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 El passat diumenge el C.F. Balaguer tenia un important 
encontre davant l’Amposta, un rival directe, al que van 
guanyar per 2-0, sumant la tercera victòria consecutiva i 
el cinquè partit sense perdre, en aquesta recta final del 
campionat, del que només queden 4 partits, i l’equip vermell 
té moltes possibilitats de mantenir la categoria, després d’una 
irregular temporada.
 Però aquesta notícia positiva per l’entitat més antiga de 
la ciutat, d’aquí dos anys celebra el seu centenari, s’ha vist 
enfosquida per un comunicat que feien públic jugadors i cos 
tècnic de l’entitat, demanant la dimissió de l’actual directiva i 
la convocatòria d’eleccions, ja que, segons el comunicat, els 
deuen entre 5 i 8 mesos de sou, però el que és més greu, els 
jugadors i entrenadors es queixen de falta de caliu, de falta de 
comunicació amb la directiva, de la que indiquen que encara 
és hora que els expliquin el projecte esportiu per la present 
temporada, i que cap membre de la junta els acompanya a 
cap dels desplaçaments que l’equip fa per terres catalanes.
 A principis de temporada eren felicitats per tenir un equip 
fet, bàsicament, amb jugadors locals, jugadors formats al 
futbol base del C.F. Balaguer. Segurament, aquest fet és el 
que ha salvat una complicada situació i els jugadors, que 
estimen el club com el que més, ho han donat tot perquè 
aquesta situació negativa en l’aspecte extraesportiu, no es 
notés en el terreny de joc.
 Cal que tothom posi sentit comú i es redreci la situació, 
pel bé d’aquests jugadors i cos tècnic, pel bé del club, i pel bé 
de la ciutat, i que d’aquí dos anys tota la ciutat pugui gaudir 
d’un bon centenari.
 Visca el Club Futbol Balaguer.

Del C.F. Balaguer

 D’un temps ençà, a les 
grans ciutats del món hi 
ha un pont on els joves, 
talment com els protago-
nistes del llibre Tinc ganes 
de tu, de Federico Moc-
cia (2006), segellen el seu 
amor col·locant-hi un cade-
nat i llençant la clau al riu. 

En el cas del llibre esmen-
tat, l’indret triat és el Ponte 
Milvio, de Roma, construït 
fa més de dos mil anys. A 
partir de la seva publicació, 
el boom dels cadenats s’ha 
estès arreu. Fins i tot, a la 
nostra ciutat n’hi ha una 
mostra. Si en un primer 
moment, el pont de Sant 
Miquel va ser l’escollit; ara, 
pel que sembla, l’enrei-
xat de la nova passarel·la 
n’acull cada cop més. Per 
què un cadenat? El mateix 

Moccia explica que el ma-
terial utilitzat,  l’acer, és re-
sistent com l’amor i alhora 
és una bona eina per sim-
bolitzar el tancament d’un 
pacte com aquest. La idea 
és bona i el reclam turístic 
és un fet. Cal dir que en 
alguns llocs, tanmateix, la 
gran quantitat de cadenats 
ha malmès part del mobili-
ari urbà i ha hagut de subs-
tituir-se. Però, tot sigui per 
amor. O no?
------------------------------------------
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Jordi Baiget va ser l’encarregat
d’inaugurar Fira Q Balaguer 2014

 El secretari del Govern 
d e  l a  G e n e r a l i t a t  d e 
Catalunya, Jordi Baiget, va 
ser l’encarregat d’inaugurar 
la tercera edició de Fira Q, el 
passat cap de setmana del 26 
i 27 d’abril.
 Fira Q va incorporar, per 
primer cop, el turisme i la 
cultura. A partir d’un punt zero 
que és Balaguer, el visitant va 
poder resseguir, a través de 
plafons i pantalles, l’oferta 
turística de la comarca: 
patrimoni, gastronomia, 
esports d’aventura, oci.. tot 
a menys de 50 kilòmetres de 
Balaguer. L’acte de cloenda 
va anar a càrrec del president 
de la Diputació Joan Reñé.Tall de cinta en l’inauguració

Balaguer comercial 2021, va celebrar 
la Diada de Sant Jordi amb molts actes
 El dimecres, dia 23 d’Abril, 
Balaguer Comercial 2021 va 
organitzar diferents actuacions 
al Passeig de l’Estació per tal de 
celebrar la Diada de Sant Jordi.
 Una desena de parades 
es van ubicar al Passeig per 
mostrar la seva oferta en 
productes relacionats amb 
Sant Jordi, flors, llibres... Per tal 
de crear més ambient de poble 
i alhora dinamitzar Balaguer, 
es va realitzar una signatura 
d’autors locals com ja es va 
fer l’any passat per aquestes 
dates, que anaven signant els 
seus llibres durant tot el dia. 
Hi van estar presents: Joan 
Arjona, Anna Bergua, Ferran 
Blanch, Francesc Culleré, Lluis 
Garrofé, Amor Montoliu, Josep 

La Fira oferia com a novetat un espai dedicat al
turisme i la cultura de la comarca de la Noguera

Alguns dels autors locals el dia de Sant Jordi

Mª Morell, Rafel Santapau, 
Miquel Trilla i Mª Victòria 
Triviño; durant la tarda, van 
ser-hi presents alguns artistes 
locals: Rosa Agustí i David 

 El proper dissabte 
10 de maig, la plaça del 
Mercadal de Balaguer 
acollirà una nova edició 
de la Festa del Comerç 
Just i la Banca Ètica 
2014.
 A partir de les 5 de 
la tarda, s’inaugurarà a 
la plaça del Mercadal 
e l  m e r c a d e t  j u s t  i 
d’intercanvi, amb un 
gran espai per a jocs i 
manualitats dedicat als 
més menuts.
 A partir de les 6 de 
la tarda continuaran els 
actes de la festa amb la 
xocolatada ecològica 
i de comerç just, que  

Festa del Comerç Just i la 
Banca Ètica, el dissabte 10 de 
maig al Mercadal

Festa del Comerç Just

La Festa del Comerç 
Just i banca ètica es 
farà a la plaça del 
Mercadal de la capital 
de la Noguera

donarà pas, una hora 
més tard, a les 7 de la 
tarda, a la xerrada «Què 
és la Banca Ètica», a 
càrrec de GIT FIARE 
Lleida.
 E ls  actes  fest ius 
continuaran a partir de 
les 8 del vespre, amb 
una sessió de Ioga per 
adults, impartit per Neus 
Caballer.
 A   p a r t i r  d e  l e s 
20,45 hores hi haurà la 
lectura del manifest de 
la XV Festa del Comerç 
Just i la banca Ètica i a 
partir de les 9 de la nit 
començarà el concert 
amb el grup Tropikal 
Jam.
 Els actes de la Festa 
del Comerç Just i Banca 
Ètica 2014 s’acabaran a 
partir de les 10 de la nit 
amb un sopar solidari 
amenitzat pel Grup de 
Música tradicional VAE 
VAE.

Marquina. També es va realitzar  
un taller conta-contes on els 
nens podien dibuixar i pintar 
escenes relacionades amb la 
Llegenda de Sant Jordi.
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 G r a n  v a r i e t a t 
d’activitats van centrar 
la setmana dedicada a 
la festa de Sant Jordi 
d’enguany.
 Variades i per a totes 
les edats, com van ser 
obres de teatre, ballades 
de sardanes, tallers de 
manualitats, concurs 
de dibuixos, ballada de 
bastoners, mostres de 
dansa... 
 No van faltar les 
esperades parades de les 
llibreries balaguerines 

Éxit de participació als actes  
celebrats el Dia de Sant Jordi 
a Balaguer

Contes del Món

Desenes de nenes 
i nens i adults van 
gaudir dels diferents 
conta contes d’arreu 
del món

Sta. Maria de les Franqueses acull una 
trobada de música i tradició el dia 10

 El monestir cistercenc 
de Santa Maria de les Fran-
queses acollirà aquest dis-
sabte dia 10 de maig a les 
21.30 h un espectacle musi-
cal que es fa per tota Catalu-
nya a diferents espais com 
esglésies, teatres o espais 
simbòlics on s’interpreten 
cançons del Llibre Vermell 
de Montserrat i tradicionals 
i de bressol de tota la Medi-
terrània. El concert anirà a 
càrrec de Lídia Pujol, Pau 
Figueras, Marta Reixach, 
El Cor de Vallferosa i l’his-
toriador Francesc Regàs. 
Després del concert es farà 
un mos i s’obrirà al diàleg 
entre els participants.Santa Maria de les Franqueses

Trobada i dinar de comerciants i
d’exveïns del Carrer Major de Balaguer
 El proper 8 de juny es 
farà una Trobada d’antics 
veïns, veïnes i comerciants 
del carrer Major.
 La Trobada vol reviure 
els records nostàlgics i 
d’infantesa dels que van 
viure fa unes dècades en 
aquest cèntric carrer del 
Centre Històric. La trobada 
consistirà en un dinar al 
casal Lapallavacara, i els 
tiquets poden recollir-se 
fins al 31 de maig a la botiga 
de la Teresa Planes.

