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PORTADA
Dia de Sant Jordi

 Sant Jordi, patró de Catalunya, és un personatge a cavall 
de la realitat i la llegenda. La tradició diu que va ser un màrtir 
cristià que havia nascut a la Capadòcia entre els anys 275 
i 280, fill d’una família de la noblesa rural i que va morir el 
23 d’abril de 303 possiblement a Palestina.
 Sant Jordi és el patró dels enamorats a Catalunya en 
record a la gesta del sant en salvar a la princesa del drac. La 
tradició de regalar una rosa a la noia que s’estima sembla 
que es remunta al segle XV amb la “Fira dels Enamorats” que 
es celebrava a Barcelona. El que si és cert és que en aquest 
mateix segle, es regalava una rosa a totes les noies que 
assistien a la missa que es celebrava a la capella dedicada 
a Sant Jordi en el Palau de la Generalitat.
 Altres diuen que per festejar el Sant, a Barcelona, la 
noblesa celebrava al Born, torneigs, justes i altres jocs 
d’armes, i on les dames eren obsequiades amb roses i flors. 
El costum d’obsequiar a l’estimada amb una rosa es va anar 
estenent fins arribar a ser com coneixem en l’actualitat.
 D’altra banda el 23 d’abril coincideix amb la festa del 
“Dia del Llibre”. Aquesta festa va començar a celebrar-se 
el 7 d’octubre de 1926, a instàncies de l’escriptor i editor 
valencià afincat a Barcelona Vicent Clavel Andrés, que ho 
va proposar a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona, per 
commemorar el naixement de Cervantes. El president del 
govern espanyol, Primo de Rivera, ho va acceptar i el Rei 
Alfons XIII va firmar el decret instituint la “Festa del Llibre 
Espanyol”. A l’any 1930 es va traslladar al dia 23 d’abril, data 
de la mort de Cervantes. Al 1995, la Unesco declarar aquesta 
data, en què també varen morir William Shakespeare i Josep 
Pla, “Dia Mundial del Llibre i dels Drets d’Autor”.

Sant Jordi

 He de confessar que la 
darrera sentència del Tribu-
nal Constitucional sobre el 
dret a decidir no m'ha provo-
cat estranyesa, però sí per-
plexitat. No per la porta que, 
segons fonts, no s'acaba de 
tancar, quant a la consulta, 
sinó més aviat per la indefini-

ció  a què sotmet Catalunya. 
Fins ara, el debat era si era 
nació, nacionalitat, comuni-
tat autònoma o región. Ara es 
diu que no és ni subjecte ju-
rídic ni polític. M'he apressat 
a mirar aquestes accepcions 
al diccionari i cap de les dues 
no hi surt. Suposo que algu-
na topologia de subjecte deu, 
potser, encara, mantenir; 
com, per exemple:  gramati-
cal, agent, pacient... Fins i tot 
el podem trobar el·líptic; és 
adir,  en aquells casos en què 

hom no l'esmenta, talment 
com si, d'una manera o altra, 
se'l volgués suprimir o esbor-
rar. No oblidem, però, que sí 
que manté el de passiu, en 
relació “al compliment de les 
prestacions tributàries”. Pa-
gar, sí; però, decidir, no. Des 
dels inicis del restabliment 
de la Generalitat, què han es-
tat fent, doncs, el Govern au-
tonòmic i el Parlament? No 
són, ambdues institucions, 
en alguna mesura, subjecte 
jurídic i/o polític?
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Balaguer acull una nova edició de la 
Fira Q, els dies 26 i 27 d’abril

 El proper cap de setmana 
del 26 i 27 d’abril, la capital 
de la Noguera celebrarà 
una nova edició de la Fira 
Q, en la que els visitants 
podran gaudir un any més 
de la Mostra Nacional de 
Coques de Samfaina, amb 
la presència d’una vintena de 
forners dels diferents pobles 
de la comarca de la Noguera, 
així com una representació 
del comerç i la industria 
local, fent un especial èmfasi 
en el sector de la restauració 
i de la gastronomia local.
 La Fira obrirà les seves 
portes el dissabte 26 al matí 
i les tancarà el diumenge 27, 
al vespre.Fira Q

El comerç del Centre Històric preparen 
la Setmana Santa i Sant Jordi
 C o i n c i d i t  a m b  l a 
Setmana Santa i Sant Jordi, 
els comerços del centre 
h istòr ic  han preparat 
diverses activitats per tal 
de promocionar la zona. 
Fins el proper 17 d’abril, 
les persones que comprin 
als comerços del carrer 
Major rebran una butlleta 
per participar en el sorteig 
de tres mones de Pasqua 
gentilesa de les pastisseries 
Graells, Inalba i Miquel 
Palau. El sorteig es farà el 
17 d’abril.
 Per la seva banda, els 
comerciants del carrer 
d’Avall, organitzen el proper 
14 d’abril a les 17.30 hores un 
taller de mones de Pasqua 

La Mostra nacional de Coques de Samfaina serà un 
dels esdeveniments més importants de la Fira

Centre Històric de Balaguer

a càrrec del pastisser Pepe 
Daza. El preu per participar-
hi és de 15 euros i  la 
inscripció s’ha de formalitzar 
a la Ferreteria Armengol.

 Un de cada quatre 
nens i nenes de 3 a 
12 anys del municipi 
de Balaguer té excés 
d e  p e s ,  s e g o n s  e s 
desprèn dels resultats 
d e l s  m e s u r a m e n t s 
antropomètrics de pes, 
alçada i circumferència 
de cintura fets a 1.374 
escolars  en el  curs 
2012/2013 en el marc 
del  Programa Thao- 
Salut Infantil. Dit d’altra 
manera, la prevalença 
d’excés de pes entre els 
nens i nenes d’aquest 
franja d’edat és d’un 
25,7%, una xifra que 
és inferior a la mitjana 
obtinguda en el total 
dels municipis Thao pel 

El 25 % dels infants de
Balaguer entre 3 i 12 anys 
tenen sobrepés, segons Thao

Medicions a les escoles del Programa Thao

Una xifra inferior a la 
mitjana, però superior 
a les mesures que es 
van fer durant el curs 
2011-2012

mateix període (28,5%), 
però que suposa un 
repunt  respecte  e ls 
res u l ta ts  o bt inguts 
en el curs 2011/2012 a 
Balaguer (21,2%).
 Per sexes, l’excés de 
pes és superior en les 
nenes (27,6%) que en els 
nens (23,8%).
 El Programa Thao- 
Salut Infantil s’implanta 
a Balaguer des del curs 
2008-2009. Es tracta d’un 
projecte de promoció 
d’hàbits saludables entre 
els nens i nenes de 0 a 12 
anys i les seves famílies, 
t o t  f o m e n t a n t  u n a 
alimentació equilibrada, 
var iada i  agradable 
i  f o m e n t a r  t a m b é 
l’activitat física regular; 
e s t i m u l a n t  h à b i t s 
adequats de descans i 
intervenint de manera 
transversal sobre els 
factors  psicològics , 
emocionals i la relació 
familiar i social.

