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PORTADA
Casc antic de Balaguer

 El poble de Bellcaire d’Urgell està tallat per la carretera 
C-53 que passa pel bell mig del poble. El nombrós trànsit, 
sobretot de camions causa molèsties acústiques i perill 
per a la població. Fins a la data, han mort un total de 18 
persones en aquest tram de carretera. Precisament aquest 
tram va estar el escollir pel RACC, per fer-ne un estudi.
 Les carreteres travesseres de l’Aldea (Baix Ebre), 
Bellcaire d’Urgell (Noguera) i Vallirana (Baix Llobregat) no 
han aprovat el test al que les ha sotmès el Reial Automòbil 
Club de Catalunya (RACC).
 Per segon any consecutiu, el RACC ha analitzat quatre 
trams urbans de carreteres interurbanes, una per cada 
demarcació. La pitjor puntuada ha estat la de l’Aldea, amb 
35 punts sobre un màxim de cent, seguida de Bellcaire, 
amb 37,5, i Vallirana, amb 48.
 L’objectiu de l’estudi és avaluar la compatibilitat entre 
les funcions urbanes d’aquestes vies i la seva dimensió 
de vies de pas per a recorreguts interurbans. Els aspectes 
analitzats són la mobilitat, la seguretat viària, l’adequació 
urbana i la intensitat del trànsit de vehicles pesants.
 Precisament en aquest darrer capítol és on la situació 
a la pitjor d’aquestes travesseres, la de l’Aldea, ha millorat 
en els últims mesos, gràcies a l’entrada en funcionament a 
finals de l’any passat de la variant a la N-340 que ha desviat 
el trànsit de vehicles pesants fora del nucli urbà.
 Des de fa anys es demana la variant a totes les 
poblacions que uneixen Balaguer i Tàrrega, per evitar que 
el trànsit hagi de passar per l’interior de les poblacions.
 Quantes vides més s’ha de cobrar aquest pas per a que 
hi facin alguna cosa al respecte?

Travessera de Bellcaire

L’exposició commemorati-
va dels 90 anys de l’arriba-
da del tren a Balaguer, titu-
lada Lo tren de la Pobla, no 
es clausurarà aquest cap 
de setmana, sinó que es 
podrà veure fins al proper 
6 d’abril, atès l’èxit de visi-
tants. Aquest fet demostra 

que el tren, el nostre tren 
és viu i vol continuar essent 
viu, malgrat les adversitats 
que ha hagut de patir i con-
tinua patint amb les retalla-
des de l’actual govern de la 
Generalitat. És també una 
mostra més de l’encert que 
té el Museu Comarcal de la 
Noguera no sols de  saber 
escollir el tema  sinó de 
dur-lo a terme amb el mà-
xim de rigor. Em permeto 
apuntar, el to reivindicatiu  
subjacent  tant en aquesta 

exposició, com en la que 
es va preparar l’any passat 
i que parlava del cinema a 
Balaguer. Tant de bo que 
el conseller de Territori i 
Sostenibilitat que el dia de 
la inauguració era de visita 
per  Balaguer i rodalies,  i 
que anuncià algunes millo-
res en la línia, hagués estat 
present en la inauguració i 
hagués comprovat l’estima 
que es té al tren. Desitjo 
que per al centenari les co-
ses vagin molt millor.
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Taula rodona per commemorar el Dia 
Internacional de les Dones a Balaguer

 Balaguer va commemorar 
el passat divendres 14, el 
Dia Internacional de les 
Dones amb la celebració del 
primer Espai de dones, una 
jornada de reflexió i debat 
del paper de la dona en la 
societat actual, organitzada 
per l’Ajuntament i el Consell 
Comarcal de la Noguera.
 L’acte va començar amb 
la taula rodona ‘Dona i cul-
tura. Diferents, sí. Desiguals, 
no!’, en la qual sis dones 
d’orígens diferents (dues 
catalanes, una de les quals 
d’ètnia gitana, marroquina, 
romanesa, argentina i sene-
galesa) van explicar la seva 
experiència laboral.Participants a la taula rodona

Per Setmana Santa, la regidoria
d’Esports ofereix un nou X-Trem
 Coincidint  amb les 
vacances de Setmana Santa, 
l’Ajuntament de Balaguer 
posa en marxa el programa 
X-Trem d’activitats lúdiques 
i esportives dirigides als 
infants i joves de 4 a 15 
anys.
 Del 14 al 17 d’abril, po-
dran gaudir, cada matí, 
d’un conjunt de propostes 
adaptades a la seva edat 
i a les seves necessitats 
educatives i d’esplai. Així, 
doncs, pels nascuts entre el
2004 i el 2009 s’ha dissenyat 
un programa centrat en les 
activitats plàstiques i ma-
nualitats combinades amb 
propostes esportives, com 

L’acte estava organitzat conjuntament per
l’Ajuntament de Balaguer i el Consell Comarcal

X-Trem durant les vacances de Setmana Santa

ara jocs aquàtics. En canvi, 
pels nascuts abans del 
2004, es planteja una oferta 
més dinàmica, amb esports 

individuals i col·lectius, 
tallers al medi natural, sor-
tides amb BTT i activitats 
aquàtiques a les piscines.

 L’ A j un t a m en t  d e 
Balaguer  ha in ic iat 
un nou projecte  de 
restauració de façanes 
del  centre  històr ic . 
En e ls  propers  vui t 
mesos, 24 treballadors 
contractats a través 
d’un pla d’ocupació 
rehabilitaran unes 100 
façanes del carrer Major, 
plaça del Pou, carrer 
Pintor Borràs, plaça 
Sant Salvador, carrer i 
plaça Sant Jaume, carrer 
d’Avall i plaça Mercadal.
 De la mateixa ma-
nera que s’ha fet en les 
anteriors fases, l’Ajun-
tament hi posa la mà 
d’obra i els mitjans tèc-

Es restauraran un centenar 
de façanes del Centre Històric 
amb un Pla d’ocupació

Restauració de façanes

24 treballadors del 
Pla d’Ocupació
restauraran les
façanes durant 8 
mesos

nics, mentre que la propi-
etat de l’edifici assumeix 
els costos del material.
 Abans de cada actua-
ció, un tècnic municipal 
inspecciona l’estat de la 
façana per determinar 
les actuacions a dur a 
terme abans de pintar-la, 
com ara reforçar o subs-
tituir l’arrebossat, tapar 
esquerdes, refermar els 
balcons i retirar alguns 
elements obsolets, com 
ara cables o caixes de 
llum aquesta intervenció 
suposarà un salt qua-
litatiu en la imatge del 
centre històric, on la 
remodelació de la via 
urbana no va anar acom-
panyada de la reforma 
dels edificis.
 Els propietaris poden 
escollir, sota la super-
visió d’un tècnic mu-
nicipal, entre l’àmplia 
gamma cromàtica que 
permet la carta de colors 
del centre històric.
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 L’A juntament  de 
Balaguer, a través d’un 
p l a  d ’ o c u p a c i ó ,  h a 
restaurat el mobiliari de
diversos parcs infantils 
de la ciutat. Tot i que 
aquestes instal·lacions 
no suposaven cap risc 
per als infants, la pintura 
i la fusta estaven mal-
meses, la qual cosa els 
donava un aspecte en-
vellit i, en alguns casos, 
d’abandonament.
 Tal com s’ha fet amb 
els bancs de la ciutat, els 
jocs s’han desmuntat un 

Restauren el mobiliari urbà i 
els jocs infantils dels
diferents parcs de Balaguer

Jocs infantils restaurats

Aquestes reparacions 
s’han pogut fer
gràcies a un Pla 
d’Ocupació de la
Generalitat

L’Ajuntament recolza la campanya “Signa 
un vot per la independència”

 L’Ajuntament de Ba-
laguer ha donat suport  el 
passat cap de setmana en la 
campanya ‘Signa un vot per 
la independència’. D’acord 
amb el text de la moció 
aprovada en el ple del passat 
26 de febrer, el consistori ba-
laguerí recolza aquesta ini-
ciativa, impulsada per l’As-
semblea Nacional Catalana 
i l’Associació de Municipis 
per la Independència, i va ce-
dir els espais municipals per 
la recollida de signatures.
 La recollida es va dur 
a terme aquest passat 
dissabte 22  i el diumenge 23, 
al vestíbul de l’Ajuntament 
de Balaguer.Balaguerins signant

Distinció del departament d’Interior 
al cos de Protecció Civil de Balaguer
 El departament d’Interior 
va entregar el passat dissab-
te una menció honorífica 
al cos de voluntaris i volun-
tàries de Protecció Civil de 
Balaguer per fer 10 anys que 
estan inscrits al registre de 
la conselleria. Una represen-
tació del cos, acompanyada 
pel primer tinent d’alcalde, 
Miquel Vendrell, va recollir 
la distinció en el transcurs 
de l’acte de commemoració 
del Dia del Voluntariat de 
Protecció Civil de Catalunya 
que es va fer a Tarragona.