Un concert amb explicació històrica del monestir, 
pertany a un cicle que es celebra per Catalunya

Trobada d’exveïns del Carrer Major

amb tot tipus de literatura 
i com no, les parades de 
roses que ompliren la 
ciutat de gent i de color, 
que gràcies a la bona 
climatologia, van poder 
gaudir d’una festa plena 
de tradició i cultura.
 Una de les activitats 
més esperades pels més 
petits, va ser els Contes 
del Món, una activitat 
que es va dur a terme a la 
plaça Mercadal, i que va 
ser un èxit d’assistència, 
i els conta contes d’arreu, 
ho van fer molt bé.
 Aquesta  act iv i ta t 
ens va fer aprendre que 
explicar contes és tot un 
art i com totes les arts 
no són fàcils. Desenes 
de nens i nenes i adults 
van gaudir dels diferents 
contes del món.
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Trobada de balaguerins que conduixen 
motos de la marca Harley-Davidson
 El passat diumenge 27 
d’abril, va celebrar-se una 
trobada de balaguerins amb 
Harleys.

Assistents a la trobada de Harleys de Balaguer

L’escriptora Gisela Pou va visitar els
alumnes de l’escola Gaspar de Portolà
 E l  d i a  2 4  d ’ a b r i l 
l’escriptora  i guionista de 
TV3, Gisela Pou, va visitar 
l’escola Gaspar de Portolà. 
de Balaguer.
 L’escriptora va explicar, 
als nens i nenes de quart 
de Pr imària ,  detal ls  i 
experiències de com havia 
confeccionat el llibre «La 
Sara Pegues i l’esquelet 
d e s m a n e g a t » ,  q u e 
anteriorment els alumnes  
havien llegit a classe. 
 Tanmateix va animar 
els alumnes a que llegissin 
força ja que ajuda a obrir 
la imaginació i és un molt 
bon hàbit. Els alumnes van 
poder fer-li tota una sèrie 
de preguntes envers la 

Gisela Pou a Gaspar de Portolà

protagonista i l’argument 
del llibre. 
 Finalment  els va signar 
el  seu l l ibre.  Aquesta 
activitat forma part del 

 El passat 23 d’abril 
es van lliurar els Premis 
Sant Jordi d’Auques 
i  l i t e r a r i .  E l  t e m a 
proposat  per  premi 
d’auques era «1714-
2014, commemoració 
del tricentenari».
 El premi de primària 
v a  s e r  p e r  A r n a u 
Rodríguez Fernández de 
l’Escola La Ràpita. ZER 
el Jonc. El de secundària 
va ser per Meritxell 
Torremorell Moya de 
l ’Escola Vedruna de 
Balaguer i  el  premi 
d’Expressió Plàstica va 
ser per Mariona Barbé 
Nieto de l’Escola Vedruna 
de Balaguer.

Lliurament dels premis
escolars d’auques i literaris 
Sant Jordi 2014

Premis Sant Jordi 2014

Els Premis Sant
Jordi es van lliurar 
el passat 23 d’abril 
a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament

 E l s  g u a n y a d o r s 
del  premis  l i terar is 
Sant Jordi van ser, en 
categoria d’alumnes de 
primària: El primer premi 
per l’alumna Cora Real 
Milla de l’Escola Pia; el 
segon premi va ser per 
Alba Vallecillos Roldan 
del centre Gaspar de 
Portolà i el tercer premi 
per Bianca Maria Stan, 
també del Gaspar de 
Portolà.
 En categor ia  per 
alumnes de secundària, 
el primer premi va ser 
per  Mar ia  Mart ínez 
Bosch del Institut Ciutat 
de Balaguer. El segon 
premi va ser per Xavier 
Salvia Peiró del Ciutat 
de Balaguer, mentre que 
el tercer premi va ser per 
Vinyet Miró Bonet, també 
de l’Institut Ciutat de 
Balaguer.
 T o t  l ’ a l u m n a t 
participant va rebre un 
diploma.

projecte lector de l’escola 
on l’objectiu principal és 
incentivar el gust per la 
lectura als escolars i que 
agafin aquest bon hàbit.

 Es tractava d’ajuntar els 
balaguerins que tenen la 
sort de conduir aquest tipus 
de moto, i per un dia rodar 

tots junts per la carretera, 
tot fent una bona ruta.
 E s  c a l c u l a  q u e  a 
Balaguer hi ha prop de 20 
Harleys, tot i que moltes 
no roden i són tant sols de 
col·leccionisme.
 Al final van assistir vuit 
incondicionals de la marca, 
que després de fer una ruta 
pel port d’Àger fins a Cellers 
i després de fer un bon 
esmorzar, la tornada va ser 
per la carretera del Doll.
 La Trobada va ser molt 
positiva i els assistents 
van gaudir molt, esperant 
que es pugui celebrar més 
vegades, i que s’hi apuntin 
més moters.

La família AGULLES-GARRE
vol donar les gràcies a la direcció

i a tot el personal professional de la
Residència Sant Domènec de Balaguer,

per tota l’atenció i el bon tracte
que ha rebut la nostra mare Soletat Garre.
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Els veïns de Montgai ja gaudeixen d’un 
nou consultori mèdic local

 Els veïns de Montgai han 
estrenat el nou consultori 
mèdic que es troba a la 
nova zona d’equipaments 
d e  l a  l o c a l i t a t  i  q u e 
substituirà l’antic, ubicat a 
la planta baixa d’un edifici a 
l’avinguda de la Generalitat. 
Aquest nou equipament 
ha suposat una inversió 
de prop de 300.000 euros, 
segons fonts municipals, 
que ha aportat en la seva 
major part la Diputació 
de Lleida gràcies a un 
conveni establert amb la 
Departament de Salut per 
millorar els equipaments 
soc iosan i ta r is  de  les 
comarques de Lleida.Nou consultori mèdic de Montgai

El Monestir de les Avellanes acull una 
exposició del romànic de la Noguera
 El passat 1 de maig l’Arxiu 
Gavín inaugurà al Monestir 
de les Avellanes l’exposició 
«Mostra del romànic de la 
Noguera».
 L’exposició s’ha organitzat 
en motiu del 5è aniversari 
del trasllat de l’Arxiu Gavín 
al Monestir. Es tracta d’una 
mostra formada per una 
selecció fotogràfica de trenta-
quatre esglésies romàniques 
de la Noguera. 
 Els objectius de l’exposició 
són donar a conèixer el 
patrimoni religiós d’estil 
romànic existent a la comarca 
i difondre el patrimoni 
documental i fotogràfic que 
preserva l’Arxiu Gavín. 

El nou equipament ha suposat una inversió de 
300.000 euros aportats per la Diputació de Lleida

Mostra del Romànic a la Noguera

 La Noguera conserva 176 
esglésies romàniques, de les 
quals 7 han estat descobertes 
per l’Arxiu Gavín. A més a la 

 E l  d iumenge dia 
27 d’abril  els f i l ls i 
descendents de Tragó 
de Noguera es van tornar 
a trobar per celebrar la 
Festa Major del poble. 
El diumenge desprès de 
Sant Jordi a Tragó era 
Festa Major en honor 
de la seva patrona la 
Mare de Déu del Castell. 
Des de que el poble va 
quedar sota les aigües 
del pantà de Santa Anna 
a l’any 1962 i tots els 
seus habitants van haver 
de refer la seva vida en 
diverses poblacions, cada 
any es retroben a les 
immediacions de l’antic 
monestir Cistercenc de 

Els veïns de Tragó de Noguera 
celebren la seva Festa Major 
2014

Festa Major de Tragó

La Festa Major de 
Tragó va reunir
desenes de veïns el 
passat diumenge 27 
d’abril

Santa María de Vallverd 
amb motiu de la festa.
 Als actes, organitzats 
per l’Associació d’Amics 
de Tragó de Noguera, 
aquest any han participat 
2 5 0  p e r s o n e s .  A l 
cementiri es va fer una 
ofrena floral en record 
dels avantpassats. Es va 
celebrar una missa a les 
restes de l’antic monestir 
de Vallverd i, a la carpa 
instal·lada per la ocasió, 
va tenir lloc un dinar de 
germanor de tots els 
assistents i tot seguit 
un animat ball de Festa 
Major.
 Durant la festa es van 
exposar unes fotografíes 
antigues del poble i es van 
sortejar diversos articles 
produïts a la zona.
 Cal destacar un any 
més el bon ambient de 
festa que es va poder 
gaudir i els moments 
emotius de retrobament 
d’antics veïns del poble.

comarca hi ha la Baronia de 
Rialb que és el municipi que 
concentra més romànic de 
Catalunya.
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 El dia 17 d’abril es 
va fer la inauguració de 
l’Exposició de Primavera 
al Malignum Castrum 
d’Os de Balaguer. 
 O r g a n i t z a d a  p e l 
A j u n t a m e n t  d ’ O s 
de Balaguer i amb el 
comissariat de Talamonte 
i Laura Cudolà, tots dos 
establerts al municipi, 
presentava obra dels 
artistes: Albert Bonet  
( t a p i s s o s ) ;  J o a n 
C a b a l l e r  ( p i n t u r a ) ; 
Ermengol (escultura); 
Ken Goddart (fotografia). 

