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Amb el suport de

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

Sort en tenim de les hemeroteques per saber com
han canviat de pensament,
i a canvi de què, alguns
personatges que, avui o
en altre moment, formen
part d’aquest cercle, més
o menys viciós, anomenat
política. La mateixa senyora

El carnaval és una de les festes més populars arreu del
món. Cronològicament precedeix l’austeritat i la penitència
de la quaresma. Comença el dijous gras o llarder i acaba amb
l’enterrament de la sardina o també, com a molts pobles dels
Pirineus, amb la crema o enterrament del Carnestoltes, el
dimarts de carnaval. El dia següent és dimecres de cendra,
primer dia de quaresma.
El carnaval “carnem levare” o treure la carn, en referència
al desdejuni, ja el celebraven egipcis, jueus, grecs, en les
saturnals romanes (festes de les classes pobres on els amos
i els esclaus es canviaven els papers) i amb una clara relació
amb la lupercàlia relacionada amb la fecunditat i les matronals
on les dones prenien la iniciativa en l’activitat sexual. També
te referències en les celebracions paganes d’alegria per
l’arribada de la primavera i les disfresses simbolitzen el canvi
que realitza la natura. Amb el cristianisme, el carnaval perd els
elements màgics i és en l’edat mitjana i en especial a Itàlia,
on pren una dimensió festiva, luxuriosa i de permissivat. A
les nostres comarques el carnaval s’anomena carnestoltes,
que significa “carnes tollendas” o carns suprimides amb clara
al·lusió a l’inici del dejuni.
No sempre ha estat possible celebrar el carnestoltes; han
estat diversos els períodes on s’ha prohibit el carnestoltes,
Felip V, ho va abolir ja que màscares i disfresses donaven
anonimat a venjances. Carles III n’aixecà la prohibició i
el 1773, es prohibeix de nou l’ús de capes i màscares. La
més recent de les prohibicions la trobem el 1939, quan
Franco prohibí el carnaval arreu del país, essent permesa
exclusivament per als infants. Avui, per sort, podem celebrar
aquesta festa de diferents formes i per diferents llocs de
Catalunya.
que va presentar la moció,
la setmana passada, al Congreso de los Diputados, en
contra del procés sobiranista de Catalunya -aprovada
per un 80%, amb vot inclòs
de la sucursal del PSOE a
Catalunya- quan pertanyia
al PSOE d'Euskadi, estava a
favor de l’autodeterminació
dels pobles. Aquests dies,
arran del nomenament del
candidat a les europees per
Ciudadanos, hom recorda
la seva militància a l’histò-

ric PSP, de Tierno Galván, i
els crits de “Visca Catalunya Lliure” que se sentiren
en aquell míting, a Barcelona, el juny de 1977. I si voleu conèixer el tarannà de
l’incombustible líder d’UDC
busqueu només referències
del míting, al Teatre Principal de Lleida, també el 1977.
És increïble com, llavors,
parlà dels que després i
durant tants anys han estat
els socis de coalició. Sense
comentaris...
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El Conseller Santi Vila visita les
instal·lacions de l’empresa Sorigué
Posteriorment es va reunir amb tots els alcaldes
de la comarca a la seu del Consell Comarcal

El conseller Santi Vila a Balaguer

El conseller de Territori
i Sostenibilitat, Santi
Vila, va visitar el passat
divendres les instal·lacions
de l’empresa Sorigué al
municipi de Balaguer. El
conseller va ser rebut pel
màxim responsable del
grup, Julio Sorigué; l’alcalde
de Balaguer, Josep Maria
Roigé; el delegat del Govern
a Lleida, Ramon Farré;
la directora dels serveis
territorials de Territori i
Sostenibilitat, Maria Dolors
Tella, i altres autoritats
provincials. Posteriorment,
el conseller va reunir-se amb
els alcaldes de la comarca al
Consell Comarcal.

Els comerciants dels carrers Major i
d’Avall celebren el Mercat de la Ganga
Els comerciants del
carrers Major i d’Avall de
Balaguer van celebrar el
passat dimecres 19, el
Mercat de la Ganga, una
activitat que permet treure
al carrer els últims estocs de
la temporada d’hivern. Roba,
complements, bijuteria,
calçat, material esportiu,
roba per a la llar o llenceria
són alguns dels productes
que s’hi podien adquirir, a un
preu encara més assequible
que l’habitual en el període de
rebaixes.
Els comerciants del
Centre Històric organitzen
aquest mercat des de fa uns
anys, coincidint amb el final

Mercat de la Ganga

de la campanya d’hivern,
amb l’objectiu de dinamitzar
l’activitat comercial en
aquesta zona de la ciutat. Així

també, aprofitant la festa de
Canestoltes els comerços del
centre històric es vesteixen
eròtics, des de l’1 al 8 de març.

Quaranta-vuit participants
en el seminari de creació
d’empreses a Balaguer

Seminari de creació d’empreses

El professor José
Alonso va ser
l’encarregat de la
lliçó inaugural del
seminari
Quaranta-vuit
persones van assistir
a la primera sessió del
seminari de creació
d’empreses innovadores
del CEI Balaguer. Es
tracta d’un curs integrat
en el cicle Dijous
Emprenedors que
impulsa el CEEI Lleida a
tota la xarxa de centres
de la demarcació.

El
professor
d’Iniciativa Emprenedora
de la Universitat de
Lleida, José Alonso, va ser
l’encarregat d’impartir la
lliçó inaugural amb la
xerrada ‘Algunes errades
que tot emprenedor
hauria d’evitar’, durant
la qual va donar les claus
per iniciar amb èxit una
aventura empresarial,
començant per no
demorar la decisió de
crear una empresa un
cop es té clara la idea i
projecte.
La primera sessió es
va fer a la sala d’actes de
l’ajuntament.

B A L A G U E R <<

Campanya de neteja de grafits i
pintades a les parets de la ciutat
Els treballadors de la brigada municipal netejaran
les pintades i grafits de les parets de Balaguer

Neteja de grafits i pintades

L’ A j u n t a m e n t d e
Balaguer ha endegat una
campanya de neteja dels
grafits i pintades fetes als
espais públics de la ciutat.
Actualment, el consistori
té comptabilitzats una
cinquantena de carrers i
places on hi ha inscripcions
a les parets de les façanes
d’equipaments i habitatges
particulars, mobiliari urbà o
instal·lacions d’electricitat.
La brigada municipal netejarà, en funció de la disponibilitat, aquestes pintades
usant un producte decapant
o bé amb aigua a pressió, en
funció del tipus de material
sobre el qual s’hagin fet.

Obres de reforma a la part més antiga
del cementiri per evitar filtracions
L’ A j u n t a m e n t e s t à
reformant part de la xarxa
de drenatges del cementiri
nou de Balaguer per aturar
les filtracions d’aigua que
amenacen les sepultures
que es troben en la part més
antiga d’aquest espai, la que
correspon als sectors centre
i nord de la Fase 1.
L’obra consisteix en
l’obertura d’una rasa al voltant de l’àrea on es troben les
tombes per tal de col·locar
una nova xarxa de drenatge.