 Finalment, per Sant 
Jordi, els comerciants del 
carrer Major organitzen una 
ballada de sardanes a les 
11.30 hores.
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Obres de remodelació i pavimentació 
del carrer Cuartel al Centre Històric

 L’Ajuntament de Ba-
laguer està remodelant el 
carrer Cuartel, ubicat en ple 
centre històric de la ciutat. 
Es tracta d’una reforma inte-
gral que implica l’alçament 
del carrer, la substitució de 
les xarxes de clavegueram i 
aigua i la restitució del pavi-
ment.
 Aquest és un dels carrers 
del centre històric pendents 
de millora des de l’execució 
de les obres de Pla de Bar-
ris. A causa de la llargada 
del carrer, que serveix de 
circumval·lació entre la pla-
ça Sant Salvador i l’extrem 
nord del carrer Torrent, les 
obres es fan per trams.Carrer Cuartel

Els alumnes balaguerins planten
plantes aromàtiques al cementiri nou
 Uns 190 alumnes de 
quart de primària dels 
diferents centres educatius 
de Balaguer van plantar la 
setmana passada plantes 
aromàtiques al voltant del 
cementiri nou.
 L’activitat, organitzada 
per la regidoria d’Ensenya-
ment i el Servei Educatiu de 
la Noguera, s’emmarca dins 
del Pla Municipal de Dinà-
mica Educativa d’aquest 
curs 2013-2014.
 Els nens i nenes dels 
centres de Balaguer van 
plantar uns 200 brots de 
romaní, espígol i timó, en 
una zona sense cap tipus de 
vegetació, corresponent a la 

Les obres es fan per trams per la llargada del carrer 
que uneix Sant Salvador amb la part alta

Plantada al voltant del cementiri nou

part més nova del cementiri. 
De fet, un dels objectius 
principals d’aquesta ac-
tivitat és que els escolars 

 E l  l o c a l  s o c i a l 
L a p a l l a v a c a r a ,  d e 
Balaguer,  va acol l i r 
dimecres, 26 de març, 
la presentació de la 9a 
edició del programa 
Voluntariat per la llengua. 
Amb l’acte s’engegava el 
marcador que compta 
les 10 hores a les quals 
es comprometen les 
parelles participants per 
practicar la llengua.
 L’acte va consistir en 
una petita explicació a 
les persones voluntàries 
i  aprenents de com 
funcionava el programa 
o d’on podien treure 
temes per a les seves 

15 noves parelles a la novena 
edició de Voluntariat per la 
Llengua a Balaguer

Voluntariat per la llengua

El programa es va 
presentar el passat 
26 de març al casal 
Lapallavacara de la 
capital de la Noguera

converses. En acabar 
la presentació, es van 
constituir i presentar 
les  15  pare l les  que 
comencen a la capital de 
la Noguera.   
 D’altra banda, alguns 
alumnes que actualment 
estan cursant un curs de 
nivell Bàsic de català van 
animar-se a apuntar-se al 
programa. Per tant, ja es 
preveu que el nombre de 
parelles augmenti.  
 E l  p r o g r a m a 
Voluntariat per la llengua 
posa en contacte una 
p e r s o n a  q u e  p a r l a 
habitualment en català 
amb una que té uns 
coneixements mínims i 
vol llançar-se a parlar-lo. 
Es demana un compromís 
d’una hora a la setmana 
durant deu setmanes, tot 
i que és completament 
flexible i permet quedar 
quan vagi bé a ambdós 
membres de la parella.

s’impliquin en la cura del 
medi ambient de la ciutat, 
tot ajudant a poblar espais 
sense vegetació.
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 La dibuixant Pilarín 
Bayés i el Col·lectiu 
W i l s o n  s ó n  e l s 
guanyadors del XXV 
Premi Comte Jaume 
d’Urgell, que entrega 
l ’ A j u n t a m e n t  d e 
Balaguer a persones i 
entitats que destaquen 
p e r  l a  p r o m o c i ó  i 
defensa de la llengua i 
cultura catalanes arreu 
dels Països Catalans.
 L’ e n t r e g a  d e l s 
guardons es farà el 
proper 12 d’octubre 
a l ’església de Sant 
Domènec de Balaguer.
 E l  j u r a t ,  r e u n i t 
el passat dissabte 22 
de març,  va decidir 

Pilarín Bayés i el Col·lectiu 
Wilson, Premis Comte Jaume 
d’Urgell de l’any 2014

Membres del jurat

Per la seva tasca a 
favor de la llengua i 
cultura catalana al 
llarg de la seva vida 
professional

reconèixer la trajectòria 
d e  l a  i l · l u s t r a d o r a 
vigatana Pilarín Bayés 
(1941), que, des que va 
veure la llum la seva 
p r i m e r a  p u b l i c a c i ó 
(1964) a la revista Cavall 
Fort, ha publicat més 
de 800 llibres, alguns 
t radu ï ts  a  d iversos 
idiomes. De la sòlida 
i llarga trajectòria de 
Bayés, en destaca la 
seva producció infantil 
i juvenil, caracteritzada 
per un estil molt personal 
i inconfusible. 
 P e l  q u e  f a  a l 
C o l · l e c t i u  W i l s o n , 
entitat integrada per sis 
acadèmics catalans dels 
àmbits de l’economia i la 
ciència política, el jurat 
n’ha volgut reconèixer 
la tasca pedagògica per 
difondre amb arguments 
rigorosos, fonamentats 
i  s ò l i d s  e l  p r o c é s 
d’autodeterminació de 
Catalunya.

Alumnes de l’escola Pia visita les coves 
i el Museu de l’Espluga de Francolí
 L’Escola  Pia de Balaguer  
va fer una sortida el passat 
dia 21 de març  a l’Espluga 
de Francolí. 
 Uns 50  alumnes de 
Cicle Superior del centre de 
Balaguer acompanyats pels 
seus professors, van visitar 
les Coves de l’Espluga, on 
van descobrir l’evolució 
humana des del Paleolític 
fins l’actualitat a través 
d’audiovisuals que recreen 
escenes de la prehistòria 
amb personatges reals.
 Com a complement a 
la visita, els alumnes de 
l’Escola Pia de Balaguer van 
participar activament en un 
taller de prehistòria, on van 
poder construir una cabana 
neolítica o fer una pintura 
rupestre, entre d’altres 
activitats. 
 La sortida dels escolars 

L’Escola Pia a l’Espluga de Francolí

balaguerins va seguir les 
seves activitats amb la 
visita al Museu de la Vida 
Rural, també a l’Espluga 
de Francolí, on els alumnes 
van descobrir els treballs 
i les eines que utilitzaven 
els nostres avantpassats en 

Maridatge de formatges Tros de Sort i 
vins Sauvella d’Orcau al Racó Ibèric

 Aquest divendres 11 
d’abril, a partir de les 7 de 
la tarda, i fins a les 12 de la 
nit, el restaurant Racó Ibèric 
organitza un maridatge dels 
formatges Tros de Sort, del 
Pallars Sobirà amb els vins 
Sauvella d’Orcau, de la Conca 
de Tremp.
 Els participants, podran 
degustar una àmplia gamma 
de fins a 9 formatges diferents 
amb els vins Sauvella pel preu 
de 15 e. Aquest preu inclou 
una degustació d’embotits 
ibèrics.

Restaurant el Racó Ibèric

la pagesia, incidint en els 
conreus mediterranis com 
el blat, la vinya i l’olivera.
 La visita va ser molt 
profitosa pels participants 
que van gaudir  d ’una 
magnifica sortida cultural, 
on van gaudir i aprendre.
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 El proper dia 11 tindrà 
lloc al Consell Comarcal la II 
edició de la Fira d’Orientació 
Universitària de la Noguera. 
Aquesta fira pretén donar 
resposta a les demandes 
que havien expressat els 
joves de la comarca per tal 
de poder disposar de més 

El Consell acull la segona Fira 
d’Orientació Universitària

Fira d’Orientació Universitària

L’arxiu del monestir de les Avellanes 
restaura el seu pergamí més antic

 L’Arxiu del Monestir de 
Bellpuig de les Avellanes ha 
restaurat el document més 
antic del seu fons documen-
tal.