Éxit de l’exposició de
primavera al Malignum
Castrum d’Os de Balaguer

Alguns dels artistes de la mostra

Degut a la gran
afluència de públic, 
l’exposició restarà 
oberta tots els caps 
de setmana de maig 

Vallfogona de Balaguer celebra la
Festa del Roser i la plantada del Xop
 Vallfogona celebra la 
seva Festa Major del Roser i 
la plantada del xop del 9 a l’11 
de maig. Divendres penjaran 
de senyeres als balcons de la 

Vallfogona

Les Avellanes-Santa Linya va acollir la 
IV Jornada Tècnica de Turisme Rural
 Una cinquantena de 
persones van participar el 
24 d’abril en la IV jornada 
tècnica de turisme rural 
organitzada per l’Ajuntament 
de Les Avellanes i Santa 
Linya, en que es va parlar 
de l’evolució de l’oferta de 
turisme rural a Catalunya, 
de com posicionar un 
allotjament a les xarxes 
socials, de experiències 
innovadores a la comunitat 
d’Andalusia, de màrqueting 
innovador i del turisme rural 
sostenible.

Jornada de Turisme Rural

A més de sis artistes 
participants a l’anterior 
mostra nomenada Per 
Sant Miquel, el Castell 
ple d’Art: Miguel Angel 
González (escultura); 
Vicente Fuentes «Xente» 
( f o t o g r a f i a ) ;  J o s e 
G.  Ramos (pintura); 
Talamonte (pintura); 
Jordi Rossell (ceràmica) 
i Victor Pedra (pintura i 
escultura). Artistes que 
gaudiran d’un espai fix 
per haver estat el primers 
en obrir un camí cap 
a l’art i la cultura del 
que el  poble d’Os i 
principalment en l’espai 
del seu castell desitja fer 
un ampli quilometratge.
 Donat l’èxit d’as-
sistència, l’exposició es 
prorroga durant tot el mes, 
restant oberta tots els caps 
de setmana de maig. 

vila i la berenada popular a la 
Bassa Roja i temps de joc al 
camp de futbol. A partir de 
les 21,30 hores concentració 
al riu per la tallada del Xop. 
Llonganissa, porró i rom 
cremat per a tothom. A con-
tinuació tria i tala de l’arbre.
 A les 12 de la nit, plantada 
del xop davant de les escoles 
amb l’acompanyament de 
les Bèsties Feréstegues i 
Diables de Balaguer seguit 
del  Concert  jove amb 
Contraband i a continuació, 
fins que surti el sol, Live 
session amb dj Ben. 
 El dissabte al matí hi 
haurà inflables a la plaça 
16 Jutges i l’exposició de 

fotografies i estris antics del 
poble en commemoració del 
250è aniversari de Vallfogona. 
 A partir de les 17:30h 
Torneig de Poker al Centre 
Cívic i a les 7 de la tarda, 
Concert, ball de tarda i ball 
de nit amb  La Metropol. 
 Els actes continuaran el 
diumenge amb el Concurs 
de dibuix i esmorzar per 
a tots els participants al 
Centre Cívic. Després de la 
Missa Major amb la Coral 
Vallfogonina, ballada dels 
gegants i capgrossos i 
ballada de sardanes a la 
Plaça del Roser amb la Cobla 
11 de setembre. Madison 
amenitzarà el fi de festa.
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Butsènit acollirà la 2a Fira de la Cervesa 
Artesana Catalana el 17 de maig

 El pavelló poliesportiu 
de Butsènit d’Urgell (nucli 
agregat de Montgai) acolli-
rà el proper dissabte 17 de 
maig la segona edició de la 
fira dedicada a la cervesa 
catalana feta artesanal-
ment. 
 Una de les principals 
novetats d’aquest any és 
la creació d’una cervesa 
d’edició limitada per al 
certamen elaborada amb 
blat cultivat a la mateixa 
localitat de Butsènit.
 Segons Òscar Silva, 
u n  d e l s  p r i n c i p a l s 
col·laboradors de la fira de 
la cervesa i responsable 
de La Vella Caravana de 
Menàrguens, “es tracta 
d’una American Ambero 
Ale de 4,5º de la qual n’hem 
fet unes 800 ampolles”. 
Silva assegura que “és 

Butsènit celebra la II Fira de la Cervesa Artesana

La novetat d’enguany, és la creació d’una cervesa 
d’edició limitada per al certamen amb blat cultivat a 
Butsènit

una cervesa bastant suau, 
que podran provar totes 
aquelles persones que no 
estan acostumades a la 
cervesa forta”.
 D ’ a q u e s t a  s e g o n a 
edició destaca també que 
la inauguració anirà a 
càrrec del cantautor i crític 
gastronòmic Pere Tàpias. 
Aquesta tindrà lloc a les 6 
de la tarda.
 El certamen comptarà 
amb la participació d’una 
desena de productors 
a r t e s a n s  d e  c e r v e s a 

artesana, vinguts d’arreu 
de Catalunya, molts dels 
quals són de la demarcació 
de Lleida.  Així  mateix 
hi haurà una desena de 
paradistes amb productes 
artesans i de proximitat. 
L a  j o r n a d a  i n c l o u r à 
xerrades, demostracions 
gastronòmiques, tallers, 
degustacions, tasts guiats, 
recital de poesia i dinar 
popular. La fira finalitzarà 
amb un concert amb tres 
grups de versions, a partir 
de 2/4 de 9 del vespre.

Edició de l’any passat
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 El dia 8 d’octubre de 
2014 es farà el 7è Congrés 
Nacional de la Gent Gran, 
convocat cada quatre 
anys pel Departament de 
Benestar Social i Família i 
el Consell de la Gent Gran 
de Catalunya. El Congrés, 
que enguany es fa sota 
el lema «Junts podem!», 
reunirà representants 
de les persones grans 
i associacions de tot 
Catalunya, i persones 
expertes i professionals 
per reflexionar sobre 
la realitat de la gent 
gran del nostre país i 
tractar les principals 
p r o b l e m à t i q u e s , 
inquietuds o necessitats 
del col·lectiu.
 En la primera fase 
p r e c o n g r e s s u a l  e s 
convoquen i acullen totes 

El Consell de la Noguera
participarà al Congrés de la 
Gent Gran de Catalunya

Reunió precongressual a l’ens comarcal

Els últims documents municipals de Tragó 
han estat donats a l’Arxiu Comarcal

 L’antic secretari de Tra-
gó de Noguera, Antoni Ji-
ménez Rubia, ha fet donació 
al Consell Comarcal de la 
Noguera de la documenta-
ció relativa a la dissolució i 
liquidació del municipi de 
Tragó de Noguera.
 A l’acte hi van assis-
tir  Antoni Jiménez Rubia, 
acompanyat pel seu fill, el 
president del Consell Co-
marcal de la Noguera Pere 
Prat, la directora de l’Arxiu 
Comarcal de la Noguera 
Maite Pedrol i dos membres 
de l’Associació d’Amics de 
Tragó de Noguera, entitat 
que ha fet possible aquesta 
donació.Donació a l’Arxiu Comarcal

L’Espai orígens presenta nova campanya 
d’estiu amb tallers per grans i petits
 Conèixer les tècniques 
per fer foc o construir una 
eina prehistòrica. Són dues 
de les opcions que ofereix 
l’Espai Orígens en els nous 
tallers que ha posat en marxa 
en plena arrencada de la 
temporada d’estiu. Adaptats 
a tot tipus de públic, l’objectiu 
és ensenyar com era el dia a 
dia dels primers pobladors 
de la zona, els neandertals, 
que s’alimentaven del 
que obtenien de la caça i 
recol·lecció.

Van ser lliurats pel exsecretari de l’Ajuntament de 
Tragó de Noguera, Antoni Jiménez Rubia 

Nous tallers a l’Espai Orígens

les accions informatives i 
de participació del màxim 
nombre de persones 
grans de Catalunya. 
 El passat 16 d’abril 
a la seu del Consell 
Comarcal de la Noguera 
es va fer la primera acció 
informativa a la Noguera 
sobre aquest Congrés 
Nacional de la Gent Gran. 
 Hi van participar 
d i v e r s o s  m e m b r e s 
del Consell Consultiu 
de la Gent Gran de la 
Noguera i  membres 
dels diferents Casals 
d’Avis de la comarca, 
com també Josep M. 
Forné, delegat territorial 
del Departament de 
Benestar Social i Família, 
i Pere Prat, president del 
Consell Comarcal de la 
Noguera.
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 Les famílies interes-
sades en inscriure els 
seus infants a les llars 
d’infants municipals Pa-
tufet i Els Putxinel·lis ho 
podran fer a partir del 5 
de maig a les oficines de 
l’Impic, tot presentant 
l’imprès que trobaran a 
la web de l’ajuntament. 
 El termini per pre-
sentar la documentació 
s’acabarà el proper 16 de 
maig.
 A través de la pàgina 
web es pot consultar 

to t  e l  ca lendar i  de 
preinscripció, les bases 
que regulen aquest 
procediment i el posterior 
ingrés i les taxes del 
servei.
 Coincidint amb l’inici 
d’aquest període, les llars 
d’infants van celebrar 
ahir una jornada de portes 
obertes en què els pares i 
mares van poder conèixer 
les instal· lacions, el 
f u n c i o n a m e n t  i  e l 
projecte educatiu de 
cada centre de la mà de 
les seves educadores.
 L’ a l c a l d e ,  J o s e p 
Maria Roigé, el regidor 
d’Ensenyament, Miquel 
Aige, i la regidora de 
Servei a les Persones, 
G e m m a  Tr i l l a ,  v a n 
visitar també aquests 
equipaments municipals.