La recollida de signatures es va fer al vestíbul de 
l’Ajuntament aquest passat cap de setmana

Protecció Civil de Balaguer

per un i les peces han 
estat restaurades i repin-
tades a les instal·lacions 
de l’Escola Taller.
 Posteriorment, s’han 
tornat a col·locar en el 
seu emplaçament ori-
ginal. Aquesta actua-
ció s’ha dut a terme als 
parcs de les avingudes 
Països Catalans i Jaume 
d’Urgell i dels carrers 
Erals, Escoles, Jaume 
Carner, Molí del Comte, 
Montero i Just Torres.
 D’altra banda, s’ha 
encerclat amb una tanca 
metàl·lica el parc infantil 
de la plaça Lluís Com-
panys, ja que era una 
actuació pendent des 
que a finals de novem-
bre es va reobrir l’espai 
després de les obres de 
remodelació.
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La FAMÍLIA BOTIGUÉ PEDRA
vol donar les gràcies a la direcció i als
treballadors de la Residència Comtes 
d’Urgell de Balaguer, per tota l’atenció

i el bon tracte que ha rebut
la nostra mare Amàlia Pedra.

Alumnes de l’escola Gaspar de Portolà 
visiten l’Ajuntament de Balaguer

 Els alumnes de 3r de 
primària de l’escola Gaspar 
de Portolà de Balaguer van 
visitar l’Ajuntament, on van 
ser rebuts per l’alcalde, Jo-
sep Maria Roigé, i el regidor 
de Cultura i Ensenyament, 
Miquel Aige.
 Durant la trobada, els 
nens i nenes van preguntar 
a l’alcalde sobre el funci-
onament del consistori, 
mentre que Roigé els va 
‘avaluar’ sobre el patrimoni 
i les activitats que es fan a 
la ciutat.
 Com és habitual, l’alcal-
de els va explicar la història 
de la caixa de les tres claus 
i del llibre verd de la ciutat.Alumnes de Gaspar de Portolà

L’Ajuntament crea l’Oficina Municipal 
d’Escolarització als Serveis Educatius
 L’ A j u n t a m e n t  d e 
B a l a g u e r  a s s u m e i x , 
a través de la regidoria 
d’Ensenyament, l’Oficina 
Municipal d’Escolarització 
(OME). Tot i això, el servei 
s e g u i r à  u b i c a t  a  l e s 
dependències del Servei 
Educatiu de la Noguera, on 
un tècnic municipal atendrà 
els usuaris tots els dimarts 
des de les 10 a les 12 del 
migdia.
 L’Oficina Municipal 
d’Escolarització és un 
instrument de col·laboració 
e n t r e  l ’ A j u n t a m e n t  i 
e l  Departament  d ’En-
senyament que s’encarrega, 
entre al t res funcions, 
de l ’escolar i tzació  de 

Van ser rebuts per l’Alcalde Josep Maria Roigé qui 
els explicà el funcionament de l’Ajuntament

Ajuntament de Balaguer

nous alumnes un cop 
ja ha començat el curs; 
d’informar les famílies i 
l ’ a l u m n a t  d e  l ’ o f e r t a 
educativa de la ciutat; 

de supervisar el procés 
d’admissió de l’alumnat i el 
compliment de les normes 
que el regulen, i de procurar 
una distribució equilibrada.

 L’Associació L’Estel 
de Balaguer ha adquirit 
un nou vehicle adaptat 
per a realitzar el transport 
dels seus usuaris des dels 
pobles de la comarca 
al Centre d’Educació 
Especial  i  a l  Tal ler 
Ocupacional a Balaguer. 
El vehicle té una capacitat 
de 9 places, conductor 
i acompanyant més 7 

Adquisició d’un nou vehicle 
adaptat per l’Associació l’Estel 
de Balaguer

Nou vehicle de l’estel

Gràcies a les
aportacions de la
Caixa, la Fundación 
ONCE i el Grup de 
Mestres de la Noguera

usuaris. Està equipat amb 
una plataforma elevadora 
i adaptat per a transportar 
fins a 4 usuaris amb cadira 
de rodes. Aquest vehicle 
substitueix un dels què 
disposava L’Estel, amb 
molts quilòmetres i anys 
d’antiguitat, i permetrà 
donar servei als usuaris 
en millors condicions i 
amb una major seguretat. 
La compra del vehicle ha 
estat finançada mitjançant 
aportacions de l’Obra 
Social La Caixa, de la 
Fundación ONCE i del 
Grup de Mestres de la 
Noguera, i amb recursos 
propis de l’Associació 
L’Estel.
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Ajuts per pagar el lloguer o la hipoteca 
per als aturats de llarga durada
 L a  G e n e r a l i t a t  d e 
Catalunya ha obert una 
línia de concessió d’ajuts 
d’urgència especial per 
pagar el lloguer o la hipoteca 
d ’habitatges adreçats 
al col·lectiu d’aturats de 
llarga durada, i evitar així 
desnonaments.
 Po d e n  d e m a n a r  a 
aquests ajuts les unitats 
de convivència que tinguin 
el titular o algun membre 
de la unitat en situació 
d’atur de llarga durada 
i constin inscrits com a 
demandants d’ocupació 
al Servei d’Ocupació de 
Catalunya amb un mínim 
de dotze mesos d’antelació 
a la data de presentació de 
la sol·licitud. 
 La quantia de l’ajut a la 
demarcació de Lleida és de 
170 euros mensuals com 

Balaguer donarà ajudes als aturats de llarga durada

a màxim, i el termini de 
presentació de sol·licituds 
és del 13 de març de 2014 
fins al 30 de setembre de 
2014.  
 Per a més informació 
i  p e r  p r e s e n t a r  l e s 
sol·licituds, els sol·licitants 
de Balaguer s’han adreçar 

a l’edifici de l’Ajuntament 
de Balaguer, i els de la 
resta dels municipis de 
la Noguera a la Borsa 
d’Habitatge de la Noguera 
situada a Lapallavacara (c/ 
Pintor Borràs, 17, 1a planta 
de Balaguer - Telèfon: 973 
44 75 70).

El Consell de la Noguera promociona la 
comarca en un stand a Fira Mollerussa

 El Consell Comarcal de 
la Noguera ha participat a 
la 142a Fira Sant Josep de 
Mollerussa, amb un estand 
propi dins l’espai que la 
Diputació de Lleida dedica 
a «Aliments del territori 
i tu», on s’exposaren els 
productes agroalimentaris 
del territori, com són: vins 
de la DO Costers del Segre 
i Cultures Trobades, olis de 
l’Associació Molins d’Oli de 
la Noguera, etc. A més, de 
la informació turística de la 
comarca.

La comarca de la Noguera a Fira Mollerussa

 E l  passat  28  de 
febrer, el grup local de 
Lleida de la cooperativa 
sense afany de lucre Som 
Energia (www.somenergia.
coop) fou convidada a 
Balaguer dins del cicle de 
xerrades sobre alternatives 
s o c i o e c o n ò m i q u e s 
o r g a n i t z a d e s  p e r 
l’Assemblea del procés 
constituent de la Noguera.
 En aquest acte, que es 
va fer al casal Lapallavacara 
a les 20.30 del vespre, va ser 

La Cooperativa Som Energia 
de Lleida ofereix una xerrada 
a la capital de la Noguera

Xerrada oferida per Som Energia

Una xerrada sobre 
l’augment de tarifes 
energètiques, les
potències
contractades, etc.

a càrrec del representant 
de l’assemblea  local de 
Som Energia a Lleida, Oriol 
Junyent, i hi assistiren uns 
seixanta de balaguerins 
interessats en qüestions 
actuals com l’augment 
de tarifes, el canvi de 
potència contractada, 
discriminacions horàries i 
tipus de tarifa, la fiabilitat 
dels comptadors digitals 
versus tradicionals...
 Som Energia és una 
cooperativa de producció 
i consum d’energies 
renovables. Actualment 
té més de 13.000 socis i 
sòcies. Produeix energia 
per a unes 500 famílies 
i 12.446 persones tenen 
contractada la seva 
llum com a alternativa 
a les grans empreses 
multinacionals.
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El Monestir de les Avellanes va acollir 
la II Tirada del Campionat de Bitlles

