Balaguer, trucant al telèfon
973448273 o bé contacteu pel nostre web:
www.grocdigital.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 13 de febrer
a les 8 de la tarda del 20 de febrer
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 20 de febrer
a les 8 de la tarda del 27 de febrer
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 27 de febrer
a les 8 de la tarda del 6 de març
CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SORT.
06.10
07.55
19.55
20.23
19.00
06.10
07.10
07.50
12.00
15.00
19.30
07.10
07.40
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
17.30
17.51
19.10
19.21
09.20
16.50
12.00
13.35
16.35
09.20
13.35
16.35
16.50
19.10 “

DESTINACIÓ
BARCELONA
“
“
“
UAB BELLATERRA
TÀRREGA
“
“
“
“
“
LLEIDA
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
SEU D’URGELL
“
ALBESA
SOLSONA
“
PONTS
“
“
“

CALENDARI
feiners
diari
DS i DG
de dill. a div.
diumenges lectius
feiners
feiners
de dill. a div. feiners
feiners
feiners
feiners
de dill. a div. 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
de dill. a div. feiners
de dill. a div. feiners
de dill. a div. feiners
de dill. a div. feiners
diari
diari
de dill. a div. feiners
diumenges
diari
diari
dissabte
dill., dima., dij., div.
divendres
diari
de dill. a div. feiners
divendres
diari
de dill. a div. feiners

SORT.
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
11.00
12.45
SORT.
07.00
07.45
08.45
09.10
10.00
11.00
11.10
12.30
12.50
13.00
14.10
15.00
16.00
16.15
16.35
18.30
19.00
19.20
20.00
20.35

DESTINACIÓ
ESTERRI D’ÀNEU
“

CALENDARI
diumenge
diari
“
diari
“
de dill. a div.
AGRAMUNT
feiners
“
de dill. a div.
ÀGER
feiners
“
diumenge
“
dime., div., dis.
“
dill., dima., dij.
“
diari
“
dirar
“
de dill. a div.
LES
diari
“
diari
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
dissabtes
“
dissabtes
LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
de dill. a div. feiners
de dill. a div. feiners
diari
feiners
de dill. a div. feiners
feiners
de dill. a div. feiners
feiners
diumenges
de dill. a div. feiners
de dill. a div. feiners
de dill. a div. feiners
divendres
diari
diari
de dill. a div. feiners
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
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