Restauració del pergamí

Restauraran un pergamí del s. XV, l’únic que aquest 
arxiu preserva de l’època medieval

informació a l’hora d’escollir 
un centre universitari on 
cursar els graus, un cop 
acabada la secundària. 
Paral·lelament, es faran 
xerrades informatives de 
les diferents facultats i 
universitats en diferents 
espais.

 Es tracta d’un pergamí 
del 1420, l’únic de l’època 
dels monjos que es preser-
va a l’arxiu, ja que aquest 
fou saquejat i dispersat des-

prés de la desamortització 
de Mendizábal l’any 1835. 
 E l  c o n t i n g u t  d e l 
pergamí fa referència a una 
concessió feta per l’abat 
del Monestir al poble veí 
de Vilanova de la Sal. Està 
escrit sobre pergamí de pell 
de corder, en lletra gòtica 
catalana i redactat en llatí i 
català antic.
 La seva restauració 
p e r m e t r à  u n a  m i l l o r 
preservació i accés per a 
la consulta i investigació. 
Per donar-lo a conèixer, el 
Monestir conjuntament 
amb l’Ajuntament de Les 
Avellanes i Santa Linya 
han organitzat un acte 
de presentació d’aquest 
pergamí restaurat, al local 
social de Vilanova de la Sal, 
el proper 25 d’abril a les 
19.30 h.
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Tartareu acull el Centre de Dinamització 
del Patrimoni Històric, Natural i Rural

 El passat dimecres dia 
26 de març un grup de 54 
persones, veïns dels po-
bles de Tartareu, Fontde-
pou, Les Avellanes, Santa 
Linya, Os de Balaguer i 
Balaguer van realitzar una 
sortida cultural per conèi-
xer la Noguera visitant el 
Monestir de Gualter, la 

presa de Rialb (pantà i 
estació de bombeig) del 
canal Segarra-Garrigues 
i la Col·legiata de Sant 
Pere de Ponts.
 La jornada estava 
organitzada pel Patronat 
de Sant Miquel, i va 
ser molta valorada pels 
participants.

Sortida cultural per coneixer 
la zona del Segre Mitjà 

Foto de grup al Monestir de Gualter

Centre de Dinamització del Patrimoni de Tartareu

 Tartareu acull el Centre 
de Dinamització del Pa-
trimoni Històric, Natural i 
Rural a l’antiga escola del 
poble, reformada i conver-
tida en el nou Centre.
 A la primera planta hi 
trobem una mostra de pale-
ontologia, amb restes de di-
nosaures i fòssils de la zona 
i del Montsec, amb vitrines 
i panells que descriuen la 
seva evolució.
 A la segona planta, hi 
ha una mostra del romànic 
representat per l’Ermita de 
Sant Miquel de Tartareu, i 
troballes del castell anda-
lusí que apunta al cim del 
poble i que amaga la histò-
ria d’aquest indret tan pe-
culiar. En horaris concertats 
s’ofereix el taller «Entendre 
el romànic» i també visites 
guiades.

El centre ofereix visites guiades els dissabtes,
diumenges i festius, mentre que es poden concertar 
visites de dilluns a divendres
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 U n  a n y  m é s  e l 
Consell Comarcal ha 
estat present al Saló 
I n t e r n a c i o n a l  d e 
Turisme de Catalunya 
(SITC), a Barcelona,   
promocionant l’oferta 
turística de la comarca 
sota la marca “Montsec”. 
El SITC és la mostra 
turística de referència a 
Catalunya.
 A més del material 
p r o m o c i o n a l  d e l 
M o n t s e c ,  e n g u a n y 
s ’ha  insta l · la t  d ins 
l’estand de Catalunya el 

La Noguera promociona la 
marca “Montsec” al Saló
Internacional de Turisme

Planetari portàtil del PAM

També s’ha
promocionat la
gastronomia de la 
comarca en una zona 
de degustació

Els voluntaris de Creu Roja de la Noguera 
celebren la seva Trobada anual a Ponts

 Ponts va acollir el dissab-
te 29 de març, la XI Trobada 
Comarcal de Voluntaris i 
Voluntàries de Creu Roja No-
guera, la qual va aplegar una 
cinquantena de persones 
voluntàries de la Institució 
Humanitària de que realit-
zen la seva acció en tota la 
comarca. 
 La trobada va estar or-
ganitzada per la institució 
i comptà amb el suport de 
l’Ajuntament de Ponts, el 
Consell Comarcal de La 
Noguera i de la Diputació 
de Lleida. Aquesta trobada 
vol ser un reconeixement a 
la tasca solidària que duen 
a terme els voluntaris.Trobada de Creu Roja

El 25 de març, Milagros Rialp va celebrar 
el seu centenari amb la seva família 
 El dimarts dia 25 de març, 
la Milagros Rialp va fer 100 
anys. El seu fill el Jaume 
Baldillou i la seva jove la 
Pilar Argedas li van preparar 
una gran festa en companyia 
dels seus amics, veïns i 
família. Complir cent anys 
és un bon moment per fer 
memòria i balanç del que 
està sent la seva llarga vida. 
Una vida plena  d’emocions, 
de rialles, i també com no de 
dificultats.  És tot un plaer 
escoltar la Milagros quan 
explica les seves vivències.

A la Trobada, celebrada el passat 29 de març i van 
participar una 50 de voluntaris de la comarca

Centenari de Milagros Rialp

planetari portàtil del Parc 
Astronòmic Montsec, 
o n  s ’ h a  p r o j e c t a t 
l’espectacle “Els Orígens 
de la Vida”, amb l’objectiu 
d e  p r o m o c i o n a r  e l 
Centre d’Observació de 
l’Univers i la certificació 
del  Montsec com a 
Destinació Turística i 
Reserva Starlight de la 
Unesco.
 Una altra novetat 
d’enguany és que el 
SITC comptava amb 
una Zona Gastronòmica 
per a promoure la cuina 
catalana i on el públic va 
poder fer degustacions. 
L a  N o g u e r a  h i  v a 
presentar la seva cuina 
e l  d i v e n d r e s  d i a  4 
d’abril. L’espai va estar 
gestionat per la Societat 
Gastronòmica i Cultural 
del Comtat d’Urgell.
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Del 22 al 27, activitats per totes les edats 
en motiu de la diada de Sant Jordi

 Més d’un centenar 
d’alumnes de 5è i 6è 
de primària i de 1r i 2n 
d’ESO van participar en 
el certamen literari de 
Sant Jordi, un concurs 
de redacció en el qual hi 
participen els 3 millors 
alumnes de cada curs.
 A partir de la pregun-

ta ‘Com t’imagines Bala-
guer d’aquí 300 anys?’, 
els nens i nenes havien 
de redactar un text en 
català, sense límit de 
temps ni caràcters. Un 
jurat decidirà ara quins 
són els tres millors tex-
tos de primària i secun-
dària.