 El passat diumenge, el 
camp de bitlles del Monestir 
de les Avellanes va acollir 
la II Tirada del campionat 
individual de Bitlles de 
Catalunya, organitzat per 
la Federació Catalana de 
Bitlles i Bowling amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Os de Balaguer i el Club de 
Bitlles d’aquesta localitat. 
 El torneig va tenir lloc 
al camp de bitllets del 
monestir, amb un muntatge 
de 15 pistes i  ofer int 
serveis de bar i restaurant. 
El camp del monestir va 
ser estrenat en l’edició del 
2013 del campionat, amb la 
participació de 84 jugadors.  Camp de bitlles del Monestir de les Avellanes

Trobada i sortida per tal de conèixer 
els atractius del terme de Butsènit 
 E l  passat  d issabte 
dia 8 de març, al Casal 
Cultural  del  poble de 
Butsènit , va organitzar una 
trobada de tres entitats de 
la Noguera: l’Associació de 
Dones de Butsènit d’Urgell, 
el Centre  Excursionista de 
Balaguer i Les Terres del 
Marquesat. 
 Les tres entitats varen 
efectuar les respectives 
xerrades i presentacions 
en Power Point amb un 
ambient col·loquial i distès 
i de mutu acord en tancar 
l’acte, van planificar la 
sortida de l’endemà per 
veure els atractius del 
poble de Butsènit.  

Aquesta Tirada està organitzada per la Federació 
Catalana de Bitlles i Bowling i l’Ajuntament d’Os

Sortida pel terme de Butsènit

A  la caminada que va tindre 
lloc el diumenge, hi van 
participar 52 persones 
vingudes de di ferents 

llocs de la comarca de 
la Noguera, l’Urgell i del 
Segrià, els quals van gaudir 
dels seus atractius.

 El dissabte 21 de 
març de 2014 es publicà 
el primer número d’El 
Repic, butlletí que recull 
les activitats que en 
cada estació de l’any 
es faran als municipis 
de la Noguera adherits 
al programa de Tècnic 
Compartit de Joventut 
del Consell Comarcal de 
la Noguera.
 Ideat  i  maquetat 
per l’Oficina Jove de 
la Noguera,  i  editat 
p e l s  a j u n t a m e n t s , 
els objectius que el 
defineixen són el ser un 
butlletí municipal,  amb 
l’’agenda i les notícies 
pròpies de cada municipi 

Els pobles de la Noguera
editen “El Repic” una nova 
agenda comarcal

El Repic

Ideada per l’Oficina 
Jove de la Noguera 
vol recollir les
activitats dels
diferents pobles

i  també amb els serveis i 
els horaris d’interès; ser 
una agenda comarcal, 
per donar informació i 
anunciar les activitats 
q u e  p r o m o u e n  e l s 
municipis potenciant 
d’aquesta manera la 
i n t e r r e l a c i ó  e n t r e 
el pobles, i  donar a 
conèixer les activitats 
que es fan amb i per als 
joves des de l’Oficina 
Jove de la Noguera.
 Aquests objectius en 
configuren un disseny 
adaptat a cadascun dels 
municipis: amb un total 
de 4 pàgines, la portada 
és personalitzada per 
a cada municipi, i les 
pàgines interiors i la 
contraportada contenen 
la mateixa informació 
per a tots els municipis.
E l s  a j u n t a m e n t s 
p a r t i c i p a n t s 
n’assumeixen l’edició 
en paper i el repartiment 
pel seu municipi.
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 L’Associació Salut 
Mental La Noguera  és 
una entitat privada sense 
ànim de lucre, creada 
el 2008 amb la iniciativa 
dels familiars de persones 
diagnosticades d’un 
trastorn mental que 
viuen a la comarca de 
la Noguera, per tal de 
crear un ambient d’ajuda 
mútua i amb la finalitat de 
millorar la situació social 
de la persona amb trastorn 
mental, oferint serveis i 
assessorament personal i 
familiar. 
 A q u e s t  a n y 
L’Associació Salut Mental 

L’Associació Salut Mental 
inicia un nou projecte per 
persones amb problemes

ASM La Noguera

Un projecte per
acompanyar a
persones amb
problemes de Salut 
Mental

L’esplai La Vall de Vallfogona participa de 
públic al programa de TV3, “El gran dictat”

 El passat 18 de febrer 
l’Esplai de la Gent Gran - La 
Vall de Vallfogona organit-
zà un viatge a TV3 per a 
participar de públic al pro-
grama “El gran dictat”. Es 
van gravar tres programes 
en diferit, i al  públic de 
Vallfogona els van felicitar 
per ser tant participatius 
i animats. Els programes 
gravats s’emetran el dia 31 
de març, 1 i 2 d’abril.
 A part, el passat dia 13, 
l’esplai la Vall també es 
va organitzar una xerrada 
sobre:«12 suggeriments 
per promoure l’envelliment 
actiu» a càrrec de Vanessa 
Gesa.Xerrada a càrrec de Vanessa Gesa

Les Avellanes-Santa Linya un any més 
celebra el Dia Internacional de les Dones
 Un any més, el municipi 
de Les Avellanes i Santa 
Linya es va sumar, el passat 
dissabte dia 8 de març, als 
actes per commemorar el 
dia internacional de la dona. 
L’acte va començar amb la 
lectura del manifest i acte 
seguit es va realitzar una 
excursió a Barcelona.
 Aquesta activitat va 
comptar amb una quarantena 
d’assistents de Les Avellanes, 
Tartareu, Santa Linya i 
Vilanova de la Sal.

També van fer una xerrada sobre com promoure
l’envelliment actiu a l’Esplai de la Gent Gran

Dia de la Dona a Les Avellanes-Santa Linya

La Noguera inicia un 
nou projecte anomenat 
“ A c o m p a n y a m e n t 
Integral de les persones 
amb problemes de Salut 
Mental” subvencionat pel 
Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad. Aquest projecte 
pretén treballar de manera 
individualitzada detectant 
les necessitats i demandes 
per a poder oferir els 
recursos necessaris i 
adaptats a cada persona 
amb una malaltia mental. 
Els objectius són afavorir 
la  impl icació de la 
persona amb malaltia 
mental en el seu procés 
de recuperació així com 
fomentar la participació de 
la seva família, potenciar i 
donar recursos socials i 
sanitaris amb la finalitat 
de promoure la seva 
autonomia.
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El Museu acull l’exposició “El sexe a 
l’època romana” fins el 25 de maig

Activitats de promoció del 
respecte a l’entorn urbà

Escola Alfred Potrony de Térmens 

Presentació de l’exposició

 Com era la vida sexu-
al del romans? Era gaire 
diferent a la nostra? És 
fidedigne el retrat que en 
fan pel·lícules o sèries com 
‘Spartacus’? Les respostes 
a aquestes preguntes les 
podem trobar fins el 25 de 
maig a l’exposició ‘El sexe 
a l’època romana’ al Museu 
de la Noguera. 
 Una exhibició que ens 
parla, a través d’una selec-
ció de peces procedents de 
les col·leccions catalanes i 
dels textos llatins més sug-
geridors, de desinhibició i 
desenfrenament, però tam-
bé de tabús i doble moral.
 Aquesta és la primera 
exposició de producció 
pròpia d’Arqueoxarxa, la 
Xarxa de Museus i Jaci-
ements Arqueològics de 
Catalunya.

El proper diumenge 6 d’abril a partir de les 12 del 
migdia hi haurà una visita guiada, a càrrec de la 
comissaria de l’exposició, Esther Gurri

 L’escola Alfred Po-
trony de Térmens ha ce-
lebrat aquesta setmana 
diverses activitats sota 
el principal valor de l’es-
cola que és el respecte i 
aquest curs s’han centrat 
en El respecte cap a l’en-
torn urbà, amb el lema: 
«Poble viu».