Inici de les preinscripcions a 
les llars d’infants municipals 
pel proper curs 2014-2015

Portes obertes a la llar d’infants Patufet

Del 5 al 16 de maig a 
les oficines
municipals de l’Impic, 
al Xalet Montiu, de 9 a 
15 hores.

Cinc alumnes de l’Escola Vedruna,
guardonats en el premi jove Enric Farreny
 Maria Aige i Mariona Vidal, 
de 2n i 4rt de primària, Mariona 
Camats i en Pol Profitós, de 1r 
i 2n d’ ESO, i la Núria Ribera, 
de 1r de batxillerat, han estat 
guardonats amb  diferents 
distincions en la XXXVIa edició 
del premi de literatura jove 
Enric Farreny, que organitza 
la delegació d’Òmnium 
Cultural a Lleida. Ara, com 
a guanyadors,  passen a la 
8a convocatòria del premi 
Sambori que anualment acull 
la seu central d’Òmnium 
Cultural.  

Alumnes guardonats de l’Escola Vedruna

Maria Pedra i Nil Viola de l’Escola Pia,
guanyadors del Premi Pilarín Bayés
 Maria Pedra Cabezas de 
3r de primària i en Nil Vio-
la Morera de 5è de primària, 
ambdós de l’Escola Pia de 

Maria Pedra i Nil Viola

Balaguer, han estat dos 
dels quinze premiats de 
tot Catalunya pel jurat de 
l’onzè premi Pilarín Bayés 

organitzat per l’Editorial 
Mediterrània.
 Mala l t ies  amb què 
conviure: les malalties de 
llarga durada era el tema 
proposat per a l’onzena 
edició del Premi Pilarín 
Bayés de contes escrits per 
nens i nenes, que convoca 
Editorial Mediterrània i 
l’Obra Social de Sant Joan 
de Déu, adreçat a escolars 
d’educació primària de 
Catalunya.
 Cal ressaltar que és el 
tercer any consecutiu que 
algun alumne de l’Escola 
Pia de Balaguer obté un 
premi literari en aquest 
certamen.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Mattieu i Libero tor-
nen a Còrsega per fer-se 
càrrec d’un bar després 
d’abandonar els seus es-
tudis de filosofia. La seva 
ambició no és petita: vo-
len transformar aquell 
petit negoci en una ver-
sió accessible d’”el millor 
dels mons possibles”.
 En un poblet llunyà 
de la costa que semblava 
a punt de morir, els dos 
amics aconsegueixen fer 
d’aquest bar un espai de 
retrobament festiu, una 
mena de “lloc escollit per 
Déu per experimentar el 
regne de l’amor a la Ter-
ra”.
 Però gradualment es 
veurà que tot plegat és 
un miratge, que el mal 
també se sent convidat 
a la festa, i que les velles 
ferides del passat poden 
obrir-se de nou, fent-nos 
evident la predisposició 
humana a la corrupció.

Cançons d’amor i de 
pluja
Autor: Sergi Pàmies
Gènere: Novel·la

 Recull de vint-i-sis 
contes que s’estructuren 
c o m  u n  r e c i t a l 
d’emocions i reflexions 
sobre la vulnerabilitat i 
els rituals més absurds 
de l’edat madura. Ens 
trobem un autor cada 
cop més preocupat per 
la vellesa, l’adéu dels 
éssers  es t imats ,  la 
memòria dels difunts, la 
vetlla, el funeral...
 De fet, en sis contes, 
la mort és la protagonista 
principal. Els cinc contes 
que porten per títol la 
paraula “cançó” ens 
apropen a un mateix 
tema: l’amor infeliç, el 
trencament amorós o 
l’absurditat de l’amor 
quotidià. També trobem 
contes sobre l ’of ic i 
d’escriptor i contes amb 
una  bona dosi d’humor; 
jocs de paraules, que 
esdevenen veritables 
acudits lingüístics.

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

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

El sermón sobre la
caída de Roma
Autor: Jérôme Ferrari
Gènere: Novel·la

 El pardal i el ratolí 
són bons amics i juguen 
plegats tot sovint. Però un 
dia esclata una tempesta i 
l’ocellet cau a terra, ferit. 
Quan torna en si, no pot 
moure’s i necessita ajuda. 
El ratolí el consola mentre 
un vell corb cuida d’ell i el 
prepara delicadament per 
la seva vida futura: «No 
serà com abans».
 No tornar a volar mai 
més, és difícil d’acceptar. 
Aprendre a córrer pel 
camp amb el ratolí també 
és dur, però és un camí 
cap a noves alegries.  
Una història plena de 
sensibilitat sobre les 
conseqüències  d ’un 
accident o d’una malaltia. 
 Una  h is tòr ia  que 
dóna ànims i estimula la 
confiança sense excloure 
les  d i f icu l ta ts  i  e ls 
obstacles, i així atansar 
unes situacions difícils 
als joves lectors.

Corre pardalet
Autor: Brigitte Weninger
Gènere: Infantil (a
partir de 6 anys)

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

Indesinenter
Li contaven somnis els estius passats,
les flors de muntanya.  Ara,
carrerons i adéus, la duen a casa
amb els passos curts, fugint de cremors
a la pell marcades, amb el pas dels anys.
L'acompanyen parles on sempre hi és ell
amb afinitats entre ella i l'altre,
malgrat el temps ha anat a poc a poc,
rostant-les fins al sec del fons l'ànima.
Delint d'enyors, perfila el seu posat, 
no fos que a contrallum se li notés
en els seus hàbits, perills per l'il·lusió.
Vials callats, la duen cap a casa,
imaginant-s'ho ben com era abans.
Les coses, tanmateix, i les persones,
aquelles coses seves de fa anys,
aquelles, no hi seran. Seran velades.
Si hi fossin, podria ser i tot,
que encara poseïr-les fes més mal,
que allò de no poder-les haver mai.
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Audició de l’Escola de música 
a l’Escola Gaspar de Portolà

Música a l’escola Gaspar de Portolà

La Fundació Starlight i el PAM creen el 
I curs de Monitors astronòmics

 A q u e s t  c u r s  d e 
monitors  astronòmics 
Starlight Montsec, sorgeix 
a partir de l’obtenció de 24 

El curs s’impartirà al Centre d’Observació de l’Univers

 El 28 d’abril, un grup 
d’alumnes de l’escola  
Gaspar de Portolà que 
aprenen a tocar instruments 
a l’escola de música  dirigits 
i coordinats per diferents 
professors/es d’aquesta 
escola van realitzar una sèrie 

Aquest curs va dirigit especialment als propietaris i 
gestors d’allotjaments turístics, empresaris i
professionals del turisme

d’audicions musicals pels 
alumnes d’educació infantil 
i de cicle inicial. Una activitat 
artística que es realitza cada 
curs a fi de donar a conèixer 
als alumnes més petits 
les classes d’instruments  
musicals que hi ha.

municipis de la certificació 
com a Destinació Turística 
Starlight, afegint aquest 
actiu als molts que la zona 

té en àmbits naturals i 
culturals, entre els que 
hi ha el Parc Astronòmic 
del Montsec. Aquest curs 
està dirigit especialment 
als propietaris i gestors 
dels allotjaments turístics 
o empresaris del sector, 
a m b  l a  f i n a l i t a t  d e 
proporcionar-los de manera 
pràctica, coneixements 
teòrics sobre astronomia 
i com transmetre aquets 
coneixements a diferents 
grups de v is i tants  de 
manera divulgativa. També 
té la intenció d’ensenyar al 
sector privat, singularment 
a l  r u r a l ,  e x e m p l e s 
d’activitat econòmica per 
desenvolupar aquest sector.
 El curs s’impartirà els 
dies 19, 20, 26, 27 de maig 
i el 2, 3, 16 i 17 de juny al 
Centre d’Observació de 
l’Univers a Àger.
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Primera Catalana

1. Martinenc ................61
2. Viladecans ...............56
3. Torreforta .................52
4. Tàrrega .....................47
5. Igualada ...................44
6. Horta.........................44
7. Almacelles  ..............44
8. Torredembarra ........43
9. El Catllar ..................40
10. Andorra ..................38
11. Tecnofutbol ............38
12. Balaguer ............... 37
13. Vilanova  ................37
14. Amposta .................34
15. Marianao ................33
16. Vista Alegre  ..........32
17. Jesús i Maria .........30
18. Alpicat ....................27

1. Iban Parra ........ 10
2. Isaac Solanes .... 6
3. Yerai Darias ....... 4
4. Pau Solanes ...... 2
5. Botigué ............... 2
6. Juan Carlos ....... 2
7. Jordi Clivillé....... 2
8. Ferran ................. 1
9. A. Martínez ........ 1
10. J. Martínez ....... 1
11. A. Monforte ...... 1

Un gol d’Isaac Solanes 
va servir per a que el 
Balaguer s’emportés 
la victòria davant el 
líder, el Martinenc, per 
1-0, en un partit molt 
ben disputat pels ho-
mes de Joan Roca.