Concurs literari de Sant Jordi 
amb un centenar d’alumnes

Concurs de redacció

Sant Jordi

 En motiu de la festa de 
Sant Jordi, s’han organitzat 
un seguit d’activitats, vari-
ades per totes les edats. A 
partir del dimarts dia 22, hi 
haurà representacions a les 
llars d’infants, xarrades i un 
monòleg a càrrec del televisiu 
Toni Albà al teatre amb  el 
nom de “Ser o no ser cata-
lans”, amb entrada gratuïta.
 Durant tot el dia de Sant 
Jordi, hi haurà a la plaça 
Mercadal exposicions d’art, 
tallers per als més petits, 
explicaran contes, ballades 
de sardanes i de bastoners. Al 
passeig de l’Estació hi haurà 
les tradicionals parades de 
llibres i roses. Les activitats 
continuaran fins el diumenge 
27 d’abril, amb representa-
cions teatrals, mostres de 
dansa, concerts de música 
entre d’altres.

Gran varietat d’activitats programades durant la 
setmana del 22 al 27 d’abril en motiu de la festa de 
Sant Jordi, amb activitats per totes les edats
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 E l  M u s e u  d e  l a 
Noguera ha iniciat les 
entrevistes del projecte 
de recuperació històrica
de la Guerra Civil al Cap 
de Pont de Balaguer, 
batejat com ‘Els nens 
de la guerra’. Es tracta 
d’enregistrar les històries 
dels supervivents de 
l’època amb la finalitat de 
documentar, preservar 
i difondre els fets, les 
vivències i la història 
dels cinc municipis que 
integren aquesta àrea 
pròxima a Balaguer. 
D’aquesta manera, amb 

El Museu inicia el projecte 
“Els nens de la guerra” al cap 
de Pont de Balaguer

Entrevistes a Camarasa

El projecte consisteix 
en enregistrar
entrevistes als
testimonis de la
guerra civil

Os de Balaguer organitza l’exposició de
primavera del 17 d’abril al 4 de maig

 En el desig de convertir 
el Castell d’Os de Balaguer 
(Malignum Castrum) en 
un punt d’interès artístic i 
cultural i després de l’èxit 
assolit en la passada expo-
sició del setembre “Per Sant 
Miquel el Castell ple d’Art”, 
es torna a proposar una 
sèrie d’actuacions què es 
divideixen en una exposició 
de primavera, dues d’estiu 
i, tornant a coincidir amb la 
Festa Major, la de tardor.
 En aquesta ocasió, 
la mostra també reuneix 
d i fe rents  d isc ip l ines , 
amb uns enfocaments i 
aproximacions estètiques i 
conceptuals variades.Exposició de primavera a Os de Balaguer

Alumnes de l’Institut Almatà visiten el 
Museu i fan un recorregut per la ciutat
 Durant els mesos de 
febrer i març, els alumnes de 
2n d’ESO de l’Institut Almatà, 
han fet una visita guiada a les 
sales de l’exposició estable 
del Museu de la Noguera 
(Hisn Balagi-Balaguer: de 
la madina a la ciutat) i a 
l’exposició itinerant «O rei o 
res». També, acompanyats 
per tècnics del Museu, han 
realitzat un recorregut pel 
jaciment arqueològic del Pla 
d’Almatà, el Castell Formós i 
les Muralles de la ciutat.

Amb la presència de diferents artistes de modalitats com 
l’escultura, la fotografia, la pintura o els tapissos

Alumnes de l’Institut Almatà

els records explicats pels 
testimonis s’assegurarà 
q u e  l a  v e r i t a b l e 
història dels fets no 
serà oblidada i que es 
preservarà i difondrà 
per a les generacions 
esdevenidores.
 L a  p r e v i s i ó  e s 
entrevistar i gravar en 
vídeo a 4 persones de 
cadascun dels municipis 
d e l  C a p  d e  Po n t : 
Camarasa, Bellcaire 
d’Urgell, La Sentiu de Sió, 
Vallfogona de Balaguer 
i Balaguer, sobre els 
seus records i vivències 
de la guerra civil. En 
total seran entre 20 i 25 
entrevistes individuals i 
alguna tertúlia de grup.
 A l g u n e s  d e  l e s 
entrevistes es faran 
sobre el terreny on es van 
viure les experiències.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 L’acció de la novel·la 
es situa a Estònia. Un 
país que durant bona 
part del segle XX, va 
patir el terror de dos to-
talitarismes antagònics 
però tenebrosament 
semblants: el soviètic i 
el nazi. La novel·la relata 
les tortuoses desventu-
res del Roland i l’Edgar, 
dos amics que de cop i 
volta es troben atrapats 
dins el furiós remolí de 
la història. La Segona 
Guerra Mundial, i les 
successives ocupacions 
dels nazis i els soviètics, 
els col·loquen davant 
d’una disjuntiva que 
marcarà les seves vides 
per sempre més. Han de 
triar entre mantenir-se fi-
dels a les pròpies convic-
cions o adaptar-se. Una 
passejada per la història 
d’Estònia, on l’amor, la 
intriga i la lluita patriòti-
ca en són els principals 
protagonistes.

El ninot de neu
Autor: Jo Nesbo
Gènere: Novel·la
d’intriga

 La primera nevada de 
l’any sol tenir un efecte 
màgic: la llum canvia, 
els sorolls s’atenuen i la 
brutícia desapareix sota 
la gran catifa blanca. Al 
jardí de la família Becker, 
ha aparegut un ninot 
de neu, amb els ulls 
negres clavats fixament 
a la finestra de la casa. 
Aquella nit,  quan el 
petit Jonas es lleva, es 
troba que la mare no hi 
és: només en queda la 
bufanda rosa al coll del 
ninot de neu... Al llarg dels 
anys, a Noruega, altres 
dones han desaparegut el 
dia de la primera nevada. 
L’inspector Harry Hole 
relaciona el fet amb una 
carta anònima que havia 
rebut uns mesos abans. 
El policia s’enfrontarà, 
per primera vegada a 
la seva carrera, a un 
criminal en sèrie que el 
portarà fins al límit de la 
bogeria.

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

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

Quan els coloms van 
desaparèixer
Autor: Sofi Oksanen
Gènere: Novel·la

 L’autisme és un món 
desconegut i carregat 
de silencis. Per apropar-
se a les persones que 
pateixen aquest trastorn, 
els coordinadors d’aquest 
l l ibre,  impulsors del 
Pro jec te  Àgatha  de 
sensibil ització sobre 
l’autisme, han reunit 150 
poetes i els han demanat 
que trenquin aquest silenci 
amb el llenguatge de la 
poesia.
 El resultat és un poemari 
únic, emotiu i compromès, 
que conté poemes d’autors 
reconeguts, com ara Joan 
Margarit, Jordi Pàmias 
o Carles Duarte, però 
també d’autors locals, 
com Francesc Culleré, 
així com d’altres poetes 
i persones relacionades 
amb l’autisme.
 Projecte solidari que 
impulsa el pare d’una nena  
de 13 anys amb aquest 
trastorn, que afecta a 6 de 
cada 1.000 nens.

Autisme. Trenquem el 
silenci amb la poesia
Autor: Varis poetes
Gènere: Poesia

El racó del poeta

Miquel Trilla
---------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

Si te n’adones tard que te n’adones
de tot el que t’envolta fosc o clar,
si deixes la drecera per les voltes,
o fas imaginaris fets, reals,
si allò que veus ho veus només 
quan tornes...
de tot això se’n diu malament rai.
Quedar-se massa lluny o del tot fora,
del fet que ben segur s’esdevindrà,
saber quan ja ha passat qualsevol 
cosa,
això gairebé sempre és un fracàs.
Fer tard sempre vol dir 
no arribar a l’hora,
permetre posicions al teu davant,
deixar celeritats i mal confondre,
futurs latents, amb la casualitat.
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Primera Catalana

1. Martinenc ................58
2. Viladecans ...............49
3. Torreforta .................45
4. Almacelles ...............43
5. Torredembarra ........43
6. Tàrrega .....................43
7. Horta ........................40
8. Igualada ...................38
9. El Catllar ..................38
10. Vilanova .................36
11. Tecnofutbol ............34
12. Andorra ..................32
13. Amposta  ................31
14. Balaguer ............... 28
15. Marianao ................28
16. Vista Alegre  ..........26
17. Alpicat ....................26
18. Jesús i Maria .........24

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
10. Jordi Clivillé..... 1

Un gol de Jordi Clivillé 
va donar l’empat al 
camp de l’Igualada, 
després que una set-
mana abans, el Bala-
guer tanqués un em-
pat sense gols davant 
el Tecnofutbol, en un 
partit molt igualat.