 Cada cicle ha treballat 
aspectes per millorar el 
poble. També, coincidint 
amb carnaval i la jornada 
de les famílies,van fer la 
ruta turística pel poble 
tots vestits de turistes 
i els guies de l’escola 
van fer les explicacions 
oportunes.
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Els alumnes de l’Institut Almatà
visiten la ciutat alemanya de Berlín

 La setmana del 3 al 7 de 
març, els alumnes de 2n curs 
de Batxillerat van realitzar el 
viatge final de curs a Berlín.
 Durant tota la setmana 
els alumnes van visitar 
molts llocs emblemàtics 
de la ciutat com: la Porta de 
Brandenburg, el Reichstag, 
l’Alexander Platz, l’illa 
dels museus (museus de 
Pèrgam, Bode Museum i 
Altes Museum), la Berliner 
Dom o catedral protestant, 
entre molts d’altres.Alumnes de l’Almatà a Berlín

L’escriptor aragonès, Fernando Lalana 
visita l’Institut Almatà de Balaguer
 El 17 de març, a l’Institut 
Almatà,  van comptar amb 
la visita de Fernando Lalana, 
escriptor saragossà, autor 
molt prolífic i guanyador de 
diferents premis literaris, 
en t re  e l l s ,  e l  Premio 
Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil, l’any 1991.
 La xerrada va estar 
adreçada als alumnes de 3r 
i 4t d’ESO que han llegit dos 
de les seves obres “El último 
muerto” i  “Ámsterdam 
solitaire”; ambdues de caire 
detectivesc que a través 
de la intriga i, fins i tot, 
amb certs tocs d’humor, 
han aconseguit motivar els 
aquests alumnes. L’autor es 
va mostrar, des del primer 

Fernando Lalana a l’Institut Almatà

moment, molt proper i els 
va explicar entre altres 
coses i anècdotes que 
el seu objectiu principal 
en l’àmbit de la literatura 

juvenil és encoratjar els 
joves a llegir per tal que el 
dia de demà siguin adults 
actius i interessats en la 
lectura.

 Els centres educatius 
de Balaguer, l’Escola 
Municipal de Música, el 
Centre d’Adults, l’Estel, 
el Voluntariat per la 
Llengua, la biblioteca 
Margarida de Montferrat 
i Ràdio Balaguer, amb el 
suport de l’Ajuntament, 
van celebrar  el  Dia 
Mundial de la Poesia. 
Un acte unitari  en el 
qual no només es van 
llegir poemes, sinó que 
la lectura de versos es 
va combinar amb la 
interpretació de peces 

Els escolars de Balaguer
participen activament en el 
Dia Mundial de la Poesia

Alumna participant al dia Mundial de la Poesia

 El centre cívic del 
carrer Miracle va
acollir la celebració 
amb la lectura de
poesies dels escolar  

musicals i un emotiu 
muntatge de vídeo-dansa 
a càrrec d’Albert Bonet i 
els alumnes de l’Estel.
 Com a complement a 
aquesta activitat, Ràdio 
Balaguer ve emetre, 
durant tot el dia, poesies
llegides per alumnes 
dels centres educatius 
de Balaguer.
 La Unesco va declarar 
el dia 21 de març, Dia 
Mundial de la Poesia, per 
celebrar-ho, la Institució 
de les Lletres Catalanes 
-amb la col·laboració 
de diverses entitats 
públiques i privades-, 
celebra una gran festa 
de la paraula i les lletres 
i fomenta tot un seguit 
d’iniciatives, presencials 
i a través de la xarxa, 
arreu dels territoris de 
parla catalana.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 És l’any 1972 i la guer-
ra freda està en plena 
efervescència. L’agència 
d’intel·ligència britànica 
s’ha entestat a manipular 
les converses culturals fi-
nançant autors amb ide-
es polítiques afins a les 
del govern. Aquesta ope-
ració serà batejada com a 
Operació caramel.
 La Serena Frome, una 
estudiant de Cambridge 
brillant i d’una gran belle-
sa, és la candidata ideal 
per infiltrar-se dins del 
cercle de Tom Haley, una 
jove promesa literària. 
Lectora compulsiva de 
novel·les, primer s’ena-
morarà de les seves his-
tòries. I, a poc a poc, co-
mençarà a interessar-se 
per l’home... Però quant 
de temps podrà mantenir 
la seva vida encoberta? 
Una història intel·ligent 
de traïció i intriga, amor 
i personalitats fictícies 
que ens tindran encurio-
sits durant tot el llibre.

La luz entre los océanos
Autor: M. L. Stedman
Gènere: Novel·la

 1926. El  Tom i la 
I s a b e l  S h e r b o u r n e , 
una jove parella que 
no ha pogut tenir fills, 
són els encarregats 
del  far  d’una petita 
illa d’Austràlia. Porten 
una vida tranquil·la, 
completament aïllats 
de la resta del món, fins 
que un matí de primavera 
apareix a la platja una 
barca amb dos cossos: 
una nena i un home mort. 
La decisió de la Isabel 
de quedar-se la criatura 
i fer-la passar per seva 
obliga el Tom a silenciar 
un naufragi davant les 
autoritats, i aviat obre 
una fissura en la seva 
relació. Una fissura que 
es tensarà fins al límit 
dos anys després, quan 
tornin al continent i ja 
no puguin obviar que 
hi ha altres persones 
al món que busquen 
aquesta petita criatura, 
més concretament la 
seva mare biològica.

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

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

Operació caramel
Autor: Ian Mcewan
Gènere: Novel·la

 Hi ha molts t ipus 
d e  p e t o n s :  p e t o n s 
d’enamorats, de pares a 
fills, de germans, petons 
d ’ a m i c s ,  d e  c o l o r s , 
poèt ics ,  imaginar is , 
somiats, robats, furtius… 
p e t o n s  d ’ i n f i n i t e s 
combinacions i sabors. 
Petons! bella paraula que 
suggereix una infinitat 
d’interrogants als infants 
en la  seva etapa de 
descobriment.
 U n  à l b u m  o n  e l 
protagonisme es troba 
a les il·lustracions de 
Goele Dewanckel: netes, 
de colors bàsics com el 
negre, el blanc i el vermell, 
de dissenys simples 
que deixen espai a la 
interpretació del lector.
 U n  à l b u m  m o l t 
especial per deixar volar 
la imaginació tant dels 
grans com dels petits 
p e r ò ,  s o b r e t o t ,  p e r 
adonar-nos que “el món 
seria millor si ens féssim 
més petons”.

Besos
Autor: Goele Dewanckel
Gènere: Infantil (+ 5)

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

Indesinenter

Guaita de quina forma,
polides lentament, 
s’eleven a perfectes fets i coses, 
que de llarg es menystenien
de tant tenir-les a temps.
Paraules vives,
mirada atenta, temps que va ser.
Química d’àngel, tolls de bondat,
perfum de l’alba, d’espígol moix,
de serra càlida.
Ara, des del propi si refet,
guaita de quina forma
l’olor d’espígol i el cim inèdit
d’un matí net,
se’n van de qui els abasta.
Des de l’abstracte difús,
molt a distància,
percep que ja no hi ets.
Guaita de quina forma 
ressons de l’ànima, versos adults
-ara en diria-
distants de qui els dictava,
retornen sense res.
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Primera Catalana

1. Martinenc ................56
2. Torreforta .................43
3. Viladecans ...............43
4. Torredembarra ........42
5. Tàrrega .....................42
6. Almacelles ...............40
7. Vilanova  ..................36
8. Horta ........................36
9. El Catllar ..................35
10. Igualada .................34
11. Tecnofutbol ............32
12. Andorra ..................28
13. Amposta  ................28
14. Balaguer ............... 26
15. Marianao ................24
16. Jesús i Maria  ........24
17. Vista Alegre ...........23
18. Alpicat ....................23

1. Iban Parra ........ 10
2. Yerai Darias ....... 4
3. Isaac Solanes .... 4
4. Pau Solanes ...... 2
5. Botigué ............... 2
6. Andreu Martínez 1
7. Joan Martínez ... 1
8. Ferran ................. 1
9. Juan Carlos ....... 1

Un gol de Botigué no va 
ser suficient per a què 
el Balaguer s’emportes 
un resultat positiu del 
camp d’El Catllar, que 
va marxar al descans 
amb un 2-0 favorable, 
que va ser impossible 
de remuntar per un 
voluntariós Balaguer.