Obres al cementiri

L’Ajuntament realitza les
obres d’adequació per
aparcament al C/ Escoles

Nova zona de pàrquing

La zona tindrà
capacitat per 112
vehicles, i una gran
zona d’esbarjo amb
zona verda
L’ A j u n t a m e n t d e
Balaguer preveu acabar
d’aquí un mes les obres
d’adequació del solar
ubicat entre els carrers
Les Escoles i Verge de
Montserrat, davant de
la residència Comtes
d’Urgell i proper al
col·legi Gaspar de
Portolà i a la llar d’infants
Els Putxinel·lis.
Les obres, que
s’executen a través
d’un pla d’ocupació,
permetran reconvertir els

terrenys en un pàrquing,
una zona verda i una àrea
d’esbarjo per als usuaris
de la residència.
L’actuació contempla
també la construcció
d’una vorera en tot el
perímetre del solar; la
instal·lació d’enllumenat
públic i d’un sistema
de drenatge i recollida
d’aigües pluvials i la
supressió de barreres
arquitectòniques en tot
l’àmbit d’actuació.
El projecte de
remodelació d’aquesta
zona, contempla la
creació d’una àrea
d’aparcament per a
112 vehicles, una àrea
d’esbarjo de 1.796 m 2
amb arbres, bancs i
pistes de petanca i una
zona verda de 548 m2.
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Presentació d’una nova edició del
programa Voluntaris per la Llengua

Reparteixen 200 estoigs
d’higiene bucal entre els
escolars de Balaguer

A finals de març tindrà
lloc la presentació de la 9a
edició del programa VxL a
Balaguer. Aquest programa
consisteix a oferir un espai de
conversa a les persones que
comencen a parlar en català.
Es tracta d’aparellar persones
voluntàries que parlen català
amb normalitat amb persones
aprenents que tenen ganes de
guanyar fluïdesa i se’ls demana
que es comprometin a quedar
una hora a la setmana durant
10 setmanes.

Imatge gràfica del programa

Estoigs d’higiene bucal per a escolars

L’Oficina Jove de la Noguera es trasllada
al casal de Lapallavacara
Des del passat 10
de febrer, l’Oficina Jove
(abans situada a la Crta.
de Camarasa), es troba a
la primera planta del Casal
Lapallavacara, on des de fa
quasi dos anys acull l’àrea
de joventut de l’Ajuntament
de Balaguer, a banda de
bona part de les activitats de
les diferents associacions i
entitats de la ciutat.
El president del Consell
Comarcal, Pere Prat, els
regidors de Joventut, Guifré
Ricart i Cultura, Miquel
Aige i la responsable de
Joventut de Lleida, Anna
Feliu, van visitar les noves
instal·lacions i coincidiren

Visita d’autoritats a les noves instal·lacions de l’Oficina Jove

en que integrar els serveis
de joventut en un mateix
edifici, permetrà una major
coordinació i posarà a

disposició dels joves més
recursos i possibilitat
d’interactuar amb altres
usuaris i entitats.

A través d’una
campanya impulsada
per l’Agència de Salut
Pública de Catalunya
de la Generalitat
L’ A j u n t a m e n t d e
Balaguer ha començat
a repartir per les escoles
de la ciutat els 200
estoigs d’higiene dental
tramesos per l’Agència
de Salut Pública de
Catalunya. La campanya,
impulsada per aquest ens
adscrit al departament
de Salut, vol fomentar
el raspallat de les dents
com un hàbit essencial
per a la prevenció de
càries i altres malalties
de la boca.
Aprofitant la
distribució d’aquests

estoigs, que contenen
un raspall de dents i un
tub de pasta fluorada,
un dentista de l’ABS
Balaguer es desplaça als
centres educatius per fer
una revisió als infants
i explicar-los com i
quan s’han de netejar
les dents. Aquesta
activitat està dirigida
específicament als
alumnes de primer de
primària, ja que, segons
l’Agència de Salut,
tenen l’edat idònia per
aprendre a raspallar-se
les dents correctament i
adquirir aquest hàbit per
a tota la vida. A banda
d’aquests recursos, les
escoles i les famílies
poden consultar un vídeo
demostratiu al Canal
Salut de la Generalitat
de Catalunya.

BAL AGUER

Imma Mansó, Subdelegada del Govern
visita la Guàrdia Civil de Balaguer
Va mantenir una reunió de treball amb els diferents
comandaments de Lleida i Balaguer

Imma Mansó a Balaguer

La Subdelegada del
Govern a Lleida, Inma
Manso, va visitar les
dependències de la
Companyia de la Guàrdia
Civil de Balaguer juntament
amb el Tinent Coronel de la
Comandància de la Guàrdia
Civil de Lleida, Jorge
Montero, i el Capità de la
Companyia de Balaguer,
Jorge Raúl Sáez, i d’altres
comandaments de la
Companyia.
Inma Mansó va recórrer
les dependències i diferents
ser veis que presta la
Companyia i va mantenir
una reunió de treball amb
els comandaments.

50 persones assisteixen a la
presentació de FIARE Banca Ética
Una cinquantena
de persones assistiren
el passat 7 de febrer a
la xerrada - presentació
de la cooperativa FIARE
a Balaguer. L’acte fou
coorganitzat per FIARE
B a n c a È t i c a , Pr o c é s
Constituent la Noguera
i Entitats socials (PDC)de
la Noguera. Ramon Vicens,
dinamitzador de FIARE
Lleida, explicà què és la
banca ètica i com s’organitza
i gestiona l’entitat.

Representants de FIARE
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El programa Thao inicia una
nova campanya sobre
alimentació equilibrada

Programa Thao a les escoles

El projecte vol que els
escolars i les seves
famílies millorin els
seus hàbits
alimentaris
És equilibrada
la meva alimentació?
Aquesta és la pregunta
que planteja als infants
de 5è i 6è de primària de
Balaguer el Programa
Thao- Salut Infantil. A
través d’un taller, impartit
per professionals de
l’Àrea Bàsica de Salut
de Balaguer, es proposa
als nens i nenes pensar
en els seus hàbits
alimentaris i desmuntar
certs arguments que usa
la publicitat per vendre’ns
productes suposadament

sans, sense sucres i amb
complements vitamínics.
El taller ha començat
recentment a l’escola
Gaspar de Portolà, fins
on s’han desplaçat les
infermeres Carmen
Gómez i Maria
Ta r r a g o n a , q u e h a n
explicat als alumnes
com s’estructura la
piràmide alimentària,
què ens aporta cada
categoria d’aliments
(làctics, verdures, peix,
carn, llegums...) i quines
són les quantitats diàries
que hem d’ingerir de
c a d a g r u p . Ta m b é
han parlat de com la
publicitat ‘embolcalla’
determinats productes
per fer-los passar com a
substitutius d’aliments
bàsics com la llet o la
fruita.
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Ponts reviurà una nova edició de la
festa del Ranxo amb milers de racions
La festa es farà el proper 4 de març, dimarts de
Carnestoltes, donant pas a la Quaresma

Ranxo de Ponts

El proper dimarts, 4 de
març, Ponts reviurà una nova
edició de la Festa del Ranxo.
El Ranxo de Ponts es cita
per primera vegada en un
acta municipal de l’any 1875.
La tradició parla que fou instaurada per un habitant de
Ponts que havia estat pobre
i que un cop superada la
seva situació, convertint-se
en una persona benestant,
va oferir un àpat amb la
col·laboració del veïns, per
alimentar als seus antics
companys. De fet es tracta
d’una de les festes més
singulars dins dels àpats col·
lectius que s’organitzen per
cloure el cicle del Carnaval.

L’infermera Núria Gardeñes ofereix
una xerrada a l’escola Dos Rius
L’ E s c o l a D o s R i u s
de Camarasa organitza
una sèrie d’activitats
d’emprenedoria durant el
curs escolar relacionades
amb el Projecte d’escola
de “Conèixer els oficis
de la nostra vila”. Aquest
curs han organitzat una
xerrada-col·loqui per donar
a conèixer al seu alumnat el
treball d’una infermera. Per
aquest motiu van convidar
per portar-la a terme una ex
alumna de l’escola , la Núria
Gardeñes. La Núria els va
explicar el que fa, com ho fa
i sobretot els va fer arribar el
respecte i la valoració que té
envers la seva feina.