El Balaguer aconsegueix dos empats 
consecutius i continua en la zona baixa
FUTBOL>> L’equip 
vermell intentarà una 
victòria davant el líder, 
el Martinenc per intentar 
allunyar-se del descens

30/03/2014

BALAGUER 0
TECNOFUTBOL 0

 El Club Futbol Balaguer 
ha aconseguit sumar dos 
punts en els dos darrers 
partits disputats davant el 
Tecnofutbol i l’Igualada. 
 Amb el resultat d’empat 
a zero gols va acabar el 
partit a casa davant el Tec-

 En el partit de la setma-
na passada, els balaguerins 
van aconseguir arrencar un 
punt d’un camp complicat 
com és el d’Igualada, amb 
un gol de Jordi Clivillé, que 
ha de donar esperances 
de cara al partit d’aquest 
diumenge, a partir de les 6 
de la tarda, en que el club 
iniciarà una campanya per 
intentar salvar el club, des-
prés dels problemes que 
està patint en els darrers 
mesos. L’entrada costarà 
un euro i s’espera l’assis-
tència de molts aficionats 
locals per intentar animar 
a l’equip davant del Mar-
tinenc que és el lider de la 
categoria.
 Després, dues setma-
nes de descans per retornar 
el 27 d’abril amb un altre 

nofutbol, en un encontre en 
que el Balaguer va gaudir 
de diverses oportunitats 
per endur-se els tres punts, 
però no va tenir sort de cara 
a porta, i el pal i el porter 
van evitar que el marcador 
es mogués.

Pau lluitant al centre del camp

06/04/2014

IGUALADA 1
BALAGUER 111

Clivillé va marcar el gol de l’empat a Igualada

Isaac Solanes

Propers encontres

13/04/2014 --  18 h
Camp Municipal Balaguer

Balaguer | Martinenc
-------------------------------------
27/04/2014  --  16,30 h

Camp Municipàl
de Torredembarra

Torredembarra| Balaguer

partit important a Torre-
dembarra, un dels equips 
capdavanters d’aquest 
grup segon de la Primera 
Divisió Catalana quan no-
més falten de 7 jornades 
per acabar la present tem-
porada.
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 E l  C F S  C r i s t e c 
Balaguer aconseguia 
el passat dissabte tres 
punts  v i ta ls  davant 
el  Sant Sadurní per 
assegurar pràcticament 
l a  p e r m a n è n c i a  e n 
l a  Te r c e r a  D i v i s i ó 
Nacional i consolidar-se 
definitivament en la part 
mitja de la classificació.
L e s  c o s e s  n o  v a n 
c o m e n ç a r  b é  p e l s 
balaguerins que veien 
com en el minut 13 de 
partit els de l’Anoia es 
ficaven amb un 0 a 2 
en el marcador, resultat 

El C.F.S. Balaguer Cristec
aconsegueix guanyar per 7-3 
al Sant Sadurní d’Anoia

Balaguer Cristec

FUTBOL SALA>> 
Una victòria important 
de cara a assolir la 
permanència, una 
temporada més

El Club Escacs Balaguer campió categoria 
preferent i ascendeix a Segona Catalana

 Ha acabat la competició  
per equips de la categoria 
Pre ferent  l le idatana , i 
l ’ e q u i p  b a l a g u e r í  h a 
assolit el primer lloc de la 
classificació final amb el 
resultat de 8.5 punts dels 9 
possibles, cedint només un 
empat en tot el torneig.
 L’ ú l t i m a  r o n d a  e s 
jugaven el liderat a Ponts, 
on van vèncer per 4 a 6. 
 La classificació final 
ha estat: Primer Balaguer, 
Segon Baix Segre, Tercer 
Almenar, Quart Mollerussa, 
Cinquè Balàfia, Sisè Ponts, 
Setè  Gu issona ,  Vu i tè 
Andorra B, Novè Elefant de 
Solsona i Desè Vilabarca.Club Escacs Balaguer

Les Roquetes C.B. Balaguer guanya 
amb comoditat al C.B. Calaf per 60-36
BÀSQUET>> L’equip sèni-
or femení del Club Bàsquet 
Balaguer va aconseguir una 
important victòria davant el 
C.B. Calaf, per 60-36 que ha 
col·locat a les balaguerines 
en la segona posició de la 
taula classificatòria del grup 
tercer de la Segona Catalana.
 El proper diumenge, les 
balaguerines intentaran re-
frendar aquesta posició a 
la pista del Bàsquet Femení 
Cornellà A, equip que es 
troba a la meitat de la taula.

ESCACS>> L’equip balaguerí ha aconseguit sumar 
8,5 punts dels 9 possibles, quedant líder

Club Bàsquet femení

del tot injust pel joc que 
estaven exhibint tots dos 
equips. Tarroja, però, 
abans de la finalització 
de la primera part, amb 
dos gols posava de nou 
l’empat en el marcador, 
resultat amb el que 
s’arribaria a la mitja part.
 Amb un domini clar 
per part dels locals la 
tranquil·litat no arribaria 
fins als minuts 30 i 31 
en que Albert Garcia i 
Nieto posaven el Cristec 
en un avantatge de 
dos gols que semblava 
tranquilitzador ja que fins 
llavors el Sant Sadurní 
gairebé no s’atansava 
a la porteria defensada 
per Carles. En un últim 
minut trepidant, Tarroja 
en dos ocasions i Nieto 
aconseguien tres gols 
que corroboraven una 
treballada victòria.



16 >> E S P O R T S

 Més de 480 gimnastes 
van participar ahir en 
la 8a edició del Trofeu 
Gimnàst ica Rítmica 
Ciutat de Balaguer, que 
va tenir lloc al pavelló 
poliesportiu de la ciutat.  
 L e s  e s p o r t i s t e s , 
pertanyents al Club Stil 
Mollerussa, Club Gyas 
Tarrega, Club Rítmica 
Almenar, Club Rítmica 
Binéfar, Club Munigim’s 
d’Almacelles, Sicoris 
Club,  Club Natació 
Lleida,
 E l  C l u b  R í t m i c a 

Bons resultats a casa, de les
joves gimnastes balaguerines 
en el Trofeu Ciutat de Balaguer

Les més petites del club de Gimnàstica Rítmica

GIMNÀSTICA
RÍTMICA>> Al trofeu 
de hi van participar 
més de 480 gimnastes 
de Lleida i Osca

Els escolars descobreixen nous jocs
tradicionals a la Fira de Jocs de pati

 Uns 480 escolars de 
Balaguer van participar en 
la 20a edició de la Fira de 
Jocs al Pati.
 El pavelló d’Inpacsa es 
va convertir per una dia en 
un gran espai d’esbarjo, 
on els nens i nenes de 3r 
i 4rt de primària de totes 
les escoles de la ciutat van 
jugar, aprendre i conviure 
durant unes hores. 
 Tot i que el joc forma 
part de la seva activitat 
diària, l’objectiu d’aquest 
certamen és donar a conèi-
xer jocs tradicionals, tot am-
pliant així les possibilitats 
d’esbarjo dels nens i nenes 
més enllà d’activitats més 
sedentàries.