El Club Futbol Balaguer s’allunya de la 
zona de descens guanyant a l’Amposta

FUTBOL>> Els
balaguerins porten cinc 
partits sense conèixer la 
derrota, amb tres
victòries consecutives

27/04/2014

TORREDEMBARRA 1
BALAGUER 2

 El Balaguer es va allu-
nyant de la zona de descens 
després de tres victòries 
consecutives davant Mar-
tinenc, Torredembarra i 
Amposta, que els situa a la 
dotzena posició de la taula, 
quan falten quatre partits 
per finalitzar el campionat, 

institucional, van deixar 
els problemes a la caseta 
i van sortir disposats a su-
mar els tres punts en joc 
davant l’Amposta, un rival 
directe a la classificació, i 
que després del 2-0, ja els 
avantatgen en tres punts.
 El Balaguer no va passar 
problemes en un partit que 
va dominar, amb un gran 
treball defensiu, i impecable 
en els contratacs. Al minut 
24, una gran jugada d’Albert 
Monforte va acabar amb un 
gol de Clivillé i a la segona 
part, una assistència d’Al-
bert Castillo va fer que Isaac 
pogués sentenciar l’encon-
tre, amb el segon gol.
 Aquest diumenge visita-
ran el camp del Torreforta, 
abans de disputar dos der-
bis seguits a casa.

en els que el Balaguer hau-
rà de visitar els camps del 
Torreforta i de l’Andorra, i 
haurà de rebre la visita a 
casa, del Tàrrega i de l’EFAC 
Almacelles.
 Els homes de Joan 
Roca, després d’una set-
mana complicada a nivell 

Ferran s’emporta la pilota davant d’un rival

04/05/2014

BALAGUER 2
AMPOSTA 101

Isaac va marcar el segon gol

Andreu Martínez

Propers encontres

11/04/2014 --  11,45 h
Camp Municipal Torreforta

Torreforta| Balaguer

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

18/05/2014  --  17,00 h
Camp Municipal Balaguer

Balaguer| Tàrrega
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 E l  C F S  C r i s t e c 
Balaguer es desplaçà a 
Ascó amb la tranquilitat 
d ’haver  aconsegui t 
la permanència en la 
jornada anterior i amb 
la voluntat de continuar 
amb la ratxa de victòries.
 No començaven bé les 
coses pels balaguerins 
que veien com en els 
primers 10 minuts un 
Ascó molt intens i precís 
els passava per sobre i 
situaven en el marcador 
un 4 a 0 que deixaven ben 
clar qui era del dominador 
del partit. Tarroja retallava 

El CFS Balaguer Cristec perd a 
la pista de l’Ascó per 8-5, en 
una mala primera part

CFS Balaguer Cristec

FUTBOL SALA>> Els 
homes que entrena 
Jaume Canal van 
despertar a la segona 
part, però massa tard

El Balaguer Check Systems perd a
Riudellots per 3-7, en un gran partit

 Última jornada de lliga 
de les balaguerines, que van 
fer una primera part molt 
bona tant defensivament 
com ofensivament i arribant 
a la mitja part amb un empat 
de 2-2. A la segona part 
el Riudellots va aprofitar 
molt bé les ocasions de 
gol, mentre les jugadores 
del Check Systems tenien 
oportunitats i amb tres 
ocasions la pilota es va 
estavellar al pal.
 El resultat no reflectia el 
gran partit que van fer les 
jugadores que entrena Enric 
Farreny, ja que va estar un 
partit de mala sort davant 
la porteria.Balaguer Check Systems

Les Roquetes C.B. Balaguer guanya a 
casa, al C.B. Sant Andreu per 57-35
BÀSQUET>> L’equip sèni-
or femení del Club Bàsquet 
Balaguer va aconseguir una 
important victòria a casa, 
davant el Sant Andreu, per 
57-35, que les reafirma a la 
segona posició de la taula 
amb 21 victòries i 7 derrotes, 
abans de visitar, aquest cap 
de setmana, la pista del River 
Andorra. D’altra banda, el 
sènior masculí va caure a la 
pista del Caldes A per 71-66 i 
ocupen la 10ena posició amb 
12 victòries i 17 derrotes.

FUTBOL SALA>> Acaben el campionat en la setena 
posició de la lliga Nacional Femenina

Club Bàsquet Balaguer

distàncies a falta de 2 
minuts per al final de la 
mitja part, però un gol des 
dels 10 metres de l’Ascó 
tornava a ficar les coses 
al seu lloc.
 En la segona part, 
obligats a remuntar un 
resultat advers el Cristec 
va pujar la seva intensitat 
defensiva i recuperava la 
pilota amb més facilitat, 
arribant un i altre cop a 
la porteria defensada per 
Garrido, però ara eren els 
locals qui creaven perill 
amb ràpides contres. Al 
final els balaguerins es 
van col·locar amb un 7-5, 
jugant amb porter jugador, 
i els locals aconseguirien 
el 8-5 definitiu.
 Destacar el debut en 
la categoria del juvenil 
Albert Bové i del jugador 
del filial Carles Regué.
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 L’Àrea Bàsica de 
S a l u t  d e  B a l a g u e r, 
l’Associació de Gent 
Gran i  l ’Ajuntament 
d e  B a l a g u e r  v a n 
o r g a n i t z a r  e l  D i a 
Mundial de l’Activitat 
Física en col·laboració 
amb diverses entitats 
esportives de la ciutat, 
una caminada popular 
pel  marge esquerre 
del  Segre f ins  a  la 
desembocadura del riu 
Sió i entrenaments de 
bàsquet, futbolgrass, 
atletisme, running i 
piragüisme. La jornada 

Balaguer va celebrar el Dia de 
l’Activitat Física i el Dia
Internacional de la Dansa

Dia intenracional de la Dansa

La pluja no va
impedir que es
poguessin celebrar 
els actes que estaven 
programats

L’Open d’Escacs no es celebrarà aquest any, 
i el club ja treballa per l’edició del 2015

 Balaguer ha estat 18 
anys consecutius el centre 
escaquista  nacional  i 
in t e rna c io na l  a m b  e l 
seu  t rad ic iona l  Open 
Internacional d’escacs. Al 
2014 no ha estat possible 
arribar a la 19a edició. En les 
edicions de 2010, 2011, 2012 
i 2013, es va poder realitzar 
el torneig esportiu, però 
superant moltes dificultats 
que han anat creixent, 
fins al punt que enguany, 
aquestes adversitats ja 
s’han fet insuperables; i 
malgrat dolgui molt, tant al 
club com a l’organització; 
aquest  estiu, Balaguer no 
tindrà el seu Open d’escacs.Club Escacs Balaguer

Equips minis de bàsquet del  Vedruna 
participen a la Jornada de Torà
BÀSQUET>> El passat 
diumenge 6 d’abril a Torà van 
celebrar una nova trobada 
de bàsquet. Les nenes que 
formen l’escola de minibàs-
quet del club vedruna varen 
gaudir d’una matinal de 
partits i bon ambient espor-
tiu. Al mateix temps, l’equip 
mini mixt aconseguia una 
contundent victòria per 28 a 
78 al camp del CB Calaf, que 
el proclamava matemàtica-
ment campió del seu grup a 
l’espera de jugar la fase final.

La manca de recursos no ha fet possible la
celebració per aquest any, i es treballa pel 2015

Equip de mini bàsquet del Vedruna

va congregar desenes 
de persones, adults i 
infants, disposades a 
promoure l’activitat 
física. 
 Pel que fa al Dia 
Internacional de la 
Dansa,  l ’exhibic ió , 
prevista inicialment a 
la plaça Mercadal, es 
va traslladar al vestíbul 
de l’Ajuntament. Els i 
les alumnes de l’Escola 
Municipal de Dansa 
i de l’Escola Montse 
Miret, així com l’Esbart 
D a n s a i r e  C a s t e l l 
Formós, van demostrar 
e l s  c o n e i x e m e n t s 
adquirits durant el curs
davant de les seves 
f a m í l i e s  i  r e s t a 
d ’ e s p e c t a d o r s .  E l 
Festival de Dansa al 
Carrer vol aproximar 
aquest art a tothom.
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 L’ E s c o l a  Pi a  d e 
B a l a g u e r,  a m b  l a 
col·laboració del Club 
Futbol Sala Balaguer i el 
Club Bàsquet Balaguer,  
organitza la novena 
edició del Tecni Camp 
dels Pirineus de Futbol, 
Futbol Sala i Bàsquet, a la 
població de Rialp, del 24 al 
30 de juny.
 El Tecni Camp dels 
Pirineus és un campus 
esportiu d’estiu per la 
pràctica del futbol, bàsquet 

Presentació del “Tecni Camp 
dels Pirineus 2014” de
futbol, futbol sala i bàsquet

Presentació del Campus

Més de 400 esportistes participen a
l’homenatge en el 1r Trofeu Albert Barri

 Balaguer va viure el 
passat dissabte un emotiu 
homenatge a Albert Barri, 
nedador i entrenador del 
Club Esportiu Natació 
Balaguer, que va morir 
l’any passat. El club es va 
bolcar en l’organització 
del 1r Trofeu Albert Barri 
que va aconseguir reunir 
400 esportistes a la piscina 
coberta de la ciutat. 
 U n  d e l s  m o m e n t s 
culminants de la jornada 
va ser la inauguració d’una 
placa en record del jove 
esportista. En acabar les 
proves, es va celebrar una 
nedada popular en record 
de l’Albert Barri.Homenatge Albert Barri

Els guanyadors del Campus Robert Martínez 
del passat estiu, viatgen a Liverpool
 El Roger Bosque i el 
John Casey, van gaudir 
aquesta setmana santa 
d’uns dies d’entrenament 
a la disciplina de la ciutat 
esportiva de l’Everton, 
club de la Premier League 
anglesa que dirigeix el 
balaguerí Robert Martínez, 
desprès que al campus 
del passat estiu, fossin 
els escollits per passar 
uns dies entrenant dins 
les categories inferiors 
d’aquest equip anglès.