La xerrada estava emmarcada dins del projecte
d’escola de “Conèixer els oficis de la nostra vila”

Núria Gardeñes a l’escola de Camarasa

Montgai organitza una
caminada des del poble
fins a la Font Amarga

Caminada a la Font Amarga

L’entorn de la Font ha
estat arranjat en els
darrers mesos, fent
visible una arcada de
pedra
Una desena de
persones van participar
diumenge passat en
una caminada des de
Montgai fins a la Font
Amarga, que es troba a
l’espai natural de la serra
de Bellmunt-Almenara.
L’ o b j e c t i u d e l a
caminada, que formava
part les activitats que
el municipi organitza
en el marc de l’Hivern
Cultural, era que els
assistents coneguessin
de primera mà les
millores que s’han dut
a terme a l’entorn de la
Font Amarga.
L’alcalde de Montgai,
Jaume Gilabert, va

explicar que «els
treballs, que van acabar
a principis d’aquest any,
van consistir en adequar
la font, fent visible
l’arcada de pedra que
protegeix el brollador i
recobrint amb pedra els
voltants de la font per
tal d’evitar que la terra
la torni a cobrir». Així
mateix, es va adequar
l’entorn, que compta ara
amb una zona de pícnic.
Aquesta actuació
formava part d’un
projecte de millora de
l’espai natural de la serra
de Bellmunt-Almenara,
que comptava amb un
pressupost de 199.838,70
euros. Estava finançat
per l’Obra Social La
Caixa i executat per la
Diputació de Lleida.
La Font Amarga és
una de les poques fonts
que es troben en aquesta
zona del secà, on l’aigua
hi brolla de forma natural.

COMARCA

El conseller de Territori, Santi Vila,
visità l’Espai Transmissor de Seró
El conseller de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat va visitar l’Espai Transmissor de Seró, al municipi
d’Artesa de Segre. 		
Vila va descobrir l’edifici
de la mà de l’arquitecte,
Toni Gironès, mentre que
la directora del Museu de
la Noguera, Carme Alòs, va
ser l’encarregada de fer les
explicacions referents al
contingut arqueològic del
centre.
Vila va elogiar la qualitat
i les prestacions de l’edifici,
el caràcter ecològic i
sostenible de la construcció
i, especialment, la seva
integració en el paisatge. En
aquest sentit, la meteorologia
i l’estat del paisatge en
aquesta època de l’any han
ajudat a ressaltar encara més
aquest aspecte.
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15 centres es reuneixen en un
workshop a l’Espai Orígens

El conseller va rebre les explicacions de l’arquitecte
de l’equipament Toni Gironés i de la directora del
Museu de la Noguera, Carme Alós

Espai Orígens a Camarasa

Una quinzena de
centres de cultura i d’interpretació de Lleida,
Tarragona i Barcelona
es van reunir a l’Espai
Orígens, a Camarsa,
per obtenir eines que
els ajudin a fer la funció
de dinamitzadors del
El conseller Vila a Seró

territori.
A la trobada de
workshop van intercanviar realitats amb representants del Servei de
Museus i Bens Mobles
de la Genrralitat de Catalunya, entre d’altres
ponents.
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La Plaça del Mercadal acollirà una nova
edició de la trobada de col·leccionistes
El col·lectiu d’afeccionats al col·leccionisme
de Balaguer estan ja
treballant en la organització

d’una nova edició de la
Trobada de plaques i altres
articles de col·leccionisme
«Ciutat de Balaguer»,

Trobada de plaques de cava

la VIII ena, per al segon
diumenge del mes de març,
concretament el dia 9, a la
plaça del Mercadal.
Com ja és habitual, la
trobada s’iniciarà a les 9,30
h fins a les 14.00 h i en cas
de pluja es traslladarà als
porxos de la mateixa plaça.
Els organitzadors
insisteixen en que aquesta
trobada és oberta a tothom,
a qualsevol que li agradi
aquest món de la col·lecció,
de qualsevol objecte.
Enguany també es
dissenyarà en exclusiva una
placa, que commemorarà
els 90 anys de l’arribada del
Tren a Balaguer.

La Sucrera porta l’obra “No et vesteixis
per sopar” a favor de Mans Unides
Un any més, el grup
de teatre de Menàrguens,
La Sucrera, col·labora
amb Mans Unides, amb
la representació de l’obra
«No et vesteixis per sopar»,
el proper diumenge 2 de
març, a partir de les 7 de la
tarda, al Teatre Municipal de
Balaguer.
La representació,
organitzada per Mans
Unides a favor de la
campanya contra la fam, i
tot el que es recapti de les
entrades del teatre, anirà
pel projecte Haiti, per la
construcció de cinc aules
per una escola a Tron-duNord.

La Sucrera

L’obra «No et vesteixis
per sopar» va ser l’obra
escollida per la Sucrera
de Menàrguens per ser

representada el passat 25
de desembre, a la seva
població, com fan cada any
per aquesta data.

Els centres educatius de
Balaguer, faran jornada de
portes obertes durant el març

Escola Mont-roig

Els centres mostren
els seus serveis i la
seva dinàmica
educativa a les
famílies interessades
Uns dies abans de
l’inici del període de
preinscripció per als
ensenyaments d’infantil
i de primària que
començarà l’11 de març,
les Escoles de la ciutat
organitzaran Jornades
de Portes Obertes per
a donar a conèixer el
treball que es realitza
als centres durant
aquest mes de març. La
realització d’aquestes
Jornades s’organitza per
a que es puguin visitar
els centres i conèixer-los
de primera mà.
En
aquestes
Jornades es pretén a més

a més, facilitar a pares
i mares la informació
necessària en relació
al procés educatiu
que es desenvolupa
als diferents centres,
donar-los a conèixer la
dinàmica de l’escola i
els projectes que s’hi
realitzen, facilitar l’accés
a les instal·lacions,
informar dels ser veis
que ofereixen els centres
i donar a conèixer com
es pot participar en el
centre mitjançant les
AMPES.
L’experiència dels
darrers cursos escolars
ens permet afirmar
que tant famílies com
professorat valoren molt
positivament poder tenir
aquest espai d’intercanvi
i de coneixença entre les
famílies i el professorat
dels diferents centres
educatius de la capital
de la Noguera.

C U LT U R A
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90 anys de l’arribada del ferrocarril de
Lleida a Balaguer, en una exposició
L’exposició “Lo tren de la Pobla. 90 anys d’una
il·lusió (1924-2014)” es podrà veure fins el proper
diumenge 30 de març a la Sala de l’Ajuntament

Maqueta de l’estació de tren de Berlín

Balaguer commemora el
90è aniversari de l’arribada
del tren de La Pobla amb
una exposició retrospectiva
sobre la línia, des del projecte
inicial (Lleida - Saint-Girons)
fins als reptes de futur. La
mostra, produïda pel Museu
de la Noguera i que es podrà
veure fins el 30 de març a la
sala d’exposicions de l’Ajuntament de Balaguer, proposa
un recorregut per la història
d’aquest ferrocarril a través de
diversos plafons explicatius,
imatges, documents, plànols
i maquetes.
Després de molts anys
de lluita, s’aconseguia que
el 1914 s’iniciessin les obres
i que, al cap de 10 anys, s’inaugurés el primer tram entre
Lleida i Balaguer. Tot i que
les obres van continuar de
seguida cap a les comarques

Exposició dels 90 anys de l’arribada del tren

pirinenques, la gran dificultat
de l’orografia, només salvable
amb la construcció de ponts
i túnels, i la irrupció de la
Guerra Civil (1936-1939), van
fer que el tram entre Balaguer
i Cellers no s’inaugurés fins
el 1949. Dos anys més tard,
el 1951, la línia arribava a La
Pobla de Segur, on moriria
definitivament.
L’exposició està dividida
en sis parts: els orígens del
projecte, ideat a la segona
meitat del segle XIX entre els
governs francès i espanyol; el

tren de Balaguer a Mollerussa, també anomenat tren de
la Sucrera i que va funcionar
durant la primera meitat del
segle XX; el ferrocarril entre
Lleida i Balaguer; la línia de
Lleida a La Pobla de Segur;
la crisi de la via del tren de La
Pobla, i l’aprofitament turístic
de la via amb el Tren dels
Llacs.
S’hi exhibeixen diferents
objectes i dues maquetes
ferroviàries, una de les quals
reprodueix l’estació de trens
de Berlín.
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Èxit del taller d’iniciació a la salsa
organitzat per la regidoria de joventut
Hi van participar 26 parelles, i ja es preparen més
tallers de cara als propers mesos de primavera

Taller de salsa a Lapallavacara

Vint-i-sis parelles van
participar el passat dissabte, 15 de febrer, al taller d’iniciació a la salsa, organitzat
per la regidoria de Joventut
al casal Lapallavacara de
Balaguer.
Els organitzadors, a causa de l’èxit de la sessió, que
va deixar a molta gent fora,
programaran nous tallers
de dansa de cara a la primavera.
La previsió és que la
propera agenda jove, que
recollirà les activitats dels
mesos d’abril, maig i juny,
inclogui cursos d’iniciació
a la salsa, bachata i merengue.