Fira de Jocs de pati

Bons resultats dels nedadors 
balaguerins al Trofeu tardor de Lleida
NATACIÓ>> Molt bons 
resultats en el trofeu Lleida, 
amb més de 170 nedadors. 
En el Trofeu Tardor tenim la 1a 
posició d’en Nil Profitós en els 
50 braça i record d’edats, Pere 
Barbosa 2n en els 200 estils, 
segon lloc també per l’Arnau 
Gracia en els 50 papallona i 
tercer en Marcel Porta en els 
50 lliures. En femení tenim la 
primera posició de la Núria 
Ortiz i rècord absolut del club 
en els 50 papallona, i també 
primera l’Anna Auberni en els 
100 papallona.

Hi van participar vora 500 alumnes de 3r i 4t de
primària dels diferents centres educatius

Nedadors balaguerins

Hortas  de  Tamàr i t , 
Dancegim de Gimenells 
i Club Rítmica Balaguer, 
van oferir actuacions 
d’alt nivell al públic que 
omplia les grades, unes 
2.000 persones.
 Tot i que les medalles 
v a n  q u e d a r  f o r ç a 
repartides, cal destacar 
la gran actuació de les 
gimnastes de Balaguer, 
que van aconseguir 
pòdium en 12 de les 
15 categories de la 
competició, i en 5 de 
les quals van quedar 
en primera posició. 
C o n c r e t a m e n t ,  v a n 
aconseguir la medalla 
d’or en les categories 
benjamí B, aleví B i 
sènior A de nivell 2 i en 
les categories junior i 
sènior de nivell 3.
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El Club Tennis Taula Balaguer Villart 
Logístic a un pas del sotscampionat

 El passat cap de set-
mana el Balaguer Villart 
Logístic va donar un nou 
pas per intentar assolir els 
sots-campionat de la Su-
perdivisió Femenina, que 
és ja l’únic que hi ha en joc 
després que el Cartagena es 
va proclamar en la jornada 
anterior matemàticament 
campió, guanyant a casa a 
un possible rival com era 
l’Arteal T.M. de Santiago de 
Compostela.
 L’encontre va resultar 
més assequible del que es 
podia esperar. En el primer 
partit Tingting Wang es 
va enfrontar a una Raquel 
Bonilla que es va lesionar 
i no va poder seguir, i va 
guanyar amb un 3 a 0 (11-1, 
11-0, 11-0). En el segon Anna 
Biscarri va caure davant la 
romanesa Melinda Ciurcui 

Tennis Taula Balaguer Villart Logístic

TENNIS TAULA>> Les balaguerines van guanyar 
amb autoritat al quart classificat, el Arteal T.M. de 
Santiago de Compostela per 4-1

Foto de les jugadores

per 0 a 3 (7-11, 5-11, 5-11).
Però el partit decisiu va ser 
el que va enfrontar Yan Lan 
Li amb la número 1 rival, la 
russa Natalya Prosvirnina. 
Després d’un primer joc en 
que Li es va veure superada 
per la russa per 4 a 11, la 
catalana d’origen xinés va 
desenvolupar el seu millor 
joc. A base de qualitat 
tècnica, intel·ligència i 
agressivitat per no donar 
mai un punt per perdut, 
Yan  Lan  va  remuntar 
espectacularment en tres 

jocs i va acabar guanyant 
per 3 a 1 (4-11, 11-7, 11-4, 11-
3).
 A partir d’aquí tot va venir 
rodat per a les balaguerines. 
En el dobles Wang i Li es van 
imposar amb comoditat a 
Ciurcui i Prosvirnina per 3 a 0 
(11-7, 11-5, 11-8). En el darrer 
joc, la romanesa Ciurcui 
no va poder fer res davant 
l’actual millor jugadora de 
l’estat espanyol, la jugadora 
del Balaguer Tingting Wang, 
que va guanyar fàcilment 
per 3 a 0 (11-3, 11-5, 11-7).
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Jordi Bernat i Ramona Gabriel
guanyadors del Noguera Bike Race

 Amb l’objectiu de 
sensibilitzar la població 
de la necessitat de fer 
exercici i activitat física 
com a prevenció i benefi-
ci de la salut, el proper 22 
d’abril es farà una xerrada 
al Casal de la Gent Gran 
de Balaguer, i el dia 24 
d’abril a partir de 2/4 de 6 

Balaguer celebra el Dia
Mundial de l’Activitat Física

Una de les activitats de l’any passat

Noguera Bike Race

 La Noguera Bike Race va 
celebrar-se aquest passat cap 
de setmana amb més de 500 
participants. La marxa tenia 
dos recorreguts, per una banda 
el “Rally”, amb un total de 38 
km i 900 m de desnivell positiu 
i per altra banda hi havia la 
ruta «Estrella» anomenada 
Marathon MTB, de més de 
90 km i 2.000 m de desnivell 
positiu, un autèntic repte per 
els amants d’aquest esport. 
 Els primers riders en 
recórrer els més de 90 km van 
ser, en categoria masculina 
Jordi Bernat Badia amb un 
temps de 4 hores i 19 minuts, 
seguit d’Albert Masana Solé 
i Miquel Llaudet Bros. En 
categoria femenina la primera 
va ser Ramona Gabriel Batalla 
amb un temps de 5 hores i 6 
minuts, seguida de Ada Xinxo 
Morera i Anna Seix Leria.

BTT>> La prova que va recórrer els camins de la 
Noguera alta, va comptar amb la participació de més 
de 500 esportistes entre els dos recorreguts 

de la tarda, hi haurà una 
concentració a la Plaça 
de la nova passarel·la, 
per fer una ruta caminant, 
practicant piragüisme, 
bàsquet, futbol i atletisme 
entre d’altres activitats, 
per celebrar el Dia Mun-
dial de l’activitat física i 
de l’esport.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

Una petita història 
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 S’acosten els dies de 
fira a Balaguer.
 Amb el Sr. Roigé, l'al-
calde d'avui, hem vist 
canvis avantguardistes i 
mostres d'austeritat però 
també moltes millores en 
molts àmbits com el de 
promoció econòmica i tu-
risme. Lamentablement 
hem perdut alguna fira 
però també en tenim de 
noves com Fira del Pernil, 
Fira Slow Food, etc.
 Ni que de vegades no 
ho sabem acatar, les fires 
són una forma per mos-
trar les qualitats de Ba-
laguer i del seu comerç, 
entitats i de la seva gent. 
A Balaguer una clara 
mostra d’això és la Fira Q. 