Durant l’homenatge es va col·locar una placa en 
record del jove nedador i entrenador del club

Els dos guanyadors acompanyats de Robert Martínez

i futbol sala dels joves 
balaguerins, d’entre els 6 i 
els 16 anys.
 El campus es celebra 
a la població de Rialp, 
al Pallars Sobirà, i està 
dirigit per Juanjo Tenorio, 
entrenador nacional 
de futbol, i actualment 
entrenador del C.F. La Pobla 
de Segur, i compta amb 
monitors especialitzats 
en diferents esports, 
com Francesc Almira, 
Entrenador Nacional de 
Bàsquet, i Dani Valls, 
entrenador de futbol sala.
 A part, els participants 
poden practicar altres 
esports a les diferents 
instal·lacions esportives, 
com el  tennis  o  e l 
voleibol, cavalls, quads, i 
senderisme.

El campus es
celebrarà a Rialp dels 
dies 24 al 30 de juny, 
amb les tres
modalitats esportives



18 >> O P I N I Ó

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.

Benvolgut amic 
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Al  1859, fa 150 anys, 
els soldats francesos, itali-
ans i austríacs s'enfronta-
ven en una de les batalles 
més cruentes de l'època 
moderna: la batalla de Sol-
ferino, població situada no 
lluny del Llac de Garda.
 El dia següent el  suïs, 
Henri Dunant, veiè  un 
panorama desolador: les 
assistències sanitàries 
eren insuficients i mal pre-
parades, els soldats eren 
atesos segons la seva filia-
ció i es morien entre grans 
patiments.
 Dunant va quedar im-
pactat, davant aquesta  
situació. L'any 1862 va pu-
blicar «Records de Solferi-
no» i va proposar mesures 
per millorar l'atenció a fe-
rits en situacions difícils. 
Després de moltes reuni-
ons, el 1863 es va crear un 
comitè estable, que l'any 

150 anys de Creu Roja 
Pepita Sotelo Paradela, Presidenta de Creu Roja La Noguera
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1876 va adoptar el nom de 
Comitè Internacional de la 
Creu Roja, amb la bande-
ra de tots coneguda i que 
correspon a la bandera su-
ïssa amb els colors inver-
tits.
 Tan sols un any des-
prés, al 1864, Espanya  es 
va adherir a l'organització i 
des de llavors ha anat evo-
lucionant i adaptant-se  a 
les necessitats socials de 
cada moment històric.
 Posteriorment Creu 
Roja es va instaurar a Ca-
talunya, el 1872. Les pri-
meres localitats catalanes 
on va tenir presència la 
Creu Roja van ser Barcelo-
na, Mataró i Lleida.
 Aquest any 2014, la 
Creu Roja compleix, per 
tant, el seu 150 aniversari, 
un segle i mig en què s'ha 
mantingut al costat dels 
més vulnerables. Seguint 

la línia temporal, cal des-
tacar la important tasca 
que va realitzar durant la 
Guerra Civil Espanyola. 
 En la dècada dels anys 
60 Creu Roja  va instal·lar 
llocs de primers auxilis a 
les carreteres i va iniciar 
tasques de socors al mar.
 A partir de 1990, la ins-
titució va evolucionar i es 
va adaptar als nous reptes 
que plantejava la societat: 
la intervenció amb els col-
lectius vulnerables (gent 
gran, infància,  refugiats,...
etc) 
 Actualment a Catalu-
nya, la Creu Roja compta 
amb un equip de volunta-
riat de més de 18.000 per-
sones i 189.000 socis així 
com amb una xarxa terri-
torial d’Assemblees locals 
i comarcals què dóna co-
bertura a 720 municipis, 
que representen el 76% del 
conjunt de localitats cata-
lanes. 
 Arreu de l’Estat, el vo-
luntariat de la Creu Roja 
suma un total de 200.000 
persones, mentre que, en 

 En primer lloc vull de-
manar-te perdó per haver 
tardat tant en respondre 
a la teva darrera carta. He 
estat molt atrafegat. No cal 
que et digui que en la confi-
ança de tenir-lo t’encaixo la 
mà agraït.
 Aquí, sembla que les 
coses milloren molt lenta-
ment, això sí, el poble enca-
ra no n’ha tingut ocasió de 
fer-hi una llepadeta. Dintre 
el “paro” hi ha vertaders 
drames, i en els habitatges 
i els seus desnonaments 
poca-vergonyades per 
no explicar. Tu saps que 

aquesta Europa no és la so-
miada pels seus creadors, 
i tu saps que a mi en con-
cret, no m’agrada gaire, per 
no dir no gens. Igual opino 
de la globalització que no 
aportarà res en el benes-
tar del ser humà desfavo-
rit, per la raó que està feta 
per no fer-ho. Però és ben 
humà que tot el que no s’ha 
tastat ens sembla bo, però 
segons qui ho proposa no 
pot ser-ho de bo. El pobre 
cada dia més pobre i el ric 
cada dia més ric, la realitat 
és aquesta.
 Aquí en cada elecció pel 

que sigui, es promet la feli-
citat, i l’únic que s’ha anat 
aconseguint es augmentar 
el volum dels problemes. 
Els seus creadors se’n van 
sense cap vergonya, plens 
de felicitat, i amb rendes 
milionàries, no deixant res 
per verd, fins i tot diuen 
sí, al “pluriempleo”. Ah, el 
diner! I parlant de diners 
qui no recorda aquells go-
vernants de “progrés i d’es-
querra” que ens van dir que 
l’assumpte econòmic esta-
va més que ben solventat 
amb els seus “compadres” 
de Madrid. Quan no varem 
ser maragallades van ser 
montillades. El Saura va fer 
una feina perfecta per des-
tarotar als Mossos d’Esqua-
dra, i a tota persona de bé. 

I que no podríem no dir del 
Puigcercós, repetint que 
el Montilla seria President 
mentrestant ells volgues-
sin. Ara els germans petits 
d’aquell trio s’han fet grans, 
i s’han ajuntat amb el que 
governa amb una santa 
unió (?), per aconseguir la 
llibertat de Catalunya. Ja 
veurem com acaba. Resul-
tant que els socialistes pa-
garan un cost molt elevat 
per la seva estada en aquell 
govern i els seus companys 
de viatge no tindran cap 
cost, i un optimista futur.
 No cal amoïnar-se. El 
que vulgui la majoria s’ha 
d’acceptar. En tot el demés 
la dolça monotonia. Amb 
una rutina ben apresa amb 
deu anys de l’ofici de jubi-

lat, han fet que em pugui 
dedicar al que de veritat 
m’ha agradat sempre: lle-
gir. I quan jugo a fer càlculs, 
sobre el que em queda per 
viure i el que tinc per llegir, 
m’entristeix molt.
 Però et prego no em fa-
cis massa cas, jo et prome-
to que hem tindràs d’amic 
molts anys si de mi sol 
depengués. Ara només res-
ta acomiadar-nos amb la 
promesa de no tardar tant 
en la propera carta, quasi 
et puc assegurar que la re-
bràs abans que jo la teva.
 Records de tots per a 
tots i per a tu, amic meu, 
una forta encaixada de 
mans i una abraçada ben 
forta.
-----------------------------------------

l’àmbit internacional està 
present en 187 països  amb  
13 milions de voluntaris.
 En l’última dècada, la 
institució humanitària ha 
donat suport a més de 160 
milions de persones en si-
tuacions d’emergències.
 En l’àmbit de La No-
guera, CR compta amb 
1.884 socis entre particu-
lars i empreses  que col-
laboren  per portar a terme 
diferents projectes dirigits  
per 4 tècniques amb un vo-
lum de  159 voluntaris de 
tota la comarca.
 Al llarg de l’any 2013 
Creu Roja La Noguera ha 
atés a més de 1.500 per-
sones en els àmbits de 
Col·lectius vulnerables, 
Acollida, Aules de llengua 
i cultura adreçades a im-
migrants, Gent gran: Avis 
Solidaris,  Plans d’Ocupa-
ció adreçats a persones 
aturades de llarga durada 
i Banc d’aliments. S’han 
realitzat una cinquantena 
de serveis preventius de 
socors i emergències a 
Balaguer i comarca i s’han 

atés a 200 infants  en l’àm-
bit de  Mediació Social i 
campanya de Nadal. “Cap 
nen sense joguina“ col-
laborant Creu Roja Joven-
tut.
 Tots aquests projec-
tes no podrien desenvo-
lupar-se  sense el suport 
dels nostres  socis, col-
laboradors i  també, de les 
administracions  locals 
i  naturalment no hagués 
estat possible sense la 
participació activa del vo-
luntari.
 Ser voluntari, marca 
la diferència, per tant vagi 
des d’aquí el meu sincer 
reconeixement a tots els 
que d’una manera o altra 
han fet i continuen fent 
possible la tasca diària de 
Creu Roja des de fa 150 
anys.