Escolars de l’Escola Vedruna visiten les
dependències de l’Ajuntament
Els alumnes de 2n de
primària de l’escola Vedruna de Balaguer van visitar
l’Ajuntament, on van ser
rebuts per l’alcalde. Els escolars van poder parlar amb
l’alcalde sobre les funcions
de la corporació municipal i
la ciutat i conèixer el secret
que s’amaga dins de la caixa de les tres claus.
Posteriorment, van poder fer un recorregut per les
dependències municipals
de l’ajuntament.

Escolars visiten l’Ajuntament

Eugeni Casanova ofereix una
conferència sobre el procés
cap a la independència

Eugeni Casanova

Organitzada pel Casal
Pere III, aquest
divendres 28 de
febrer a 2/4 de 9 del
vespre a l’Ajuntament
El proper divendres
28 de febrer a 2/4 de
9 del vespre a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament
de Balaguer, organitzat
pel Casal Pere III, tindrà
lloc una conferència del
periodista i escriptor
Eugeni Casanova, que
analitzarà «La guerra
bruta del darrer any i
mig d’Espanya contra
Catalunya».
Presentarà l’acte
la balaguerina Magda

Gregori, estudiant de
periodisme i ciències
polítiques, i autora del
llibre ‘Tan lluny, tan a
prop. 1973-1983. Els
anys de la Transició a
Balaguer’.
Eugeni Casanova és
un periodista i escriptor
lleidatà. Ha publicat
un total de 9 llibres, de
temàtiques tan diverses
com els almogàvers,
els jueus catalans o les
llengües del Pirineu.
Ha treballat de
periodista en diferents
diaris, ràdios i televisions.
Professor universitari, en
l’actualitat col·labora a
Vilaweb i està ultimant
un llibre sobre les arrels
catalanes dels gitanos de
França.

LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Sota el mateix sol
Autor: Núria Pradas
Gènere: Novel·la

L’any 1941, la Claire
viu amb la seva mare en
un petit poble de la Baixa
Normandia. El seu pare és
un dels milers de francesos
que ja no tornaran mai més
a casa. La vida es fa difícil
per a una jove amb ganes de
menjar-se el món. I llavors
arriben els alemanys. I, amb
ells, Geert. El poble s’omple
d’uniformes enemics. Els
oficials es reparteixen per
les cases del poble. Geert
és enviat a la casa de Claire.
Mica en mica, els dos joves
deixen de mirar-se com
a enemics i comencen
a enamorar-se. Però el
destí que els va unir en
aquelles circumstàncies
tan adverses, els tornarà
a separar. Rússia declara
la guerra a Alemanya, els
soldats marxen al front...

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

Tsukuru Tazaki és un
arquitecte de 36 anys, especialitzat en el disseny d’estacions de tren. La vida i la
memòria li trontollen quan
coneix la Sara, una dona
una mica més gran que ell,
que li recordarà els feliços
anys d’adolescència i els infeliços de joventut. La Sara
el retornarà de Tòquio a la
seva Nagoya natal, al centre del país. Allà, en un barri
dels afores, Tsukuru retroba
la seva colla de sempre, els
amics amb qui es va estroncar la relació quan se’n va
anar a estudiar a la capital.
Tots els amics de Tsukuru
tenen cognoms de colors,
menys ell, que se sent diferent, sol i trist. A través
d’aquest viatge Tsukuru
pretén descobrir el perquè
del seu aïllament.

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

El noi sense color i els
seus anys de pelegrinatge
Autor: Haruki Murakami
Gènere: Novel·la

Hombre Luna
Autor: Toni Ungerer
Gènere: Infantil (+ 6)

Narra la història del
viatge que fa Hombre
Luna, habitant del satèl·lit,
a la Terra per trencar la
monotonia i disfrutar dels
mateixos entreteniments
que veu des de casa seva,
així com de la llibertat que
no té a la Lluna. Però no
tot va com ho tenia previst
i després d’un accidentat
aterratge, es converteix en
un fugitiu de la justícia;
però durant la seva fugida
té temps d’experimentar
la llibertat, la bellesa i la
bondat. Un altre àlbum
d’Ungerer amb final feliç i
on el bo guanya al dolent i
l’indefens troba la felicitat.
Aquest llibre va guanyar
el premi Book Week l’any
1967 i se’n va fer versions
cinematogràfiques els anys
2007 i 2012.
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Quan tot d’una s’hi filtra la llum
i el relat que cus una història antiga
s’entolla de nou
en un goig difús de velades formes,
i esdevé conspicu el record més prim,
propiciant l’avís al propi interior,
tot això,
és el clam precís d’algun antic buit
que s’ha fet ja crònic
i no hi ha qui l’ompli,
ni res, ni ningú.
És on la barreja entre el bé i el mal,
capgira l’afany i les coses bones,
pas a pas, una per una.
Des de sempre el món
li salva la culpa emulant els grans.
A la perfecció li posa la multa
inventant enganys.

www.revistagroc.com
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El Balaguer perd a Viladecans i només
pot empatar davant el Jesús i Maria

1. Martinenc.................47
2. Torreforta..................40
3. Tàrrega......................40
4. Viladecans................39
5. Torredembarra.........39
6. Horta.........................34
7. Almacelles................31
8. Igualada....................31
9. Vilanova ...................31
10. Tecnofutbol.............28
11. El Catllar.................28
12. Amposta..................27
13. Andorra ..................26
14. Balaguer................ 25
15. Marianao.................24
16. Jesús i Maria .........20
17. Alpicat.....................18
18. Vista Alegre............14

FUTBOL>> Tot i no
estar en zona de descens
directe, l’equip haurà
de tornar al camí de la
victòria per no acabar
patint
16/02/2014

VILADECANS
BALAGUER

2
0

22/02/2014

BALAGUER
1
JESUS I MARIA 111
El Balaguer trenca la
seva ratxa de tres victòries
consecutives amb una derrota al camp del Viladecans
per 2-0 i un empat a un gol a
casa, davant un rival directe
com és el Jesús i Maria, tot
i que la nota positiva és que

Classificació
Primera Catalana

Isaac lluitant una pilota

es manté el gol average a
favor, amb l’equip de les
Terres de l’Ebre.
Ara, la competició de
la Primera Catalana descansa una setmana, i no
serà fins el diumenge 8
de març,en que els homes

Ferran intenta marxar d’un defensor

de Joan Roca es desplaçaran al camp de l’Horta,
abans de rebre al casa, el
diumenge 16 de març, i
en horari primaveral, a les
16,30 hores, a l’Alpicat, en
un nou derbi provincial. Un
Alpicat que tot i començar
molt malament el campionat, ha deixat la cua de
la classificació amb tres
victòries consecutives que
li han donat oxigen i moral
per continuar lluitant per
intentar una difícil salvació.
D’altra banda, el davanter Iban Parra va marcar
el gol davant del Jesús
i Maria, el seu novè gol
d’aquesta temporada 20132014, que el col·loca com a
màxim golejador de l’equip,
seguit de Yeray i d’Isaac
amb 4 gols cadascún.

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. Iban Parra........... 9
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
Un gol d’Iban Parra
va servir per què el
Balaguer s’avances en
el marcador davant el
Jesús i Maria.

