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PORTADA
Festa dels cavalls

 Quan arriba el mes de maig, els caps de setmana 
s’omplen d’oferta d’actes culturals, festius i esportius. 
Sembla que amb el deglàs, tenim la necessitat de sortir, de 
gaudir en comunitat de tot allò que institucions i entitats 
ens brinden durant aquests mesos primaverals.
 El passat cap de setmana en va ser un bon exemple. 
Des de la celebració del Dia Internacional dels Museus 
amb la visita guiada a les sales permanents i la lectura de 
poesia eròtica romana que es va oferir a l’exposició “El Sexe 
a l’època romana”, fins a la Trobada de colles geganteres 
que ompliren la plaça del Mercadal d’alegria per petits i 
grans.
 El dia abans el Teatre havia acollit la Trobada de grups 
de Hip Hop de les Terres de Ponent, mentre a Butsènit 
d’Urgell es celebrava una concorreguda segona edició de 
la Fira de la Cervesa Artesana Catalana.
 Esportivament, el dissabte vora 800 ciclistes omplien els 
carrers de Balaguer en la sortida de la Marxa Cicloturista 
Montsec-Montsec, una prova que cada any va a més, 
gràcies a la bona tasca dels seus organitzadors. També 
aquests dies s’ha presentat la campanya «Balaguer s’ho 
mereix» del Club de Tennis Taula Balaguer. Una campanya 
de micromecenatge per tal de recollir fons per poder 
sobreviure a l’èlit europea del tennis taula.
 La única nota negativa del cap de setmana va ser la 
suspensió del partit de futbol entre el Balaguer i el Tàrrega 
ja que la Junta Directiva no havia fet efectiu el pagament 
dels darrers arbitratges, tot i haver rebut diferents avisos 
de que calia fer-ho abans del partit. El dia més trist en 98 
anys d’història d’un club. Això, Balaguer no s’ho mereix!!!

Actes de primavera

 Les eleccions al Parla-
ment Europeu d’enguany 
semblen tenir un altre caire 
i motivació. En principi, i ve-
ient el panorama d’aquests 
darrers anys, a causa de la 
situació econòmica i social, 
sembla que l’índex d’abs-
tenció pugui ésser més alt, 

com a mostra de descon-
tentament per les greus 
conseqüències de la crisi 
i per la manca d’eficàcia  
dels grans factòtums, entre 
els quals hi ha Alemanya. 
Aquest país no recorda de 
com se’ls va haver d’ajudar 
el segle passat? Tanmateix, 
aquesta nova contesa elec-
toral és una bona manera de 
demostrar, no sols a la resta 
d’Europa sinó a tot el món, 
que, també, som i volem 
continuar essent europeus. 

Malgrat les traves i vetos 
que tindrem, no renunciem 
a seguir mostrant ser un 
bon aliat d’Europa, tal com 
ja va succeir fa una mica 
més de tres-cents anys. I 
si ara ho corroborem, estic 
convençut de la reciprocitat 
per part d’Europa. Apa, sor-
tim al carrer i donem suport 
a qualsevol de les forces 
que defensen el procés de 
sobirania que, com a poble, 
tenim. Aquests faran que 
sigui possible.
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La Reguereta és l’escenari d’un
safareig de la “Barcelona 1714”

 La gravació d’una escena 
de la pel·lícula ‘Barcelona 
1714’ es va fer al safareig de 
la Reguereta de Balaguer.
 L’equip de la pel·lícula, 
es va desplaçar fins a la 
capital de la Noguera per 
rodar una escena en què la 
protagonista, apareix rentant 
en un safareig. La Reguereta 
de Balaguer es va imposar 
en un càsting de safareigs de 
tot Catalunya en una votació 
popular per internet en què 
va guanyar amb 47.933 vots.Gravació a la Reguereta