El C.F. Balaguer suma dues derrotes 
consecutives i es complica la salvació
FUTBOL>> El
Balaguer no ha sumat 
cap punt en els dos 
darrers partits disputats 
contra dos rivals
directes

16/03/2014

BALAGUER 0
ALPICAT 2

 El Balaguer no acaba de 
trobar el camí de la victòria, 
i després d’un excel·lent 
començament de segona 
volta amb tres victòries con-
secutives, només ha sumat 
dos punts dels 12 darrers 
disputats, i tot i que no està 
en zona de descens directe, 

que va gaudir.
 Els balaguerins van cau-
re també el passat diumen-
ge al camp de El Catllar, que 
es va avançar amb dos gols a 
la primera part, i tot i que a la 
segona part, els balaguerins 
van retallar diferències amb 
un gol de Botigué, l’esforç 
no va ser suficient per re-
muntar el resultat.
 El Club de la Noguera 
està patint una crisi de re-
sultats i també de direcció, 
ja que aquesta mateixa set-
mana, ha dimitit de manera 
irrevocable, el president de 
l’entitat, Josep Burgués. El 
vice-president i responsable 
del primer equip, Xavier 
Martínez, es farà carrec de 
la presidència fins a finals 
de temporada, en que es 
convocaran eleccions.

els resultats dels equips de 
baix no han acompanyat i es 
troba a tant sols tres punts 
del cuer, l’Alpicat, que va 
emportar-se els tres punts 
en joc del camp del Bala-
guer, en que els vermells no 
van saber aprofitar cap de 
les moltes ocasions de gol 

Víctor s’en va d’un defensor

23/03/2014

EL CATLLAR 2
BALAGUER 111

Clivillé s’en va d’un defensor

Iban Parra

Propers encontres

30/03/2014 --  16,30 h
Camp Municipal Balaguer

Balaguer | Tecnofutbol
-------------------------------------

23/03/2014  --  17 h
Estadi Les Comes

d’Igualada

Igualada| Balaguer
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El CFS Balaguer Cristec guanya al Rubí i 
es consolida a la meitat de la taula

FUTBOL  SAL A>> 
L’Infantil del Vedruna A 
aconsegueix una impor-
tant victòria després de 
vèncer el C.F.S. Maris-
tes per 4-1, amb gols de 
Roger Viola (2), Roger 
Bonet i Antoni Altisent.
 El partit  disputat  

entre dos dels equips 
capdavanters de la ca-
tegoria. Dos equips que 
estaven separats per 
dos punts i amb aquesta 
victòria el Vedruna se’n 
va de 5 i el que és més 
important amb el goal 
average a favor.

L’Infantil A de Futbol Sala del 
Vedruna guanya al Maristes

Infantil A del Vedruna

CF Sala Balaguer Cristec

 El CFS Cristec Balaguer 
aconseguia el passat dissabte 
22 de març una importantís-
sima victòria enfront un Rubí 
molt combatiu que lluitava 
per la permanència. Aviat 
s’avançarien els locals en el 
marcador mitjançant Chus 
però un badada defensiva feia 
que el Rubí empates el partit. 
Hector marcava el 2 a 1 a les 
acaballes del primer temps.
 En la segona part el nivell 
de joc de tots dos equips va 
augmentar, en un partit en el 
que els balaguerins responien 
als gols visitants d’immediat. 
S’arribava als últims cinc 
minuts de partit amb empat 
a 4  i va ser llavors quant els 
balaguerins van saber ges-
tionar millor les situacions 
d’atac aconseguint primer 
Chus i després Tarroja establir 
el definitiu 6 a 4 final.

FUTBOL SALA>> Els balaguerins que van marxar al 
descans amb un ajustat 2-1, van igualar el partit a 4 
gols a cinc minuts pel final, i arrodonint fins al 6-4
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 El 15 i 16 de març 
les gimnastes del Club 
Rítmica Balaguer van 
començar la temporada 
de competicions amb 
la seva participació al 
torneig que es va celebrar 
a T o r r e d e m b a r r a , 
amb la primera fase 
dels Campionats de 
C a t a l u n y a  e n  e d a t 
escolar.
 El club va presentar 
varies gimnastes en les 
diferents modalitats; 
en categoria individual 
infantil a Marina Angerri, 

Bon paper de les gimnastes 
balaguerines, al Torneig
celebrat a Torredembarra

Gimnàstica Rítmica

RÍTMICA>> Adelina 
Muresan va quedar 
1a i es  va classificar 
directament per la 
final de Catalunya

El Balaguer d’Escacs lidera la classificació 
després de derrotar al Baix Segre per 8-2

 E l  p a s s a t  d i a  1 7 , 
s’enfrontaven el 1r (Baix 
Segre) i  el 2n (Balaguer), els 
dos únics equips imbatuts 
de la categoria preferent 
lleidatana d’escacs. Matx 
esperat perquè deixaria un 
líder quasi definitiu davant 
la 9a ronda i última ronda 
del diumenge vinent. Dos 
combinats molt forts, i d’un 
nivell escaquista similar en 
teoría. Balaguer 8 – Baix 
Segre 2, va ser el resultat final; 
una mica sorprenent davant 
la bona marxa dels dos 
equips aquesta temporada. 
A més els balaguerins no 
van perdre en cap de les 10 
partides disputades.Escacs

La piscina coberta de Balaguer acull la 
5a Jornada de la Lliga Catalana Aleví
NATACIÓ>> Molt bons 
resultats en la 5a Jornada 
de la Lliga Catalana Aleví 
i el trofeu Hivern disputat 
el 8 i 9 de març a la piscina 
municipal de Balaguer amb 
més de 170 nedadors dels 
clubs de la província a més 
del CN Igualada i CN Tarraco. 
En la Lliga Aleví tenim com 
a resultats més destacats la 
2a posició de l’Aurembiaix 
Pifarré en els 400 lliures, la 3a 
posició de la Sara Puigarnau 
en els 400 estils (rècord del 
club 12 anys).

ESCACS>> El Baix Segre, 1r classificat abans del 
partit, és un dels equips més forts de Ponent

Piscina Municipal de Balaguer

i en categoria individual 
sènior a Andrea Lorenzo 
i  Ade l ina  Muresan, 
aquesta darrera amb 
una gran exhibició es va 
emportar el 1r lloc, que 
li permet classificar-se 
directament per la final 
de Catalunya.
 El proper diumenge 
30 de març podrem 
tornar al poliesportiu 
municipal de Balaguer 
amb una nova edició 
del trofeu  GR Ciutat de 
Balaguer, la novena, en 
la que hi participaran 
prop de 500 gimnastes 
d’arreu de la província, 
amb més de 9 clubs 
i  e n  l a  q u e  v o l e m 
destacar les més de 
1 0 0  g i m n a s t e s  d e 
l’escola municipal de 
gimnàstica rítmica.
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Excel·lents resultats dels atletes del 
Club Pedala.cat en BTT i sky alpinisme

NATACIÓ>> Molt bons 
resultats aconseguits el 
passat dissabte  dia 15,  
a la lliga Catalana de na-
tació organitzada pel CN 
Mollerussa, amb la par-
ticipació de mes de 170 
nedadors en categoria 
benjamí i prebenjamí de 
6 clubs de la província. 

Desatacar en categoria 
Prebenjamí  la 2a posició 
de l’Arnau Pifarré en els 
25 esquena  i 5è en Jordi 
Suñé, en femení tenim la 
2a posició de la Jasmina 
Peró i 4a  l’Helena Roca i 
molt bons resultats d’en 
Roger Martí i l’Ariadna 
Marín.

Nedadors prebenjamins i 
benjamins a la lliga catalana

Nedadors balaguerins

Josep Miquel Salvadó

 El passat cap de setmana 
s’ha celebrat la 2a prova de la 
Copa Catalana de BTT a la lo-
calitat de Corró d’Amunt, on el 
biker balaguerí,Josep Miquel 
Salvadó, ha aconseguit una 
meritòria 24a posició Màster 
40, després d’anar remuntant 
durant tota la cursa, en un 
circuit que constava de 8 km 
i en el qual s’havia de fer  tres 
voltes per corriols molt durs 
i tècnics. En la cursa i van 
participar prop de 400 bikers.
 Per altra banda, la també 
atleta del Pedala.Cat, Maria 
Fargues, participà a la mítica 
Pierra Menta,una cursa d’sky 
Alpinisme en parelles, que 
transcorre pels Alps durant 4 
dies, i on corren els millors del 
món de la disciplina, la Maria 
s’emportà cap a casa una més 
que meritòria 6a posició de la 
seva categoria.