La fira Q
Josep Maria Castells Benabarre
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot i que els primers dos 
anys ho vaig veure amb 
bastant escepticisme i 
ara pel que podem veure  
ja es comença a reforçar 
la Fira i va agafant consis-
tència i popularitat.
 En matèria de fires, la 
fira Q, és la fira d’excel-
lència i qualitat. La fira 
que ens representa. La 
fira Q és el Saló monogrà-
fic dedicat a la promoció, 
demostració i venda del 
producte de qualitat en 
diferents espais de de-
mostració. En aquesta 
fira cal destacar-hi una 
forta promoció dels pro-
ductes de proximitat: es-
pai de la mel, de l’oli, i la 
coca de samfaina i el pa-

 Després de molts 
anys presidint l’Associa-
ció d’Amics dels Cavalls 
de Balaguer, ha arribat 
l’hora del relleu. Han es-
tat molts anys treballant 
per tirar endavant l’As-
sociació i les activitats 
organitzades. Amb la 
meva Junta vam iniciar 
la Festa del Cavall, hem 
col·laborat amb moltes 
de les festes que es fan 
a la ciutat: La Passió, La 
marató de TV3, La Festa 
medieval, La Fira, entre 
moltes altres...
 Ara, només em que-
da donar les gràcies 
a les diferents institu-
cions, Ajuntament de 
Balaguer i Diputació 

Gràcies Balaguer
Miquel Sumarroca
--------------------------------------------------------------------------------------------------

de Lleida i a la ciutat 
de Balaguer pel seu 
suport durant tots 
aquests anys, i desit-
jar a la nova Junta en-
trant molts d’èxits en 
la seva tasca que ara 
comencen.

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

 Una sola vegada he 
militat en un partit. Una 
sola... i mai més. Dic això 
en honor a l’home que 
ens ha abandonat fa pocs 
dies. Com podeu suposar 
faig referència al Sr. Adol-
fo Suárez. Parlo de molts 
anys enllà, d’aleshores 
a ara han passat moltes 
coses. Pel meu gust i ju-
dici, fins i tot potser mas-
sa. La il·lusió que portava 
tot aquell procés tan nou 
tenia el segell de la sin-
ceritat, embolcallat per 
amistats molt properes 
que allunyaven tota idea 
de interessos monetaris 
i corrupteles. Ficades tan 

al dia avui d’una forma 
escandalosa.
 La seu del partit es-
tava a l’Avinguda del Se-
gre, i allí vaig conèixer a 
gent molt interessant, i al 
mateix temps educada i 
intel·ligent.
 Recordo la vinguda 
del Sr. Suárez a Lleida. El 
míting es va fer al Pavelló 
de d’Esports del Antorxa, 
i el sopar cloenda al Pa-
lau de Vidre dels matei-
xos Camps Elisis. Amb 
recollida de fons per la 
campanya. Tot va anar 
molt bé, es va guanyar, i 
aquella democràcia nou 
nascuda va anar respirant 

i agafant formes i fites, 
que poc temps abans no 
havien estat ni somiades. 
Tots els mals averanys es 
van anar desfent davant 
de la valentia i empatia 
d’aquell senyor. Gent 
bona i competent el vol-
taven, i la seva prudència 
i el seu oportunisme, el 
van fer triomfar. Va assolir 
molts objectius i alguns 
no petits.
 Però com vulgarment 
es diu, la gana del prota-
gonisme augmenta amb 
el temps. Els que van néi-
xer a la seva ombra es van 
anar creixent, i van creure 
que UCD seria més si ells 
la guiessin. Aquell senyor 
es va quedar sol, i diria 
que només Rodríguez 
Sahagun li va fer costat 
sempre. També a Lleida la 
confusió va regnar, i pocs 

sabien quin ball s’havia 
de ballar, ni on estàvem, 
ni amb qui estàvem.
 Davant d’aquests 
balls de bastons, jo vaig 
fer la maleta... i me’n vaig 
anar a casa. Tant es van 
separar els que es van 
quedar, que uns se’n van 
anar al Príncep de Viana, 
i els altres, a la vora del 
riu es van quedar. Discus-
sions de claus, de rebuts 
a cobrar i dotze poca-
soltades més van fer néi-
xer per morir molt aviat 
al CDS. UCD va vegetar 
sense ell, per no ser res. 
 Tot aquest trist procés 
va donar origen al biparti-
disme que tenim a nivell 
d’Estat. Va ser com desco-
brir que la Caixa de Pan-
dora no tenia clau. Que 
tot es podia fer en nom 
d’uns suposats èxits, que 

volen segellar uns ideals 
que són ben morts i que 
no poden donar al poble 
cap satisfacció. I a canvi 
el preocupen, i l’angoi-
xen. Que crea vertaders 
drames, i els polítics del 
signe que vulgueu no en 
fan ni cas. El poble no vol 
tantes promeses que sap 
que no es compliran, ni 
els èxits que prometen en 
cada nova bajanada ide-
ada per algun nou geni. 
Sí que quedarien sorpre-
sos amb més Valors Mo-
rals, tan senzills i fàcils 
de comprendre als que 
veuen matxucats per la 
mentida i la corrupció a 
una escala total.

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

nadó com a referents de 
producte gastronòmic.
 Com a balaguerí i vi-
sitant de la fira crec que 
hem d’estar ben orgu-
llosos dels productes i 
serveis de qualitat que 
gaudeix la capital de La 
Noguera en tots els àm-
bits: mitjans de comuni-
cació, forners, entitats, 
sector de l’alimentació, 
molins d’oli, oci de Bala-
guer, restaurants i bars, 
restauració en general i 
tot tipus de comerç.
 Que passeu tots i totes 
una molt bona fira i felici-
tats als organitzadors de 
la Fira. Esperem que faci 
bon temps i que l'econo-
mia també ens acompa-
nyi en aquesta delícia de 
fira que té per nom Fira Q. 
 Balaguer és qualitat.
Disfrutem-la!
----------------------------------------
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 El passat dimecres 
d i a  2 6  d e  m a r ç  a l 
restaurant Cal Xirricló de 
Balaguer es va celebrar 
un nou maridatge amb 
Bodegues Gramona.
 L’afluència de 34 per-
sones, exhaurint totes 
les places disponibles, 
va confirmar l’èxit ro-
tund que aquest tipus 
de propostes té aquest 
establiment i confirmen 
l’acceptació de tots els 
públics a la cuina que 
des de Cal Xirricló crea 

34 comensals van poder
gaudir del maridatge de vins 
i caves Gramona a Cal Xirricló

Sopar maridatge al Restaurant Cal Xirricló

El sopar va constar de 
diferents plats
elaborats pel
restaurant maridats 
amb vins Gramona

Trobada d’exalumnes de l’escola Gaspar 
de Portolà de la promoció 1973-74
 El passat 22 de març 
una vintena d’ex-alumnes 
de la tercera promoció  de 
Gaspar de Portolà de Bala-
guer, promoció del 1973-74, 

Trobada ex alumnes Gaspar de Portolà

El mestre pastisser Lluís Muixí elabora 
una Mona amb la figura de Neymar
 El Mestre pastisser Lluís 
Muixí ha elaborat la seva 
tradicional Mona de Pasqua, 
que exhibeix a l’aparador del 
seu establiment  a la Plaça 
de la Sardana, amb la figura 
del jugador brasiler del F.C. 
Barcelona, Neymar Junior 
acompanyat d’un gran 
escut de l’entitat blaugrana 
i una gran fotografia del 
Nou Camp com a decorat.
 La  Mona que pesa 
uns 80 quilos és una gran 
atracció pels més petits. Neymar Jr, la Mona d’enguany de Lluís Muixí

per donar a conèixer 
l’excel·lència dels vins i 
caves del nostre país.
 Bodegues Gramona 
va oferir el seu ampli 
catàleg per tal de poder 
oferir el maridatge per-
fecte amb tots els pro-
ductes que es van poder 
degustar.
 La nit va començar 
amb un aperi t iu de 
benvinguda amb Cava 
Imperial Gramona 2007
que maridava amb un 
bistec rus de poltre 
tofonat, una cocotxa 
cruixent de lluç i un mos
de pop, castanya i vel 
d’ibèric.
 El sopar va continuar 
amb diversos  p lats 
elaborats al restaurant 
i bons vins i caves de la 
Bodega Gramona.