Els propers dies 24 i 25 de maig,
Balaguer acollira la Festa dels Cavalls
 Balaguer celebrarà els 
propers dies 24 i 25 de maig, 
la Festa dels Cavalls, que or-
ganitza l’Associació Amics 
dels Cavalls juntament amb 
l’Ajuntament de Balaguer.
 La festa començarà el 
dissabte, a partir de les 
cinc de la tarda i fins a les 
vuit del vespre, al Parc de 
la Transsegre, hi haurà una 
passejada infantil al marge 
esquerra del riu Segre. Una 
activitat que està adreçada 
als infants i que a més a 
més tindrà com a invitat 
especial l’escola l’Estel de 
Balaguer.
 Diumenge, els actes 
continuaran a les  nou del 
matí, amb la trobada de 
cavallistes al parc de la 
Transsegre i un esmorzar.
 A les deu començarà 

Festa dels Cavalls de Balaguer

el Concurs de salt escolar, 
seguit a les 11.30 h pel Con-
curs de Salt i potència.
 A les 12.30 h la Plaça 
Mercadal acollirà la tradici-
onal Benedicció dels petits 
animals. A continuació, 

 La Generalitat ha 
encarregat el projecte 
per convertir la línia de 
tren que creua Balaguer 
en un tramvia. Aquesta és 
la opció que Ferrocarrils 
de la Generalitat de 
C a t a l u n y a  ( F G C )  i 
l’Ajuntament han acordat 
per integrar la línia a la 
ciutat i suprimir l’actual 
barrera que suposa la 
via fèrria. Així ho van 
explicar el president de 
FGC, Enric Ticó, i l’alcalde 
de Balaguer,  Josep 
Maria Roigé, durant el 
col·loqui ’90 anys de tren 
a Balaguer. El futur de la 
línia Lleida- La Pobla de 
Segur’, en el qual també 

Ferrocarrils i Ajuntament
projecten convertir el tren 
Lleida-Balaguer en un tramvia

El tren al seu pas per Balaguer

El projecte preveu 
convertir la línia 
Lleida-Balaguer en un 
tramvia quan arribin 
els nous trens

van participar l’alcalde de 
La Pobla, Lluís Bellera, 
i l’escriptor i periodista 
Vidal Vidal. 
 Roigé va reconèixer 
que “el soterrament 
és inviable i, per tal 
d’executar el projecte en
un termini relativament 
c u r t ,  Fe r r o c a r r i l s  i 
Ajuntament hem optat 
per aquesta solució”.
 A m b  a q u e s t a 
proposta la via quedaria al 
mateix nivell que el carrer 
i estaria regulada per 
semàfors, tal com passa 
a l’avinguda Diagonal de 
Barcelona, va comparar 
Roigé. Per la seva banda, 
Ticó va recordar que els 
dos nous trens de la línia 
de La Pobla, que entraran 
en servei a principis del 
2016, estan preparats per 
fer aquesta doble funció 
de tren tramvia, ja que 
un cop surtin del nucli 
urbà circularan a més 
velocitat.

a les 13 h, es farà els Tres 
Tombs a cavall per la Plaça 
Mercadal.
 La festa acabarà amb un 
dinar de germanor al Parc 
de la Transsegre a partir de 
les 14 h.
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 L’Escola Mont-roig 
de Balaguer ha iniciat 
amb els seus alumnes 
d’ infant i l  l ’act iv i tat 
‘Els Thaoins Viatgers’, 
i m p u l s a d a  d e s  d e l 
Programa Thao-Salut 
Infantil.
 Aquesta activitat 
pretén seguir vinculant a 
les famílies amb l’escola 
i augmentar, així,  la 
cohesió i la influència 
social positiva entre 
pares i mares de l’escola.
 E l s  t h a o i n s  s ó n 
els personatges del 