Propers encontres
09/03/2014 -- 12 h
Camp Municipal d’Horta

Horta | Balaguer
------------------------------------16/03/2014 -- 16,30 h
Camp Municipal de Balaguer

Balaguer| Alpicat

Iban Parra

E S P O R T S << 15

El CFS Balaguer Check System perd per
la mínima a la pista de l’Alella 2-1
FUTBOL SALA>> Els tres gols van arribar en els
primers cinc minuts de la segona part

Balaguer Check System

El Balaguer Check
System perd per la mínima
a la posta de l’Alella, en un
partit molt intens, per part
dels dos equips i ocasions
a les dos porteries. S’arribà
al descans amb un 0-0
A la segona part els dos
equips van sortir disposats
a emportar-se els tres
punts. Al min. 2 s’avança
l’Alella i un minut desprès
el Balaguer empatà el partit,
però l’Alella sentencià el
partit al min 5 marcant el
2-1. Desprès hi va haver
varies ocasions de gol per
part dels dos equips.
El Balaguer es manté
a la 7a posició de la
classificació.

El Club Futbol Sala Balaguer Cristec
perd per 1-6 davant el F.S. Esplugues
FUTBOL SALA>>

El F.S.
Sport Esplugues va passar per
damunt del C.F.S. Balaguer
Cristec guanyant clarament
per 1-6. Els visitants van
dominar tot el partit, i al
descans ja guanyaven per 0-3.
La segona part va continuar
amb la mateixa tònica, i els
d’Esplugues van marcar
tres gols més. Quan només
mancaven dos minuts per
la conclusió, el jugador local
Hector va aconseguir el gol
de l’honor.

C.F. Sala Balaguer-Cristec

El Club Escacs Vallfogona
continua fent un gran paper a
la lliga catalana de Segona

Club Escacs Vallfogona

ESCACS>> Els joves
jugadors del
Vallfogona empaten a
casa i guanyen fora
en la 4a i 5a ronda
Després de la
cinquena ronda de la
lliga Catalana, molt bons
resultats pels escacs
Vallfogonins.
El primer equip
«Vallfogona-A», guanya
a casa del BalsarenySallent, després de que
a la quarta va empatar
a casa amb un reforçat
Lleida, aquests bons
resultats de les dues
últimes rondes, situa
aquest equip en la
4a posició de la taula

de la categoria de 2a
Divisió. Cal destacar els
jugadors David Monell
i Sergi Fàbrega, que
tant l’un com l’altre
porten tres victòries i
dues taules. Aquesta
setmana l’equip estava
composat per: David
Monell (0’5), Joshua
Solaní (0), Jaume
Parramon (0), Josep
Lluís Cortés (0), Àngel
Fernández (0’5), Imma
Montoliu (1), Josep Vidal
(1), Eloi Vilamajó (1),
Sergi Fàbrega (1) i Joel
Solaní (1).
El «Vallfogona-B»,
que disputa el campionat
a 2a Territorial, continua
en segona posició amb 5
punts de 6 possibles, pel
darrera del Juneda, que
compta amb 6 punts.
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L’equip cadet de futbol sala del
Vedruna gunaya 5-2 l’Alcoletge
FUTBOL SALA>> Roger Viola, amb un hat-trick va
ser el màxim golejador del partit disputat a Inpacsa

Cadet del Vedruna

Molt bon partit de Futbol
Sala el que es va disputar
el cadet de Vedruna davant
l’Alcoletge. Amb una primera part en que el domini va
ser de l’Alcoletge, però una
bona defensa del Vedruna
amb uns contraatacs ràpids
que van deixar un marcador
parcial al descans de 3-1. La
segona part va estar més
igualada i un espectacular
Roger Viola aconseguia
de falta assajada el seu
segon gol. Poc després, un
gol d’habilitat decantava
la balança cap al conjunt
balaguerí, fent així Roger,
el seu hat trick personal,
guanyant 5-2 al final.

Impressionant ratxa de 12 victòries
seguides del CTT Balaguer masculí
TENNIS TAUL A>>

El
passat cap de setmana el
CTT Balaguer va consolidar
el seu colideratge a la lliga
Tercera Divisió Masculina
guanyant el Bombons Blasi
Xaloc Olesa per un clar 5 a 1,
aconseguint així perllongar
una ratxa impressionant de
12 victòries consecutives.
En e l p r i me r pa r ti t
el jugador infantil Pol
Calderó, no va poder davant
l’experiència de Jaume
Pubill, i va caure per 0 a 3.
En el segon partit Jérôme
Dubreoucq s’imposava a
Marc Flores per 3 a 0, i en el
següent Eric Calderó donava
avantatge al Balaguer

Eric Calderó

guanyant Joan Buxeda
també per 3 a 0. Pol Calderó
aconseguia, ara sí, imposarse a Marc Flores per 3 a 0, Eric
Calderó s’imposava, en el

partit més disputat, a Jaume
Pubill per 3 a 2, i finalment,
Jérôme Dubroeucq acabava
l’encontre amb una victòria
sobre Buxeda per 3 a 0.

El CTT Balaguer femení
continua en el camí de la
victòria davant l’Irún

CTT Balaguer

TENNIS TAULA>>
Les balaguerines van
guanyar per 1-4 a
l’equip basc, i
continuen terceres
El passat diumenge
dia 23, les noies del
Balaguer Villart Logístic
es van endur una nova
victòria per 1 a 4 de la
pista de l’Irún Leka Enea,
al flamant nou Centro de
Entrenamiento de Tenis
de Mesa que porta el
nom de la desapareguda
jugadora basca de tennis
taula Sonia Etxazarreta.
En el primer partit
Tingting Eang es va
desfer fàcilment de
Olatz Zuazua per 0 a 3
(4-11, 4-11, 2-11). En el
segon Anna Biscarri va
cedir l’únic punt davant
la xinesa Jin Zhang per
3 a 0 (11-8, 11-6, 11-2),

amb el que les basques
igualaven el marcador.
Però les catalanes
ja no van cedir cap
més joc. Yan Lan Li va
guanyar per 0 a 3 a June
Maria Izquierdo (2-11,
3-11, 1-11). En el dobles,
Tingting i Yan Lan van
superar Jin Zhang i
Zuazua per 0 a 3 (6-11,
4-11, 5-11) i finalment
Tingting Wang acabava
l’encontre, en el partit
que enfrontava a les
dues primeres jugadores
d’ambdós equips,
posant de manifest
la seva superioritat al
guanyar a Jin Zhang per
un altre 0 a 3 (6-11, 2-11,
9-11).
En la propera jornada
de lliga el dia 8 de març
el Balaguer Villart
Logístic rebrà a la seva
pista al Falcons Sabadell
– Finques Collbató. A les
17h, al pavelló Molí de
l’Esquerrà.
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El CEN Balaguer aconsegueix bons resultats
en el Trofeu d’Hivern del C.N. Cervera
NATACIÓ>> Excel·lents resultats dels balaguerins
en les categories infantils, juniors i absoluts

Nedadors balaguerins

Molt bons resultats en
el trofeu Hivern disputat el
passat cap de setmana del
15 i 16 de febrer a la piscina
del CN Cervera, competició
destinada a Infantils,
júniors i absoluts per part
dels nedadors balaguerins.
Com a millors resultats
tenim la primera posició
d’en Pere Barbosa en els
400 estils (rècord absolut
del club) i segon en els 400
lliures, segon en Nil Profitós
en els 100 papallona i tercer
en els 400 lliures, cinquè
lloc de l’Arnau Gracia en els
50 lliures, la mateixa posició
per en Roger Sanahuja en
els 100 lliures.

Marta Nogueira i Olga Parisé a la
Selecció Catalana Absoluta de Futbol Sala
FUTBOL SALA>>

Les
jugadores del Club Futbol
Sala Balaguer Check System,
Marta Nogueira i Olga Parisé
han estat convocades per la
Selecció catalana absoluta
femenina de Futbol Sala
per inicià la preparació del
proper campionat d’Europa
de seleccions que se
celebrarà el proper mes de
desembre de 2014.
El primer entrenament
es va fer aquest passat 23 de
febrer a La Llagosta.