-----------------------------------------
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Unió Democràtica de Catalunya. 
Balaguer 
Comitè Local de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Fa pocs dies el nostre 
alcalde va fer públic a la 
premsa la seva decisió de 
rellevar de les funcions 
de govern al consistori de 
Balaguer als dos regidors 
d’Unió, Antoni Velimelis i 
Rosana Montané. Aquesta 
decisió ha estat motivada, 
segons el Sr. Alcalde, pel 
seu desig de guanyar efec-
tivitat en la gestió munici-
pal.
 El Comitè local d’Unió 
de Balaguer manifesta 
la seva protesta davant 
d’aquesta mesura. Si bé 
és cert que la distribució 
de les carteres la decideix 
l’alcalde, no podem estar 
d’acord amb la seva mane-
ra arbitrària i despòtica de 
dirigir el govern municipal. 
Els regidors d’Unió han 

treballat lleialment i amb 
eficàcia buscant sempre 
el millor per la nostra ciu-
tat, tot i que no han pogut 
disposar de molts dels re-
cursos humans i materials 
desitjables. No entenem 
que a l’hora de buscar una 
major eficàcia en el treball 
de l’equip municipal, hagin 
de ser ells, i només ells, els 
qui siguin privats de les se-
ves funcions. Considerem 
que és una mesura injusta 
i poc democràtica que con-
firma, malauradament, la 
poca afició del Sr. Alcalde a 
dialogar, escoltar i consen-
suar. Tampoc suposa cap 
enfortiment, sinó ben al 
contrari, de la col·laboració 
que sempre hem desitjat 
entre els partits que confi-
guren la Federació de CiU.

 Benvolguts amics i 
amigues, una vegada més 
us presentem la Memòria 
de Creu Roja  La Noguera,  
un document amb el qual 
volem explicar les accions  
realitzades per la institució 
durant el darrer any  mar-
cat  novament per la situ-
ació de  crisi que afecta a  
moltes persones. 
 Al llarg d’aquest any 
hem dedicat un notable 
esforç per a atendre a totes 
les persones que viuen en 
situació de vulnerabilitat.
 Per explicar com ha es-
tat possible materialitzar 
la tasca que es detalla en 
aquesta memòria és im-
prescindible destacar l’alt 
grau de compromís  de la 
societat i del teixit social 
que forma el voluntariat  
i  el treball en xarxa amb 
les administracions pú-
bliques, entitats privades 

Memòria 2013 Creu Roja 
Pepita Sotelo Paradela, Presidenta de Creu Roja La Noguera
----------------------------------------------------------------------------------------------------

i  altres organitzacions del 
Tercer Sector.
 Malgrat els moments 
difícils que vivim, Creu 
Roja ha continuat augmen-
tant el nombre de volunta-
ris i socis incorporats per a 
compartir la nostra tasca i 
objectius.
 Per a fer front a aques-
ta situació d’emergència 
social Creu Roja va emetre 
a l’any 2012 una crida ex-
cepcional de suport sota 
el lema “Ara més que mai“ 
amb mesures d’augmentar 
el repartiment  d’aliments, 
atenció als infants amb 
ajuts escolars i beques de 
menjador, distribució de 
kits d’emergència social,  
reforç de programes d’ocu-
pació i recerca de feina a 
aturats de llarga durada i 
atenció a la gent gran.
 A tot això cal sumar-hi 
l’actuació de la Creu Roja 

 Són molts els ciutadans 
que cada vegada estan més 
convençuts de que ens tro-
bem en el final d’un episodi 
llastrat que fa massa anys 
que perdura en el temps. 
I també som molts els qui 
hem passat de la indignació 
des del sofà, emprenyats en 
definitiva amb la realitat po-
lítica de la nostra societat, 
per donar el pas i muntar 
una plataforma civil des de 
la societat civil lliure. El que 
avui dia en diríem “indig-
nats” amb el sistema, però 
dins del sistema. Persones 
que entenen la política com 
a servei als ciutadans, i amb 
uns principis regeneradors 
de la democràcia i des d’una 
òptica del progrés, allunyat 
del populisme barat i dels 
salva-pàtries. 
 No hi ha dia que ens ai-
xequem amb una nova no-
tícia a la premsa sobre cor-
rupció política, malversació 
de l’erari públic o  escoltes 
il·legals entre partits. Cal re-
novar o morir, aquesta és la 
qüestió. Els partits polítics 
no necessitem ni un 3%, ni 
un 4% per finançar les cam-
panyes electorals, ja és sufi-
cient amb el que rebem de 
l’Estat. Un país serà estable 
si existeixen governs esta-
bles, democràtics i que no 
roben.
 Sens dubte després de 
més de 30 anys de demo-
cràcia a Espanya, els partits 
polítics han pres més relle-
vància que les pròpies ins-
titucions públiques, segres-
tades per aquests. Tot això 
agreujat per una crisi de va-
lors i una manca de cultura 
democràtica històrica en el 
nostre país. No només són 
necessaris bons gestors, 
sinó sobretot la importàn-
cia del lideratge, la visió i el 
projecte comú a 20 i 30 anys 
vista. 
 És l’hora d’obrir una nova 
etapa política d’esperança 
i d’il·lusió. Encara que el Sr. 
Rajoy i el Sr. Rubalcaba no 

Ciutadans (C’s) Balaguer ja és una 
realitat! 
Albert López Millán, Coordinador de Ciutadans (C’s) Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

vulguin canviar les regles, 
no els hi queda altra, ja que 
el període que hem viscut ja 
s’ha esgotat. No pot ser que 
quatre secretaris generals 
de partits decideixin tot l’es-
devenir del dia a dia.  
 Des de Ciutadans, com-
promesos amb la defensa 
de les llibertats individuals, 
els drets socials, l’Estat del 
Benestar, la regeneració de 
la vida pública i la democrà-
cia creiem que una necessi-
tat bàsica és obrir els partits 
a la societat: fer primàries, 
tenir llistes obertes i des-
bloquejades i crear una llei 
electoral nova.  Tot això amb 
una Espanya que revisi tots 
els criteris de competències, 
finançament i dins d’un mo-
del descentralitzat. Cal un 
país plural i cohesionat al-
hora. Amb una reforma inte-
gral de las administracions 
públiques que mantingui 
en forma el múscul impres-
cindible per prestar serveis  
i alhora eliminar el greix 
de duplicitats, estructures 
polítiques -com les Diputa-
cions, Consells Comarcals, 
fundacions de partits o les 
empreses públiques-. El que 
és altrament conegut com 
les tradicionals estructures 
administratives que retroa-
limenten intencionadament 
la Partitocràcia i el clientelis-
me polític.
 I com no una autèntica 
divisió de poders, donat que 
els darrers anys el poder le-
gislatiu i judicial, així com 
el financer, han anat molts 
cops agafats de la mà. Pa-
lès cada vegada que surt a 
la llum un cas de corrupció, 
malauradament.
 És per això, que des de 
Ciutadans Balaguer i des del 
primer minut volem treballar 
per construir una veu pro-
gressista- no nacionalista 
a la ciutat, i que parli sense 
embuts. Restem a la vostra 
disposició!

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

en les accions en favor 
de la difusió dels Drets 
Humans o la promoció 
de la salut, a més de la 
tasca en socors i emer-
gències, i de sensibilitza-
ció.
 Aquesta feina no ha-
gués estat possible sen-
se tota aquella gent  que, 
amb el seu esforç i la 
seva aportació, ajuda la 
Creu Roja a encarar els 
reptes i seguir endavant.
 Per això vull  agrair 
sobretot el suport del 
voluntariat i de les per-
sones i empreses sòcies, 
que mostren aquesta va-
luosa solidaritat.
 Durant el 2014 segui-
rem treballant per ser 
més a prop de les perso-
nes  amb l’objectiu d’aju-
dar a cobrir les seves ne-
cessitats més bàsiques i 
trencar les situacions de 
dependència. 
 Un any més, esperem 
seguir  comptant amb el 
vostre suport per fer-ho 
possible. Moltes gràcies.

 Si el Sr. Alcalde no 
rectifica doncs, i de ma-
nera immediata, aquest 
Comitè local demana 
als regidors d’Unió que 
passin a formar part del 
grup de no inscrits per tal 
d’afrontar el que queda 
de legislatura amb més 
llibertat d’acció i més ga-
ranties de treballar, sota 
la direcció del Sr. Alcal-
de, certament, però no 
pel seu afany de poder 
sinó sempre al servei de 
tots els ciutadans de Ba-
laguer.
 Per aquest motiu, 
l’executiu local d’Unió de 
Balaguer, insta a les di-
reccions de Lleida i Bar-
celona que realitzin les 
accions pertinents per 
tal d’evitar que aquest fet 
serveixi de precedent en 
el si de la Federació de 
CiU.