Josep Miquel Salvadó va ser 24è en la Copa
Catalana de BTT i Maria Fargues va ser sisena en la 
seva categoria de sky alpinisme
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 A q u e s t  c a p  d e 
setmana el Balaguer 
Villart Logístic ha refermat 
la seva candidatura 
per a obtenir els sots-
campionat de la lliga de 
Superdivisió al guanyar a 
domicili a un rival directe 
com el Mataró Quadis per 
2 a 4.
 L’encontre, com ja és 
habitual, ha estat marcat 
per l’encert en l’aliniació 
de l’entrenadora Anna 
Biscarri. Aixó, en el primer 
partit, Tingting Wang s’ha 
desfet sense problemes 
de Paula Bueno per 0 

El Balaguer Villart Logístic 
dóna la campanada i guanya 
a la pista del Mataró, 2-4

Club Tennis Taula Balaguer Villart Logístic

TENNIS TAULA>> 
Ara opten amb 
aquesta victòria al 
subcampionat de la 
Superdivisió

El Check Systems Balaguer cau per 2-1 a la 
pista del Magic Sants en un partit igualat

 Der ro ta  de l  Check 
Systems Balaguer al camp 
del Magic Sants per 2 gols 
a 1. Els dos equips enfron-
taven el partit com a rivals 
directes amb una diferència 
de 3 punts a favor de les 
balaguerines.
 Es va arribar a l’empat 
a 0 gols a la mitja part, i en 
la represa, les balaguerines 
van donar un gir complet 
al partit, pressionant indi-
vidualment la sortida de 
pilota. Les locals es van 
avançar en el marcador, 
però el Balaguer aconseguí 
el gol de l’empat. A falta de 
pocs segons les locals van 
marcar el definitiu 2-1.Check Systems Balaguer

El CB Balaguer masculí perd a St. Cugat, i 
l’equip femení guanya al Martorell
BÀSQUET>> L’equip sènior 
masculí del Club Bàsquet Ba-
laguer va perdre per 79-76 a la 
pista del Sant Cugat, i conti-
nua a la meitat de la taula, 
amb 11 victòries i 13 derrotes. 
Aquest dissabte rebrà el líder 
de la categoria, el Gavà, a les 
18,30 h al poliesportiu. D’altra 
banda, l’equip sènior femení 
va guanyar el seu partit da-
vant el CB Martorell per 54-47, 
i aquest dissabte visitaran la 
pista del Viladecans, a partir 
de les 18 h.

FUTBOL SALA>> Les balaguerines van veure com, 
tot i dominar, les locals aconseguiren guanyar

Sènior masculí del C.B. Balaguer

a 3. En el segon Anna 
Biscarri ha caigut davant 
Galia Dvorak per 3 a 0. En 
el tercer, Yan Lan Li no 
ha pogut tampoc amb la 
russa Svetlana Bakhtina 
i ha caigut també per 
0 a 3. Però amb el 2 a 1 
contrari en el marcador 
general ha començat la 
remuntada balaguerina 
a partir d’un partit de 
dobles que ha acabat 
essent una de les claus de 
l’encontre i en que Wang i 
Li s’han acabat imposant 
a Dvorak i Bakhtina per 
1 a 3, en el següent 
individual Tingting Wang 
s’ha imposat clarament 
a Galia Dvorak per 0 a 
3 i finalment Yan Lan Li 
ha superat fàcilment a 
Paula Bueno pel mateix 
resultat de 0 a 3 posant 
el marcador final en 2 a 4.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
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 Petit Món va néixer 
com una idea i poc des-
près com un projecte a 
primers de l’any 2009, fruit 
del batibull d’emocions 
que la Laia va portar a la 
vida del Sergi i l’Àngels, 
una parella emprenedora 
però molt novella en el 
tema de tenir infants.
 La Laia amb els seus 
plors, rialles, mirades… va 
encendre l’espurna en el 
pensar d’aquesta parella 

Balaguer, Q de qualitat en educació?
Grup municipal socialista de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Després de gairebé 3 anys 
de govern, els ciutadans de 
Balaguer podem constatar 
quina és la manera de fer i 
quins són els interessos reals 
de l’equip de govern.
 D’una banda, quan el Sr. 
Alcalde parla en públic, per 
la ràdio, la premsa o en els 
Plens, s’omple la boca del bon 
fer, d’atendre a la gent, d’es-
tendre la mà, està atent a no-
ves propostes..., i després de 
bones intencions i tanta xer-
rameca, no és capaç d’aten-
dre personalment demandes 
i precs que li fan uns pares 
d’una escola bressol.
 Sense anar més lluny, en 
l’últim Ple del mes de febrer, 
després que el Regidor d’Edu-
cació i el mateix Alcalde sense 
cap tipus de rubor, ens van 
explicar les meravelles i el bon 
fer dels professionals de les 
llars , tot obviant la situació 
real en la què es troben. Els 
grups  de l’oposició varem ha-
ver de fer-los-hi memòria de la 
realitat tot exposant el desco-
neixement, la desatenció i poc 
interès que han mostrat per  
les Llars Bressol: (acomiada-
ment de personal, supressió 
d’una aula de P-0, augment de 
ràtio en les aules de P-1, com-
pactació de 2 treballs en una 
sola persona...).
 D’altra, estem molt preo-
cupats per la poca atenció que 
el seu equip de govern dedica 
a l’educació en general. I en 
especial a la infantil i a l’ense-
nyament bàsic obligatori.
 En el seu afany d’acon-
seguir reduir el dèficit eco-
nòmic,  l’any 2012 i 2013 des 
del govern es va prendre la 
decisió de reduir en un 50% 
l’aportació municipal pel pro-
jecte de Dinàmica Educativa 
que va dirigit exclusivament 
a tots els escolars de  0 a 16 
de  Balaguer, essent aquest 
un programa inclusiu perquè 
tots els nens en edat escolar 
aprenguin a fer ciutat, a inte-
grar-se, a saber compartir i 
puguin participar amb altres 

nens en diferents activitats 
lúdico-educatives.
 Què passarà aquest any, 
que  a data d’avui, a 4 mesos 
d’acabar el curs, el Centre de 
Recursos Pedagògics encara 
ignora la quantia que dispo-
sarà per aquest any i que per 
tant ja s’ha vist forçat a mino-
rar la proposta d’activitats?
 Parlant de la reducció del 
dèficit, quina gran “pensada“ 
que han tingut els nostres 
governants: reduir l’organigra-
ma de la plantilla de les Llars, 
com aquell que suprimeix una 
cadira o un despatx. Saben 
vostès que les Llars estan pen-
sades exclusivament per un 
mínim de professionals i que 
aquests són susceptibles de  
poder reforçar les aules quan 
es necessari, i si es redueix 
el personal no permet que al 
llarg del curs es puguin anar 
incorporant més nadons  que 
van complint l’edat o ja estant 
més preparats per anar-hi? 
Parlem de nadons que neces-
siten tota l’atenció i sobretot 
el que falta són “mans” per 
atendre’ls. De carregar més la 
tasca als altres professionals? 
Podem acceptar que es tre-
gui una plaça d’un educador 
i es lloguin 3 assessors i una 
empresa per fer expedients 
laborals? És redueix el dèficit 
fent acomiadaments impro-
cedents  que després s’ens ha 
obligat a indemnitzar-los?.
 Parlem de l’escola d’Arts 
Plàstiques, era necessari tan-
car-la? No van pregonar a tots 
els vents que caldria fer refor-
mes i millorar tantes coses? 
Hi ha hagut noves propostes? 
Clar el més fàcil és tancar 
i anular serveis educatius 
abans de presentar noves pro-
postes.
 Sr Roigé, l’educació és 
el futur del nostre poble i del 
nostre país. Haurem d’espe-
rar més retallades en aquest 
àmbit? Per què no comença a 
aplicar-ho a d’altres àrees com 
festes, celebracions, càrrecs 
de confiança, assessories...