Marta Nogueira i Olga Parisé

Nova victòria al Balàfia del
Club Escacs Balaguer a la Lliga
lleidatana per equips

Jugadors del C.E. Balaguer

ESCACS>> Balaguer
B s’imposà al Lleida
C, mentre que el
Balaguer C perdia a la
Presó de Lleida
El passat diumenge
16 de febrer es va jugar
la quarta ronda de la
lliga d’escacs lleidatana,
coneguda amb el nom
de per equips, on el
primer equip balaguerí
va aconseguir una
nova victòria davant el
combinat de Balàfia.
La quarta ronda de la
lliga lleidatana va coincidir
que els tres equips locals
de Balaguer van haver de
desplaçar-se a la capital
de ponent.
En la categoría

preferent es va produir
una curiositat, ja que es va
puntuar en els 10 taulers,
fent taules en cinc de les
sis primeres partides i
guanyant les quatre
restants. Així van firmar
taules Pérez, Antoni,
Orrit, Fortuny i Fumàs;
i van guanyar el punt
Ferrer, León, Laia, Casas
i Dalmau. El resultat final
va ser de Balàfia 2.5 –
Balaguer 7.5. Amb aquest
resultat els balaguerins
es col·loquen segons de
la classificació imbatuts
amb 3.5 de 4, darrere del
primer classificat, el Baix
Segre.
En la primera categoria
provincial el Balaguer B,
guanyà al Lleida C per
3.5 a 4.5. I en la tercera
provincial, es va perdre per
2-1 a la Presó de Lleida.
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Parers i semblances

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

Fa almenys quatre setmanes que tot en la política catalana es cou a foc
lent. Noto d’una forma u
altra que des del Congrés
(o com es digui), del PP a
Barcelona i del televisiu
cara a cara Más-González,
quelcom ha canviat, desconec si per a bé o per espatllar-se més, que ja n’estava
prou. Avui a excepció dels
diaris “subvencionats” o
dels clarament nacionalistes, amb periodistes que
diuen el que no pensen,
i sí, el que els hi manen,
tot sembla estar en un “ralentí”. Ara el bon noi de
l’Homs, de tant en tant, en
diu de grosses. Amb la mitja rialla del jugador, fa molt
bé el paper de portaveu.
Doncs té la virtut de mentir
i desmentir amb la mateixa
cara, i fer creure a qui l’escolta que només dóna a conèixer Dogmes anunciats
pel seu Messies particular.
I si us he de dir una de fresca, seria de que l’admiro
per la seva temprança, per
la seva harmonia en el gest
i la elegància discreta en el
vestir. No se’l podrà considerar mai un enemic de punyalada i fetge. Sinó un adversari de vàlua, d’aquells
que fan augmentar el propi

valor. En fi, tot un luxe.
D’aquest foc que va
cremant, per petit que sigui, n’hauria de sortir algun brou prou bo per la
majoria real i autèntica.
Sinó fos així, no es podria
amagar el solemne fracàs
d’un home i d’un partit que
es van deixar engrescar en
un objectiu que mai ha estat el seu.
Estem en una societat
de tan difícil comprensió
on sols ens falta per confondre’ns més tota la informació que van esbandint
per interessos parcials i
ben interessats. Dintre
la bromera de tot aquest
“noticiari” quasi ens faran
oblidar al Sr. Millet. Aquest
geni, patrici dins dels patricis. Príncep entre els estafadors. Lladret dels més
fins i de llarga durada de
l’excels món barceloní, cap
i casal de la nació catalana.
Benefactor de tos els partits polítics catalans que li
semblaven bons, i d’algun
bavós que va signar un rebut per un import superior
a l’obtingut. Imatge viva
del Palau (Millet), va tenir
el cop genial de cobrar al
seu consogre la meitat del
cost de la boda de la seva
filla. Però el cert era que

l’havia pagat el Palau,
que no deixava d’ésser
la seva Banca Privada.
Negoci clar! Negoci net!
Qui pot dir que els catalans només som uns
crus realistes. Aquesta
jugada és d’un vertader
somiador, quina meravella! Que es deuen dir avui
els consogres quan es
troben?
I tots nosaltres no
havíem escoltat ni sospitat l’urpada de tots els
socis d’aquest genial lladre. Falsament tots rebien els diners a la major
glòria de Catalunya, de
les mans del “benefactor” amb nom tan digne
i d’una conducta tan vergonyosa, però també ens
ha d’avergonyir a nosaltres al veure’l encara
al carrer. Desapareixent
cada dia tal quantitat
de diners públics que
sempre faltaran. Poden
apujar impostos i l’IVA si
els hi convé però sempre
estarem endeutats sigui
el Gobierno d’aquí com
el d’allà.
I el poble amb una
falta gairebé absoluta
de fe amb els polítics, va
optant per ficar-hi el seu
propi remei amb la seva
picaresca. I així anem.

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

En clau de futur

Mariona Balasch i Fusté, consellera nacional JNC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

L’altre dia llegia un article que es titulava “Dona
i amb èxit”. El text desdibuixava les dificultats de
les dones per assolir l’èxit
en el món laboral i la dificultat que els suposa obtenir visibilitat en aquest
terreny. Tanmateix, aquesta
és una de les moltes lluites
que han tingut (i tenen) les
dones al llarg de la història, com també ho fou el
sufragi femení o la lluita
constant per la igualtat de
gènere.
Són murs que s’han
anat destruint i que han
normalitzat el paper de la
dona en la societat. Una
d’aquestes victòries es va
guanyar l’any 2010, quan
les Corts van aprovar una
nova llei de l’avortament
que situava aquest tema en
un marc adaptat a la societat europea del segle XXI,
reconeixent l’avortament
com un dret de la dona, que
pot viure la seva pròpia llibertat igual que l’home pot
fer-ho amb la seva.
Ara però, el govern espanyol del Partit Popular
proposa la llei de l’avortament més restrictiva de la
història d’Espanya i intenta
situar aquest marc en un
punt de retrocés de més de

30 anys. El projecte és una
involució que restringeix
l’avortament més enllà de
la llei de supòsits del 1985,
any en què l’avortament només s’entenia en cas de violació, risc de la salut de la
mare o malformació del fetus. Aquest últim supòsit ja
ni tan sols es contemplarà.
És per tot això que la Joventut Nacionalista de Catalunya va aprovar el passat Consell Nacional una
proposta de resolució de
rebuig al projecte de llei de
l’avortament i a favor d’una
llei pròpia catalana.
Creiem que anar endarrere és una involució i entenem que aquest és un tema
de tots, que construeix i
dibuixa la nostra societat
i que tenim la responsabilitat i la voluntat de ser un
país que aposti per defensar els drets de les dones.
Volem que puguin viure
plenament la seva llibertat
i les seves inquietuds amb
les mateixes oportunitats i
projectes de futur que els
homes. Perquè tot i les dificultats, hi ha lluites que
les dones i la societat ja les
ha guanyat i aquesta, n’és
una. Cal mirar en clau de
futur.
-------------------------------------------

OPINIÓ

Dret a decidir

Joan Maria Molins, portaveu del Grup del Partit Popular
a l’Ajuntament de Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