---------------------------------------
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 Gran èxit de la 2a Mar-
xa-Trail de Les Peülles 54, 
celebrada a l’entorn del 
Montsec, el passat diu-
menge 4 de maig, i que 
transcorre pel municipi 
de Les Avellanes i Santa 
Linya i que agrupa els 
nuclis de Vilanova de la 
Sal, Santa Linya, Tartareu 
i Les Avellanes.
 Aquesta 2a Marxa-
Trail ha duplicat amb 
escreix el nombre de 
participants (202) de 
l’edició anterior, que 
ha comptat amb dos 

recorreguts, un de 54 km 
i un altre de 35 km.
 Els millors temps 
de la marxa de 54 km 
han estat: en categoria 
masculina: 5h i 48 min; i 
en categoria femenina: 8h 
i 13 min.
 Els millors temps de 
la ruta de 35 km, en la 
categoria masculina va 
ser de 3h i 31 min, mentre 
que el temps en categoria 
femenina va ser de 4h 
i 14 minuts. La jornada 
va transcórrer  sense 
incidències.
 L’organi tzació  es 
mostra contenta de la 
resposta dels participants 
i amb ganes de continuar 
combinant esport i natura 
en les pròximes edicions i 
poder repetir la proba que 
tant bona acceptació ha 
tingut.

Més de dos-cents participants 
a la Segona Marxa-Trail de 
Les Peülles, a la Noguera Alta

Segona marxa Trail Les Peülles

La prova esportiva es 
va fer en dos
recorreguts, un de 54 
quilòmetres i un altre 
de 35 quilòmetres

Balaguer acull la Romeria de la Verge 
del Rocio fins a les Franqueses
 La Hermandad Rociera 
de la Noguera va celebrar 
el passat diumenge dia 4 la 
seva tradicional romeria en 
honor a la Verge del Rocio 
fins al monestir de Santa 
Maria de Les Franqueses 
de Balaguer. Els fidels van 
portar la imatge de la verge 
fins al monestir cistercenc, 
acompanyant el pelegrinat-
ge amb cançons dedicades 
a la verge. Un cop a Les Fran-
queses, es va fer una missa 
i, posteriorment, un dinar. Romeria a les Franqueses

La VI Marxa Montsec-Montsec del 17 de 
maig, al calendari internacional de ciclisme

 La 6a edició de la Marxa 
Cicloturista Montsec-Montsec 
tornarà a aplegar el 17 de maig 
els amants del cicloturisme en 
una cursa que, aquest any, ha 
estat reconeguda pel màxim 
organisme del ciclisme, la 
Unió Ciclista Internacional 
(UCI), fent que la prova formi 
part del seu calendari de 
competició anual. Comptarà 
per primer cop i com a novetat 
a tot Catalunya amb un nou 
recorregut de 140 kms (2.050 
m. de desnivell positiu), que 
s’uneix al recorregut de 190 
kms (3.300 m. de desnivell 
positiu) i al de 80 (1.300 m. 
de desnivell positiu), obrint 
l’activitat a tot tipus de nivells.Marxa Montsec-Montsec

S’espera que siguin més de 700 els ciclistes que 
formin part de la ruta que uneix l’esport i territori
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 El passat 27 d’abril, 
dins dels actes programats 
en les Diades Culturals 
de Sant Jordi, la colla 
sardanista Santa Maria 
de les Franqueses va 
participar en la missa que  
es va celebrar en honor a 
Sant Jordi. Els sardanistes 

La colla sardanista participa en 
la Missa en honor a St. Jordi

Ballada de la colla sardanista a la missa de Sant Jordi

Aquest diumenge 11 de maig, V Trail
Montroig i pujada a Montalegre

 Des cel CEB (Centre 
Excursionista de Balaguer), 
conjuntament amb el Pe-
dala.cat, s’organitza aquest 

Edició de l’any passat, pujada a Montalegre

participaren en les pregàries 
i en les ofrenes, i delectaren 
amb una bonica galop i una 
sardana al voltant de l’altar.
 Tot seguit a l’esplanada 
del Santuari, el públic 
assistent van gaudir d’un 
esmorzar popular i una 
ballada de sardanes.

diumenge dia 11 de maig, i 
un any més la 5a Mitja Mara-
tó i cursa popular de la Serra 
del Mont-roig.

 Una cursa que no deixa 
indiferent a ningú, ja que dis-
corre per uns paratges natu-
rals de la nostra terra. Hi ha 
la cursa llarga Trail-montroig 
de 26 km i 1.100 m de des-
nivell positiu, amb sortida 
a les 9 del mati. També hi 
ha una altra de més curta la 
pujada a Montalegre, d’11,4 
km i uns 700 m de desnivell 
positiu, amb sortida a les 
9.45 h del mati, les dos amb 
sortida i arribada des del 
Càmping Sant Llorenç.
 Enguany la Mitja Marató 
també serà puntuable pel XII 
Circuit Català de curses de 
muntanya de la FEEC, així 
com la Trail-montroig de 26 
km, puntuarà pels Desafia-
ments Comarques de Lleida 
2014 en les modalitats de 
Curses de Muntanya i Prova 
Combinada.

Arriba la V edició de la Trail-Montroig amb les seves 
dos modalitats, la de 26 km i la d’11,4 km
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
VENTA/LLOGUER de 
pàrkings tancats al 
c/  Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó: 
629310479-629715431.
-----------------------------------
ES LLOGA PIS al c/ 
Barcelona, 50, 4 hab., 
1 bany, 2 terrasses. 
Amb ascensor, moblat 
i tot reformat. Raó: 
675497518-973446087.
-----------------------------------
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 apartament 
seminou a Camarasa, 
amb vistes al riu i foc 
a terra, tot equipat 
i molts extres. Ideal 
per vacances o tot 
l’any. Raó: 973447752-
639920281.
-----------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings 
al c/ Marc Comas: in-
dividuals (80 m2 o 14 
m2) i col·lectius (14m2). 
Raó: 669117026.
-----------------------------------
ES LLOGA pis moblat, 
amb calefacció, as-
censor, 3 habitacions, 
molt cèntric. Raó telè-
fon: 973451371.
-----------------------------------
PISO 1a linia de mar, 
Cunit, 3 hab., 2 baños, 
terraza, pàrking, pis-
cina comunitária. Del 
21 de junio al 12 de 
julio (400 e por sema-
na), setiembre (600e 
1a quincena y 500e 
2a quincena). Telf: 
661470848.
-----------------------------------
RESTAURANT en ple 
funcionament al cen-
tre de Balaguer. Cessió 
de negoci més aval 
bancari. Informació: 
608058339.
-----------------------------------

ES LLOGA pàrking 
amb ratlla al c/ Molí 
del Comte de Bala-
guer. Raó: 686551005.
-----------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
ES PRECISA mecà-
nic i electricista de 
l’automòbil amb ex-
periència. Enviar CV a 
garatgeastoria@garat-
geastoria.com
-----------------------------------
ES DONEN classes 
particulars de música 
(piano i llenguatge mu-
sical). Raó: 669117026.
------------------------------------
ES PRECISA cambrer/a 
amb experiència. Envi-
ar C.V. a l’Apartat de 
Correus, 70 (Balaguer).
-----------------------------------
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.
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
CLASSES DE BALL 
(Swing,  Foxttrot , 
Cha Cha Cha, Vals, 
Tango...). I ara també 
nou curs de Salsa 
Cubana. Horaris de 
dimarts, dijous i tam-
bé dissabtes. Més in-
formació al 626915106 
(Xavier).
-----------------------------------
BUIDEM trasters  i gol-
fes. Raó: 606569692.
-----------------------------------
SRA. MAYTE, viden-
cia y tarot. Alta magia 
blanca. Consultas en 
Balaguer. Horas a con-
venir. Razón informa-
ción: 609135472.
-------------------------------------

COMPRO: Joguines 
antigues, scalextric, se-
gells, plomes estilogrà-
fiques, rellotges antics, 
còmics i llibres antics, 
àlbums de cromos, mo-
nedes, bitllets, postals 
i fotos antigues.... Telè-
fon: 676803205.
-----------------------------------
L L O G O / C O M P R O 
granja d’engreix de 
porcs o pollastres, per 
Balaguer o pobles del 
voltant. Raó: 649581221.
------------------------------------
A SANT JUDES Tadeu, 
advocat de les coses 
difícils i desesperades. 
Ora 9 avemaries du-
rant 9 dies i demana 3 
desitjos (1 de negocis 
i 2 d’impossibles). Al 
novè dia, publica aquest 
anunci. Es complirà en-
cara que no ho creguis.
-------------------------------------

MOTOR
-----------------------------------
EN VENDA Nissan 
Qasqhai, any 2008, 
color negre, gasolina, 
55.000 km, motor 1,6 
115 cavalls, molts ex-
tres. Bon preu. Raó: 
620847143-696951618.
-----------------------------------
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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 l’1 de maig a les 8 de la tarda del 8 de maig SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 8 de maig a les 8 de la tarda del 15 de maig MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 15 de maig a les 8 de la tarda del 22 de maig 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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