El que veiem
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Fa quatre dies com es 
diu que no feia cap nosa 
la peça de roba que podia 
semblar sobrant, ara sí. 
Per sant Josep Les Blan-
quilles (perers) sempre 
estan florides, hagi estat 
un febrer dur o fàcil de 
viure com darrerament te-
nim. I pensant, he arribat 
a la divagació inútil i gra-
tuïta de com s’assemblen 
amb la seva monotonia 
els perers citats amb el 
Sr. Montoro. Els primers 
amb l’alegria que dóna la 
seva floració, el segon per 
ésser sempre monòton 
Judes que busca els es-
cardussers diners que el 
poble ras pot tenir encara.
 Avui ha d’ésser verta-
derament difícil ser mi-
litant del PP amb totes 
les crítiques que li cauen 
a sobre. No crec pas que 
amb una meticulosa re-
visió, es pogués trobar ni 
una sola mesura que hagi 
anat encarada a benefici 
del poble. Unes vegades 
amb xuleria i altres d’una 
forma més hipòcrita, 
han  anat tocant el botet 
a tothom que no sigui de 
la seva “classe”. I la que 
diem classe mitjana s’ha 

emportat la majoria de les 
bastonades.
 Jo puc comprendre 
la corrupció. És inherent 
al diner i al poder. I de di-
ner n’han tingut a dojo a 
l’esquerra i la dreta, i més 
aquesta darrera. Per tan val 
més no tocar-ho, doncs en 
sortirien tots ben galdosos, 
i a nosaltres sens faria mala 
sang.
 Jo puc comprendre qua-
si totes les mesures en de-
fensa de la Banca, doncs 
estem dins un sistema capi-
talista mani l’esquerra mani 
la dreta. És fàcil de veure 
que si peta la banca peta 
el sistema, això no convé 
a ningú. Però no puc en-
tendre que amb els guanys 
que periòdicament dóna a 
conèixer la banca no soluci-
onin el problemes que amb 
tota la intenció han creat 
a persones sense defensa. 
Per ètica o per decret el 
Gobierno hauria d’actuar. 
Aquest Gobierno, més aviat 
que tard han anat canviant, 
fins i tot, el que funcionava 
bé. Un Wert o un Gallardón, 
semblen anar amb objectius 
diferents, però al fons, és el 
mateix: Omplir tot el territo-
ri de carn de canó, i si pot 

ser amb dependències, que 
l’Estat pagarà tard i mala-
ment, però els tindrà collats. 
Van fent lleis contra el sen-
timent i l’interés general, i 
privatitzà a favor dels que 
ells saben, és el seu desfici.
 A aquests puntals mo-
rals de l’Espanya de Wert 
i Gallardón li podem afe-
gir a la Fàtima aquella que 
s’omple la boca apujant un 
0,25% les pensions. I perme-
tent que la joventut marxi a 
l’estar cansada de no poder 
treballar i no veure cap fu-
tur. Els impostos s’apugen. 
La llum també ho fa malgrat 
que un descastat digui que 
s’ha abaixat. L’IBI amunt, 
el gas amb totes les seves 
formes de consum, amunt. 
L’aigua potable amunt. Els 
combustibles, sigui gaso-
lina, o gas-oil amunt. La 
Seguretat Social mutilada 
amunt. Algú, que sigui qui 
vulgui, em podria dir una 
sola cosa de les que s’ha de 
pagar, que s’hagi abaixat? 
Però és estrany aquest en-
sopiment de la societat civil 
que no reclama el que ja no 
té, i és una conformada se-
nyora davant del que li pre-
nen per mai més tornar-ho.

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

Gràcies - Petit món
Àngels, Sergi i Laia
----------------------------------------------------------------------------------------------------

que varen decidir empren-
dre la missió de crear un lloc 
on els infants tinguessin 
un protagonisme especial i 
on els pares poguessin tro-
bar-se, i gaudir del lleure i 
els jocs amb els seus fills i 
filles.
 Petit Món va obrir les se-
ves portes el 24 de Setembre 
de 2009 i amb ell va comen-
çar un nou camí pel Sergi i 
l’Àngels i també la Laia, un 
camí en el món dels infants, 

els jocs, l’hostaleria… i mol-
tes coses més.
 El dia 1 d’abril de 2014, 
desprès de quasi 5 anys de 
camí, ple de rialles, d’anèc-
dotes, de diversió… agraïm 
a tots els nostres amics i 
amigues, “amiguets i ami-
guetes”, perquè la suma de 
tots hem fet un Petit Món 
cada dia més gran.
 I Avui aquest Petit Món 
queda en mans de l’Ana que 
junt amb tots vosaltres en-
cara el farà més gran.
 Esperem de tot cor que 
continueu gaudint de Petit 
Món. Moltes gràcies.

--------------------------------------------
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 El Celler de l’Arnau 
ens degusta amb les 
seves receptes cuinades 
amb bacallà Skrei, el 
bacallà considerat com 
el millor del món.
 Ent re  e ls  mesos 
de gener i abril, és la 
temporada a Noruega 
d’aquest peix, està en 
el seu moment àlgid, ja 
que quan compleix entre 
cinc i set anys d’edat i 
supera els dos quilos 
de pes, abandona les 
gèlides aigües del mar 
de Barents per migrar 
cap a les Illes Lofoten 
més càlides, on deixarà 
totes les seves cries i allà 
és on serà pescat.
 Un t ipus de peix 
molt preuat,  que en 
temporada és un dels 
peixos més nutritius i 
al mateix temps un dels 
menys calòrics.

 Espanya, Portugal 
i Itàlia són els majors 
consumidors mundials,  
un motiu a favor, és pel 
tradicional precepte 
catòlic de l’abstinència 
quaresmal.
 Gràcies al llarg viatge 
de migració  que realitza, 
aquest peix augmenta 
la seva musculatura 
d i f e r e n c i a n t - s e  d e 
la resta, per ser més 
allargat, més prim i amb 
una carn més ferma, 
blanca i tendra, que es 
notarà sempre en la seva 
degustació.

Les receptes més gustoses 
amb bacallà Skrei amb la 
cuina del Celler de l’Arnau

Plat cuinat amb el bacallà Skrei

És originari de les
fredes aigües
noruegues, i està 
considerat el millor 
bacallà del món

P U B L I R E P O R T A T G E

Càritas ha realitzat un curs de plataforma 
elevadora-retràctil d’inserció laboral

 Aquest març, Càritas ha 
dut a terme un  curs de plata-
forma elevadora-retràctil. El 
curs  ha consistit en 3 hores 
teòriques sobre la normativa 
vigent i pràctiques. S’ha 
realitzat a les instal·lacions 
de Càritas a Balaguer i han 
participat  14 persones, els 
quals prèviament havien 
treballat  l’itinerari indivi-
dualitzat d’inserció i s’havia 
valorat positivament aquest 
curs per millorar la seva ocu-
pabilitat. L’objectiu d’aquest 
curs, que està cofinançat 
pel Fons Social Europeu i, 
és l’obtenció del carnet per 
tenir més possibilitats a la 
inserció laboral.Curs de plataforma-elevadora

Conferència a càrrec d’Elisenda Paluzie 
a la sala d’actes de l’ajuntament
 Que passaria amb les 
nostres pensions en una 
Catalunya Independent?. 
La Degana de la Facultat 
d’Economia i Empresa de 
la Universitat de Barcelona, 
i  professora de Teoria 
Econòmica  i  Doctora 
en Economia, Elisenda 
Paluzie ho va explicar en 
una conferència, a la Sala 
d’actes de l’Ajuntament 
el passat dia 21  amb el 
títol «La pujada de les 
pensions en una Catalunya 
independent».

El curs servirà a les 14 persones que l’han realitzat 
poder optar per treballar als magatzems de fruita

Elisenda Paluzie
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L’Ajuntament aplica un tractament a la
històrica sequoia de la Plaça de la Sardana

 El Doctor en Eco-
nomia Pública per la 
Universitat de Nova York, 
i membre de la Comis-
sió Mixta de traspassos 
Estat-Generalitat, Gui-
llem López Casasnovas, 
oferirà una conferèn-
cia sobre “Catalunya 

1714-2014: Finançament 
i autogovern”, a la Sala 
d’actes de l’Ajuntament, 
el proper divendres 11 
d’abril   a les 20,30 hores, 
organitzada pel Cercle 
de Promoció Econòmica 
i d’iniciatives de Bala-
guer i comarca.

Conferència de Guillem López 
Casasnovas a Balaguer

Guillem López a Balaguer el proper 11 d’abril

Sequoia de la Plaça de la Sardana

 L’Ajuntament de Balaguer 
està aplicant tractaments 
fitosanitaris a la sequoia de 
la plaça de la Sardana per 
tal de frenar l’assecament de 
les fulles. Aquest és un arbre 
històric i
molt significatiu per a la ciu-
tat, plantat al centre d’aquest 
espai com a símbol de l’ager-
manament amb la ciutat de 
Pacífica (Califòrnia- EE UU). 
Precisament, van ser les 
autoritats d’aquesta localitat 
californiana les que van rega-
lar fa més de 30 anys aquest 
arbre a Balaguer.
 Un cop hagi fet efecte 
aquest solució líquida, que 
ha obligat a fer un cavalló de 
terra al voltant de la soca per-
què es vagi filtrant lentament, 
es sulfatarà amb un fungicida 
tota la sequoia per d’eliminar 
per complet la infecció.