es  van reunir per celebrar 
que fa 40 anys que van aca-
bar els estudis en aquesta 
escola; aquests varen ser 
els alumnes del 8è d’EGB 

Experimental.   
 Tanmateix van comptar 
amb l’assistència de dos 
professors, el Sr. Garrofé 
(professor de matemàti-
ques) i el Sr. Soria (pro-
fessor de llengua) que van 
gaudir amb el retrobament. 
 Es varen trobar a la tarda 
al col·legi per fer una visita 
acompanyats del director 
actual  del  centre que 
els va ensenyar els nous 
equipaments i varen poder 
veure l’aula on varen cursar 
els estudis als 13 i 14 anys, 
comentant anècdotes. Van 
visionar un DVD, amb fotos 
i records dels alumnes.
 La festa es va acabar 
amb un sopar i pastís.
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 Balaguer acollirà del 
22 al 27 d’abril la segona 
edició del Corremón, la 
festa multicultural de la 
ciutat. Organitzada per 
l’Associació Correbars 
de la ciutat, la festivitat 
s’estructura en dues 
branques. La primera 
es centra en la vessant 
cultural i el protagonisme 
e l  t indran  d iverses 
entitats balaguerines 
que realitzaran activitats 
amb l’objectiu de donar 
a conèixer les tradicions 
d’altres cultures que 

Del 22 al 27 d’abril, Balaguer 
reviurà una nova festa
multicultural del Corremón

Cartell del Corremón

Activitats culturals i 
la participació d’una 
vintena de restaurants 
en la mostra
gastronòmica

El dia 26 i 27 celebren a Os de Balaguer, 
la XXVII Trobada de campaners i la Fira

 Un any més celebra la 
Trobada de campaners i la 
Fira a Os de Balaguer. El dis-
sabte 26 a les 20.30 h hi haurà 
l’inici de festa amb un repic 
de campanes a la plaça de la 
font i a continuació concert 
al castell amb el grup Els 
Astorets del Pirineu.
 Durant el diumenge hi 
haurà la fira de la campana 
i jocs de fusta per a grans i 
petits. De bon mati la rebuda 
de campaners, esmorzar de 
germanor, mostra de tocs  i a 
les 13 h Missa amb l’actuació 
de RAN roger. Després hi 
haurà un dinar popular. Tot 
seguit es farà homenatge als 
campaners.Trobada de campaners d’Os de Balaguer

Mostra de pintures i dibuixos de la
col·lecció d’Amat Salud a l’Ajuntament
 De l’11 al 29 d’abril, la sala 
d’exposicions de l’Ajuntament 
acull una mostra de pintura 
i dibuixos de la Col·lecció 
del Galerista i col·leccionista 
Amat Salud Albadalejo. L’acte 
d’inauguració, l’11 d’abril a les 
8 del vespre serà presentat 
per l’escriptor i historiador 
Joan Bellmunt. Es podran 
veure obres d’artistes com 
Subirachs, Enric Porta, 
Marcel·lí Bergé, José Luis 
Fuentetaja, Guinovart, Sullà, 
Soler Jové, Caballé Sumalla 
etc...

Es podrà veure l’exposició de Lo Tren de la Pobla 
“90 anys d’una il·lusió (1924-2014)”

Un dels quadres de la col·lecció

estan representades a 
Balaguer.
 En aquest  sent i t 
destaca la conferència 
sobre el ritual budista 
el dimarts 29 d’abril i el 
llançament de krathongs 
a les aigües de Segre com 
a fi de festa. La segona 
vessant del Corremón 
serà la gastronòmica: 
una vintena de bars i 
restaurants de la ciutat 
representaran un país 
del món mitjançant un 
plat típic que s’oferirà 
durant tota la setmana a 
3 euros. Els participants 
podran comprar  un 
passaport per 1,5 euros 
on s’hi  especif icarà 
la programació i els 
e s t a b l i m e n t s ,  q u e 
val idaran les  seves 
pàgines un cop el client 
hagi tastat el plat.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos i 
places d’aparcament. 
Raó: 973443800.
-----------------------------------
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.
-----------------------------------
VENTA/LLOGUER  de 
pàrkings tancats al 
c/  Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó: 
629310479-629715431.
-----------------------------------
RESTAURANT en ple 
funcionament al cen-
tre de Balaguer, cessió 
de negoci més aval 
bancari. Informació al: 
608058339.
-----------------------------------

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).
-----------------------------------
LLOGUER O VENDA: 
pis gran de propietari 
al c/ Sant Lluís, 150 
m2, 4 hab., gran saló, 
2 banys, 2 terrasses, 
plaça pàrking. També 
es lloga plaça de pàr-
king. Raó: 686106219.
-----------------------------------
ES LLOGA magatzem 
de 21m2 c/ Sant Pere 
Màrtir, per 90 e/mes. 
Pàrking c/ Urgell per 
35 e /mes. Apartament 
seminou a Camarasa, 
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.
-----------------------------------
ES LLOGA pis moblat, 
amb calefacció, as-
censor, 3 habitacions, 
molt cèntric. Raó telè-
fon: 973451371.
-----------------------------------
COMPRO trossos de 
terra a l’Horta d’Avall 
de Balaguer. Raó: 
630706425.
-----------------------------------
PISO 1a linia de mar, 
Cunit, 3 hab., 2 baños, 
terraza, pàrking, pisci-
na comunitária. Agos-
to 800e (por quince-
na), setiembre 600e 
1a quincena y 500e 
2a quincena.  Telf: 
661470848.
-----------------------------------

PAGÈS BUSCA terra 
per arrendar, de reg i 
secà per la comarca 
de l’Urgell i de la No-
guera. Raó telèfon: 
676774325.
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
CLASSES DE BALL 
(Swing,  Foxttrot , 
Cha Cha Cha, Vals, 
Tango...) i ara també 
nou curs de Salsa 
Cubana. Horaris de 
dimarts, dijous o bé 
dissabtes al vespre. 
Més informació al: 
626915106 (Xavi).
-----------------------------------
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 Maite 
Petit, convida a tot-
hom a la seva expo-
sició d’obres perso-
nals, mai exposades, 
amb varietats d’obres 
i estils. Exposició al 
c/ d’Avall, 28 1r o bé 
truqueu al 609135472.
-----------------------------------
CADELLS DE pastor 
alemany i cadells de 
Golden Retriever. Va-
cunats, desparasitats 
i amb cartilla veteri-
nària al dia. Es poden 
venir a veure els pares 
dels cadells. Raó telè-
fon: 651034525.
-----------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
BUSCO trabajo de 
tractorista, mecánico 
de tractores, soldador 
o para llevar granjas. 
Razón: 642937977.
-----------------------------------
SE PRECISA cambre-
ra per servir terrassa 
de cafeteria a Passeig 
de l’Estació de Bala-
guer. Raó: 628521768.
-----------------------------------
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
-----------------------------------
CLASSES part icu-
lars o repàs de llen-
gua anglesa, de pri-
mària i d’ESO. Raó: 
647185846.
-----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa en llengua 
anglesa. Classes parti-
culars o grups organit-
zats. Raó: 650422582.
----------------------------------- 
-----------------------------------
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
-----------------------------------
-----------------------------------



23<<S E R V E I S

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 6 d’abril a les 8 de la tarda del 13 d’abril MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 13 d’abril a les 8 de la tarda del 17 d’abril SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 17 d’abril a les 8 de la tarda del 24 d’abril ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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