L’Escola Mont-roig realitza 
l’activitat dels Thaoins
Viatgers del programa Thao

Escola Mont-roig

Una activitat que
pretén seguir
vinculant a les
famílies amb la pròpia 
escola

Balaguer acull les Primeres Jornades 
Thao d’Educació per a la salut infantil

 Els dies 31 de maig i 1 de 
juny, es realitzarà a Balaguer 
les primeres Jornades Thao 
d’Educació per a la Salut 
des de la Infància. Unes 
jornades que tenen com a 
objectiu promoure el pro-
grama Thao a la ciutat de 
Balaguer.
 El dissabte hi haurà 
la Jornada Tècnica on es 
realitzaran conferències, 
t a l l e r s ,  e x p o s i c i o n s 
d’experiències, dinàmiques 
de grups, etc. Diumenge 
tindrà lloc la Jornada lúdica 
i familiar, on es realitzaran 
tallers per als infants i pels 
pares durant tot el matí a la 
Plaça del Mercadal.Cartell de les jornades

Mural pels alumnes de les llars
d’infants “La fruita És divertida”
 «La fruita és divertida», 
a m b  a q u e s t  e s l ò g a n 
l’Ajuntament de Balaguer, a 
través del Programa Thao-
Salut Infantil, pretén arribar 
als nens més menuts de 
totes les llars d’infants i 
escoles de la ciutat. Aquesta 
activitat té com a objectiu 
fomentar el consum de fruita 
treballant amb els infants de 
2 a 6 anys. En aquest mural 
els nens i nenes col·loquen 
una fotografia on hi surten 
ells amb la fruita que més 
els hi agrada.

El proper cap de setmana del 31 de maig i 1 de juny, 
amb Jornades Tècniques i Jornades Lúdiques

Mural «La fruita és divertida» al col·legi Àngel Guimerà

P r o g r a m a  T h a o  i 
actuen com a vehicle 
comunicador per fer 
arribar els missatges 
de salut als més petits. 
Els nens i nenes s’hi 
vinculen emocionalment 
facilitant la interiorització 
de missatges saludables 
de forma lúdica.
 La finalitat d’aquesta 
activitat anomenada ‘Els 
thaoins viatgers’ és que 
tant la població infantil 
com els seus pares i 
mares es familiaritzin 
amb els thaoins, els 4 
personatges que guien 
la interiorització d’hàbits 
saludables al llarg del 
cicle educatiu, i que 
comencin a posar en 
pràctica aquells consells 
que aquests els hi fan 
arr ibar,  menjar  sa i 
practicar esport.
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Desenes de balaguerins van a l’Aplec 
de Santa Maria de les Franqueses

 Balaguer va celebrar 
el passat diumenge dia 
11, l’Aplec de Santa Maria 
de Les Franqueses, que 
commemora l’aniversari 
de la fundació del monestir 
cistercenc femení l’any 
1186. 
 Desenes de balaguerins 
van ser fidels a la tradició 
que organitza la Parròquia 
de Santa Maria de Balaguer, 
consistent en una missa en 
honor a la Verge de Santa 
Maria de Les Franqueses 
oficiada per Mossèn Joan 
Pujol i un dinar popular.
 La bona climatologia va 
fer que la festa fos tot un 
èxit de participació.Aplec Santa Maria de les Franqueses

L’Associació Balaguer 2021 promou “El 
comerç de Balaguer regala cultura”
 A q u e s t  d i v e n d r e s ,  
l ’Associació  Balaguer 
Comercial  2021, farà la 
presentació de la Campanya 
d’estiu que es durà a terme 
sota l’eslògan: “El comerç 
de Balaguer regala cultura”.
Aquesta campanya  va 
d i r i g i d a  a l s  c l i e n t s 
continuant amb el mateix 
missatge protagonista 
a l  q u e  e s  v o l  d o n a r 
rellevància des de les 
darreres campanyes, el 
concepte de «Balaguer, 
Comerç de Proximitat». El 
que es pretén amb aquesta 
campanya és dinamitzar el 
comerç i alhora fusionar 
la cultura i el comerç de la 
nostra ciutat. 