· La constitución española dice que una parte
de España no puede decidir sobre toda España.
Mientras yo sea presidente
no se producirá ninguna
fractura en España. Mientras yo sea presidente no
consentiré que un catalán
deje de ser español. No
quiero que un catalán pase
a ser extranjero en su propio país. Mariano Rajoy. 2501-2014
· No es competencia
de la Comisión pronunciarse sobre cuestiones
internas constitucionales
españolas, pero en caso de
independizarse, Catalunya
quedaría fuera de la Unión
Europea. Jose Manuel Durao Barroso, Presidente de
la Comisión Europea.
· “No hay ninguna posibilidad de que la banca de
un territorio que no es miembro de la UE se financie
en el BCE a través de sus
filiales en territorios que
sí son miembros”. El BCE
“sólo presta con garantía
emitida por un deudor que
resida en un país miembro
del espacio económico europeo”. Luis Maria Linde
de Castro. Gobernador del
Banco de España.
· Catalunya no és Quebec, la nostra identitat es
defensa amb la Constitució
sense necessitat de recórrer a una consulta popular.
Jordi Pujol, 2-11-1995
· La independència és
antiquada, oxidant, frustrant i irresponsable. Artur
Mas, 2002.
Acceptaran el secessionistes la resolució, absolutament democràtica, que
surti del Congrés de Diputats? O continuarem amb
el victimisme de sempre i
obriran el ventilador per a
que escampi la porqueria
i donar-li la culpa de tot,
sempre als mateixos.
Realment creuen que
poden oferir als catalans

una garantia de governabilitat d’un hipotètic estat
independent, si ni tan sols
han sabut, ni saben, governar una autonomia?
Només per voluntat de
tots es pot canviar el que
s’ha construït per voluntat
de tots.
Fa gairebé tres anys
que a l’Ajuntament de Balaguer no es parla de res
més. Sincerament a Balaguer podem dir que, amb
aquest Alcalde, tenim una
democràcia de baixa qualitat:
Entre altres:
· Estandarts penjats en
llocs públics de la Ciutat
que no tenen cap legitimació ni representació pública.
· Amenaces als treballadors de l’Ajuntament.
· Persecució a funcionaris de referència d’aquest
Ajuntament.
· Ridiculitzar l’alcaldia
de Balaguer als mitjans de
comunicació.
· Tenir l’Alcalde demandat judicialment per motius polítics.
Un cop més li torno a dir al
Sr. Roigé: plegui i deixi pas
a una altra persona que
acompleixi i faci complir la
llei, amb més capacitat per
negociar i tractar amb les
persones, amb més carisma tant amb els ciutadans
com amb els mitjans de comunicació i, sobretot, disposat a governar la Ciutat
perquè Balaguer som tots,
els secessionistes i els
no secessionistes, l’Ajuntament no té legitimitat
política per adoctrinar als
ciutadans, ans al contrari,
l’Ajuntament ha de respectar i fer respectar totes
les ideologies. El Sr. Roigé
s’ha passat 2 anys i mig
fent ideologia des del despatx de l’Alcaldia, crec que
ja n’hi ha prou.
------------------------------------------

Sr. Alcalde de Balaguer: “Els
nostres fills no són números”

Pares i mares dels infants de la llar Els Putxinel·lis de
Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Per nosaltres els pares, els nostres fills són
el tresor més preuat del
món i no podem entendre
ni permetre que l’alcalde
d’una ciutat com Balaguer i el seu consistori
els vegin com a simples
números.
La primavera passada tots nosaltres varem
fer la preinscripció i posterior matrícula a la llar
d’infants municipal Els
Putxinel·lis perquè confiàvem en els professionals
que hi treballen, la seva
proposta pedagògica i la
seva organització (unes
classes equilibrades amb
infants de Gener a Juny i
de Juliol a Desembre).
Per desgràcia per als
nostres fills, la situació el
mes de setembre de 2013
no era la que ens havien

promès. L’alcalde, Josep
Maria Roigé, i els membres
del seu equip de govern
van decidir sense previ
avís una sèrie de canvis
que no tenen en compte
les necessitats evolutives
dels nostres infants com,
per exemple, prescindir de
les monitores de menjador,
retallar les hores a les auxiliars, fer que la mateixa
persona desenvolupi les
tasques de cuina i de neteja, i tancar una classe.
Imposar aquestes mesures
ha obligat a barrejar nens
d’inici d’any amb altres de
finals ampliant així la ràtio
fins al màxim que permet
la llei, i no poder comptar
amb el suport de les auxiliars a les tardes ja que
aquestes realitzen tasques
de monitores de menjador.
I tot i això només per es-

Subvencions per a emprenedors
de mitjans digitals de la
comunicació
Josep Maria Castells Benabarre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitjans digitals. Sí. El
món del periodisme està
en constant evolució i evidentment les empreses
com la que edita aquesta
revista amb tanta història i
reconeixement també evoluciona a la xarxa.
Aquesta gran revista
que ha crescut amb nosaltres està evolucionant. I
me’n alegro molt. Que la
ciutat de Balaguer tingui
diverses formes de canalitzar les notícies és bo.
Que hi hagi pluralitat,
òbviament també. Per això
us convido a què us feu
un passeig per al món que
està amagat a la xarxa.
Balaguer disposa de

televisió privada,d’una ràdio pública, una revista de
servei a la comarca i també
d’un diari de recent creació i
al que hi estic vinculat i n'he
estat el principal promotor.
Tots aquests canals estan
presents a la xarxa. I tard o
d’hora només seran en digital.
Per això demano unió
entre totes les parts per fer
possible una realitat com la
que s’està escenificant a la
capital del Segrià, (Lleida),
amb la creació del diari del”
Matí Independent de Lleida” que fa possible el pluralisme. Tres ofertes d’àmbit
privat que poden conviure i
veure com creixen si l’eco-
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talviar-se quatre rals! Això
a casa nostra Sr. Roigé és
publicitat enganyosa!
I per si tot això no fos
prou greu, hem de dir que
a més d’enganyats ens
sentim decepcionats i dolguts amb la seva actitud.
El passat mes de desembre
i amb prèvia cita per audiència, l’APA de l’escola
li va fer arribar per escrit
totes aquestes preocupacions esmentades anteriorment amb les signatures
de tots els pares afectats i
demanant-li una solució a
la tornada de vacances de
Nadal.
Aquesta solució però
encara no ens ha arribat
Si us plau Sr. Roigé, no
s’ompli la boca dient que
estima les llars d’infants
i que fa el que pot per als
nens i les nenes perquè a
nosaltres ens està demostrant tot el contrari. De fet,
no s’ha dignat ni a contestar la petició dels pares de
les criatures tot i que això
sí que és gratuït (doncs, no
caldria retallar-ho).
-----------------------------------------nomia es millora com està
previst.
Aquestes empreses valentes que malgrat que les
turbulències econòmiques
han sabut subsistir en la
crisi en el que ens hem vist
immersos i reconduir el projecte cap a l’evolució.
Els digitals, ja bé sigui
mitjançant aquesta revista,
un diari digital com el que
té Balaguer,portals de continguts o bé la televisió privada és una bona forma per
passar pàgina cap al digital.
I cal que els Ajuntaments i
les diputacions a mesura
que es va millorant l'economia vagin sanejant per tal
que els ciutadans puguin
estar ben informats. Subvencions per tots els joves
emprenedors de mitjans
públics i privats que vulguin
tirar-se a la piscina i amb la
garantia que la cosa 'sortirà
bé'.
---------------------------------------------
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Sancho Ayala i Raquel Marqués,
guanyadors de la Mitja Marató 2014
En total, vora 1.400
esportistes van
participar en les
diferents proves d’una
gran jornada atlètica
Un total de 900 atletes
van participar aquest diumenge 23 de febrer a la Mitja
marató de Balaguer, prova de
10 quilòmetres i jogging de
5 quilòmetres, en una gran
jornada esportiva, que es
va completar amb la Diada
Atlètica en la que hi van participar 500 escolars.
El nou circuit de la mitja
marató i de la prova de
10 quilòmetres, molt més
urbana que les anteriors, va
ser del gust de la majoria
dels atletes que van gaudir
d’una temperatura ideal per
a la pràctica de l’atletisme,
en una prova seguida per
centenars de balaguerins

La jugadora del CTT Balaguer,
Gemma Lladonosa al Torneig
Internacional de Mèze
La jove jugadora ha
estat convocada per
la Federació Catalana
de Tennis Taula, junt
amb Lidia Rico