L’arbre fou regalat fa trenta anys per les autoritats 
de Pacífica, com a símbol de l’agermanament de la 
ciutat californiana amb Balaguer
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
ES LLOGA PIS al c/ 
Sanahuja,  28 amb 
e lec t rodomèst ics , 
moblat, tot equipat. 
Amb ascensor. Raó: 
973446087.
-----------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des a la millor zona 
de Balaguer, al cos-
tat del col·legi Mont-
roig, de 516 m2. Raó 
telèfon: 676996765.
-----------------------------------
OUTLET DE VENTA 
de pàrquings: la Ban-
queta,  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 eco-
nòmic. Raó telèfon: 
973450051 (Trucar de 
9h a 13.30 h).
-----------------------------------
ES LLOGA magatzem 
de 21m2 al c/ Sant Pere 
Màrtir, per 90 e/mes. 
Lloguer de pàrquing 
al c/ Urgell per 35 e /
mes. Lloguer d’apar-
tament seminou a Ca-
marasa, amb vistes al 
riu i foc a terra. Raó: 
973447752-639920281.
-----------------------------------

ES VEN pàrking tancat 
al c/ Sanahuja, davant 
Germanes Carmelites. 
Primera planta. Raó: 
687702417.
-----------------------------------
ES LLOGA pisos d’1  
h., a Vallfogona de 
Balaguer. Moblats. A 
partir de 190 e amb 
despeses de comuni-
tat incloses. Telèfon: 
679606061.
-----------------------------------
TRASPÀS de pub mu-
sical amb llicència de 
discoteca a Balaguer, 
per no poder atendre. 
Reformes fetes a l’any 
2012. Raó telèfons: 
699306556-649115507.
-----------------------------------
ES LLOGA pis moblat, 
amb calefacció, as-
censor, 3 habitacions, 
molt cèntric. Raó telè-
fon: 973451371.
-----------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes i 
qualsevol altre esde-
veniment. Àmplia ex-
periència en el sector 
audiovisual. Demana 
un pressupost sense 
cap compromís. Con-
tacte Dani Arregui. 
Tel.: 686774086 o  mail: 
daniaso@gmail.com
-----------------------------------

SE OFRECE chica 
seria y responsable, 
para limpiar hógares y 
planchar ropar (de lu-
nes a viernes) y fregar 
platos (fin de semana). 
Buenas referencias. 
Razón: 642428457.
-----------------------------------
E S  B U S C A 
dependent/a per co-
merç a Balaguer, pels 
divendres tarda (18 a 
21 h) i dissabtes mati, 
un mes l’estiu i un mes 
l’hivern. Enviar CV a: 
feinabalaguer@gmail.
com explicant la teva 
motivació per la feina.
-----------------------------------
ES TRASPASSA lli-
cència de taxi de Ba-
laguer, amb cartera 
de clients. Bon preu 
de traspàs. Oportu-
nitat d’assegurar-te 
un lloc de treball fix i 
estable. Raó telèfon: 
609382223.
-----------------------------------
CLASSES part icu-
lars o repàs de llen-
gua anglesa, de pri-
mària i d’ESO. Raó: 
647185846.
-----------------------------------
SE OFRECE señora 
para hacer trabajor, 
cuidar gente mayor o 
niños, limpieza o ayu-
dante de cocina. Con 
buenas referencias. 
Razón: 602889282.
-----------------------------------

PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa en llengua 
anglesa. Classes parti-
culars o grups organit-
zats. Raó: 650422582.
-----------------------------------
OBRAS Y REPARA-
CIONES Fernando 
González (cocinas, 
baños, tarimas  flotan-
tes, suelos cerámicos, 
techos de madera, pla-
dur, hieso y pintura). 
Pide tu presupues-
to sin compromiso al 
616382128 - 973424026.
----------------------------------- 

VARIS
-----------------------------------
SENYOR de 59 anys, 
voldria conèixer senyo-
ra per establir amistat. 
Raó: 630202139.
-----------------------------------
CLASSES DE BALL 
(Swing, Salsa, Bac-
hata, Foxttrot, Cha 
Cha Cha, Vals, Tan-
go...). Horaris de di-
marts, dijous o bé 
dissabtes al vespre. 
Més informació al: 
626915106 (Xavi).
-----------------------------------
L L O G O / C O M P R O 
granja d’engreix de 
porcs o pollastres, 
per Balaguer o po-
bles del voltant. Raó: 
649581221.
-----------------------------------

COMPRO: Segells, 
joguines antigues, plo-
mes estilogràfiques, 
rellotges antics, cò-
mics i llibres antics, 
àlbums de cromos, 
monedes, bitllets, pos-
tals i fotos antigues.... 
Telèfon: 676803205.
-----------------------------------
LA PINTORA Mai-
te Petit, convida a 
tothom a la seva ex-
posició d’obres per-
sonals, mai exposa-
des. Exposició al c/ 
d’Avall, 28 1r o bé 
truqueu al 609135472.
-----------------------------------
LLOGUER O EXPLO-
TACIÓ compartida de 
màquina IPL d’última 
generació. Manipul en 
fred a -4º C, totalment 
indolora. 250 e diaris. 
Només per a professi-
onals. Raó: 973392919.
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines al c/ 
Sant Lluís, 36-38 altell 
de Balaguer, al telèfon 
973448273 o pel web: 
www.grocdigital.com
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                                feiners
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                            DS i DG
20.23                                “                                    de dill. a div.
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius
06.10                         TÀRREGA                                   feiners
07.10                                 “                                             feiners
07.50                                 “                      de dill. a div. feiners
12.00                                 “                                              feiners
15.00                                 “                                             feiners 
19.30 “ feiners
07.10                          LLEIDA                de dill. a div. feiners
07.40                                 “                                                  diari
07.45                                 “                                             feiners
07.48                                “                       de dill. a div. feiners
07.55                                “                       dima. dimec, diven.
08.00                                 “                               dill., dij., diven.
09.15                                 “                                             feiners
10.45                                 “                                       diumenge
10.50                                “                       de dill. a div. feiners
12.00                                “                       de dill. a div. feiners
13.10                                “                       de dill. a div. feiners
13.30                                “                              de dill. a div. feiners
14.45                                “                    de dill. a div. feiners
15.15                                “                      de dill. a div. feiners
15.18 “                    de dill. a div. feiners
17.30         “                                                 diari
17.51         “                                                 diari
19.10 “                     de dill. a div. feiners
19.21     “                     diumenges
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50    “                                                 diari
12.00      ALBESA                                 dissabte
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                      de dill. a div. feiners
16.35   “                                        divendres 
16.50 “                                        diari
19.10 “                                                  de dill. a div. feiners

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU                  diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                            “                  diari
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT                             feiners
19.47 “                                  de dill. a div.
07.00 ÀGER                                      feiners
13.37 “                                      diumenge
14.00 “                              dime., div., dis.
17.00 “                              dill., dima., dij.
17.22 “                                                 diari
20.07                 “                    dirar
21.21 “                                   de dill. a div.
11.05 LES                                             diari
18.05  “                                                 diari
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
15.15 “                     de dill. a div. feiners
11.00        “ dissabtes
12.45 “                                        dissabtes
SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dill. a div. feiners
07.45 de dill. a div. feiners
08.45 diari
09.10 feiners
10.00 de dill. a div. feiners
11.00  feiners
11.10 de dill. a div. feiners
12.30  feiners
12.50  diumenges
13.00  de dill. a div. feiners
14.10 de dill. a div. feiners
15.00 de dill. a div. feiners
16.00 divendres
16.15 diari
16.35 diari
18.30 de dill. a div. feiners
19.00 de dill. a div. feiners
19.20 diari
20.00 de dill. a div. feiners
20.35                                                      de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30
10.00 (2) 10.30 
14.16 (3) 14.46
18.10 (3) 18.39
18.50 (2) 19.20
21.05 (4) 21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39 (4) 11.00
11.09 (2) 12.30

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10 (4) 09.39
10.40 (2) 11.09
17.30 (3) 17.59
20.30 (4) 20.59
LA POBLA BALAGUER
12.56 (3) 14.16
17.30 (2) 18.50

(1) De dilluns a divendres feiners.
(2) Diumenges.

De les 8 de la tarda del 27 de març a les 8 de la tarda del 3 d’abril CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 3 d’abril a les 8 de la tarda del 6 d’abril SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 6 d’abril a les 8 de la tarda del 13 d’abril MARCH3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farmàcies
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
------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

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

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS PRESSUPOST
al tel.: 687 509 546

(3) De dilluns a dissabte.
(4) Diari.
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