Sortida de la Mitja Marató

que ompliren els carrers de la
ciutat, tot animant els atletes.
El guanyador de la Mitja
Marató Ciutat de Balaguer
va ser Sancho Ayala del
Fondistes Solsonés que va
fer els 21 quilòmetres en
un temps de 1:11:20, seguir
d ’ A r n a u S u g r a ñ e s d el
Blancafort amb un temps de
1:11:59 i de Mario Mirón del

Sancho Ayala aprop de l’arribada

Hinaco Monzón en 1:12:43.
En categoria femenina
la guanyadora va ser Raquel
Marqués del EKKE amb un
temps de 1:25:04, seguida
de Lola Brufau del CAI en
1:29:32 i de Meritxell Posino,
independent en 1:32:19.
La prova dels 10
quilòmetres va estar
clarament dominada per
l’atleta José Luis Blanco
del Lasansi que ho va fer
en 30:58:51, seguit de Sergi
Rodriguez de l’Esports Querol
de Balaguer en 33:54:65 i de
David Navarra en 34:05:04,
també de l’Esports Querol.
En la categoria
femenina, la guanyadora
va ser Mireia Sosa del C.A.
Runners Tarragona amb
36:34:92, seguida d’Anna
Castro del Alfaventur amb
45:09:89 i d’Ariadna Jofre,
independent, amb un temps
de 45:21:85.

La Federació Catalana
de Tennis de Taula ha
convocat a la jugadora
del CTT Balaguer-Cudós
Conultors de Primera
Nacional Femina,
Gemma Lladonosa, per
participar al torneig
internacional que tindrà
lloc a Mèze (França) del
10 al 14 de Març.
Gemma Lladonosa,
que actualment té
11 anys i és una de
les promeses a nivell

Gemma Lladonosa

estatal en aquest esport,
participarà a la categoria
d’edat dels jugadors
nascuts el 2001/2002, en
les proves individuals,
dobles i per equips.
		
Només han
estat escollides dues
jugadores de tota
Catalunya, Lidia Rico
del CT T Ripollet, i la
balaguerina Gemma
Lladonosa.
Aquesta serà la seva
primera convocatòria en
un campionat a nivell
internacional i el club
balaguerí espera que
en un futur en vinguin
moltes més, ja que hi ha
un molt bon planter de
jugadors i jugadores del
club que també podrien
destacar.
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El rei Carnestoltes arribarà a la ciutat
de Balaguer el proper dissabte dia 8

L’Estel organitzà la Trobada
Ocupacional Scala en Hifi al
Teatre de Balaguer

Trobada al Teatre Municipal

Carnestoltes de l’any passat

Els interessats en participar a la rua poden
inscriure’s a l’Impic abans del dijous 6 de març
Balaguer donarà la benvinguda al rei Carnestoltes
el proper dissabte 8 de març
amb una gran festa, on el bon
ambient, l’humor, la música,
la disbauxa i els balaguerins i
balaguerines seran els protagonistes.
Per participar en la rua de
Carnestoltes, cal dirigir-se,
abans del 6 de març, a les
oficines de l’Impic, trucar al
973 44 66 06 o bé omplir el
formulari que trobaran a la
web www.balaguer.cat.
La rua de la disbauxa
concentrarà a totes les
carrosses i comparses a

les 16.30 h davant l’Estació
de trens, al carrer Noguera
Pallaresa i arrancarà a les 5
de la tarda acompanyats del
grup de percussió balaguerí
Bandelpal i la xaranga
Bandarra Street Orkestra,
travessant el Passeig de
l’Estació i el Pont Nou fins a
la plaça Mercadal, on a les
6, es farà la recepció al rei
Carnestoltes i al seu seguici. A
continuació, la disbauxa anirà
a càrrec del grup d’animació La
Cremallera amb l’espectacle
“Quina ballaruca” i després
s’entregaran els premis a
les tres millors carrosses

o comparses. La dotació
econòmica serà de 250 e
pel primer classificat; 150
pel segon, i 50 pel tercer. Així
mateix, tots els grups que
prèviament s’hagin registrat
rebran una subvenció de 75
e les carrosses i de 25 e per
les comparses de més de 12
persones.
També es farà una rua
nocturna ‘La nit dels pocasoltes’, que anirà des de la
plaça Mercadal al pavelló
del Molí de l’Esquerrà,
acompanyats pel grup de
percussió Bandelpal i la
xaranga Bandarra Street
Orkestra. Al pavelló es farà
el ball de Carnestoltes amb
‘Band the rock’ i un concurs
de disfresses, amb entrada
gratuïta.

A la Trobada hi van
participar un total de
224 persones de 14
centres de les
comarques de Lleida
El passat 20 de febrer
es va celebrar a Balaguer
la quarta trobada de tallers ocupacionals de
persones amb discapacitat intel·lectual que estan
previstes per aquest curs
i que organitzen diferents
centres de la Federació
ALLEM dins de la seva
comissió d’activitat física, esport i lleure.
Aquest cop, va ser el
Taller l’Estel l’encarregat
d’organitzar aquesta jornada amb la temàtica de
l’Escala en hi-fi. 		

Durant el matí van
poder gaudir al Teatre
Municipal de Balaguer
d’actuacions musicals
amb tot tipus de cançons, els participants
van demostrar que havien estat assajant molt
per dur a terme els seus
números. Per concloure
la jornada, desprès d’escenificar les cançons, es
va fer un dinar de germanor de tots els assistents
al Casal Lapallavacara
tancant la jornada amb
un ball en el que tots van
participar.
Hi van participar
fent actuacions un total
de 224 persones de 14
centres de les terres
de Lleida, entre els
que hi havia l’Estel de
Balaguer, organitzador
de la jornada.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------ES LLOGUEN pàrkings
al c/ Marc Comas: individuals (80 m2 o 14 m2) i
col·lectius (14 m2). Raó:
669117026.
------------------------------------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
------------------------------------ES LLOGA hort de 600
m2 a la zona de l’Hostal
Nou-La Codosa. Totalment vallat i amb un
bon sistema de regadiu.
Preu a convenir. Raó:
620067246.
------------------------------------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 de 9h del mati a
13.30 h del migdia).
------------------------------------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. Informació: 973447752639920281.
------------------------------------SE VENDE o se traspasa bar en pleno funcionamiento por jubilación. Situado en la
plaza Mercadal de Balaguer. Razón: 973450992606707264.
------------------------------------ES VEN pàrking tancat
al c/ Sanahuja, davant
Germanes Carmelites.
Primera planta. Raó:
687702417.
------------------------------------ES LLOGA pisos de 1
i 2 hab., a Vallfogona
de Balaguer, moblats.
A partir de 200 e amb
gastos de comunitat inclosos. Raó: 679606061.
-------------------------------------

TRASPÀS de pub musical amb llicència de discoteca a Balaguer, per
no poder atendre. Reformat a l’any 2012. Raó:
699306556-649115507.
------------------------------------ES LLOGA PIS a Balaguer, c/ Barcelona, 35,
4 habitacions, 2 banys,
150 m2, moblat i equipat, amb calf. gas indiv., i a/a. Raó: 360 e/
mes amb gastos de comunitat inclosa. Raó:
699435666.
------------------------------------TREBALL
------------------------------------ES DONEN CLASSES
particulars de música
(piano i llenguatge musical). Raó: 669117026.
------------------------------------CLASSES particulars o
repàs d’anglès, primària
i ESO. Raó: 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. Contacte
Dani Arregui. Telèfon:
686774086 o daniaso@
gmail.com
-------------------------------------

PROFESSORA nativa
dóna classes d’anglès,
repassos i classes de
conversa en llengua anglesa. Opció de classes
particulars o bé 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).
-------------------------------------

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 de breus
classificats, 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 6 de març
a les 8 de la tarda del 13 de març
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 13 de març
a les 8 de la tarda del 20 de març
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 20 de març
a les 8 de la tarda del 27 de març
ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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