Es va celebrar el passat diumenge amb una Missa i 
un dinar popular per tots els assistents

Nova campanya de l’Associació Balaguer Comercial 2021

 Balaguer Comercial 
2021 s’ implica amb la 
c u l t u r a  d e  B a l a g u e r 
regalant entrades de les 
diferents actuacions que 

 E l  p a s s a t  d i a  9 
de maig, alumnat de 
diferents escoles de la 
comarca de la Noguera 
van assistir a un concert 
al Teatre Municipal de 
Balaguer. 
 L a  C o m p a n y i a 
Garbuix va interpretar «El 
Carnaval dels Animals» 
del compositor francès 

Audició de l’obra “El carnaval 
dels animals” per a escolars 
de la comarca de la Noguera

Audició al Teatre

Alumnes de diferents 
centres de la comarca 
assisteixen a l’audició 
de l’obra “El carnaval 
dels animals”

Camille Saint-Saëns amb 
la narració d’un conte 
que feia de fil conductor. 
 L ’ a l u m n a t  d e 
les escoles Zer Serra 
Llarga  (Escoles de 
Castelló, Algerri i Ivars 
de Noguera) ,  Àngel 
Guimerà, La Noguera i 
Mont-roig van escoltar 
l e s  m e l o d i e s  d e l s 
diferents instruments 
que intervenen a l’obra 
(violí, viola, violoncel, 
contrabaix, piano a quatre 
mans, flauta travessera, 
clarinet i carrilló), les 
quals representaven els 
diferents animals que hi 
apareixen a l’obra.

organitza el col·lectiu Bada 
Pas dins la programació del 
tercer cicle:  juliol de música 
i poesia, a Balaguer i Santa 
Maria de les Franqueses.
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El Consell compta amb un nou vehicle 
del servei de transport adaptat

 El Consell Comarcal 
de la  Noguera renova 
un vehic le  de l  ser ve i 
d e  t r a n s p o r t  a d a p t a t 
a  la  comarca .  L’Obra 
Social de «la Caixa» i el 
Departament de Governació 
contribueixen a finançar-lo.
 Des de l’any 1994, el 
Consell Comarcal de la 
Noguera ofereix el servei 
de transport adaptat a totes 
les persones que pateixen 
disminucions físiques o 
psíquiques de la comarca, 
en el marc del contracte 
programa subscrit amb el 
Departament de Benestar 
Social  i  Famíl ia de la 
Generalitat de Catalunya.Nou Vehicle adaptat

Més de 60 persones participen a la
caminada del Club Social el Porxo
 El dimarts dia 6 de maig 
el Club Social El Porxo 
-servei social de lleure, per 
a persones amb problemes 
de salut mental, gestionat 
per l ’Associació Salut 
Mental La Noguera- va 
organitzar una activitat 
cultural i esportiva a la 
ciutat de Balaguer. 
 En aquesta activitat  van 
participar-hi una seixantena 
de persones amb malaltia 
mental usuàries de diferents 
recursos de salut mental de 
la província de Lleida. 
 L a  c a m i n a d a  v a 
començar a les 10 h del 
matí davant l’Estació de 
Trens amb un recorregut 
d ’ u n s  4  q u i l ò m e t r e s 

L’Obra Social de la Caixa i el Departament de
Governació han ajudat a finançar-lo

Caminada del Club Social el Porxo

aproximadament (passant 
pel Passeig de l’Estació, 
Plaça Mercadal, pel costat 
del Riu Segre fins arribar 
al riu Sió) i a les 11.30 h es 

 La Transsegre de 
Balaguer arriba enguany 
a la 30a edició, una fita 
que queda reflectida 
en el cartell, que ha 
transformat el descens 
en un gran pastís, i 
que es commemorarà 
amb una celebració 
prèvia, el divendres 13 
de juny, que servirà per 
homenatjar a tothom 
que ha col·laborat amb 
la festa al llarg d’aquests 
anys. La Transsegre 2014, 
se celebrarà els propers 

La Festa de la Transsegre
arriba a la seva trentena
edició amb novetats

Presentació de la 30a edició de la Transsegre

Una festa homenatge 
a tots els que hi han 
col·laborat el 13 de 
juny, amb un sopar i 
un concert

11, 12 i 13 de juliol.
 La festa del proper 13 
de juny, consistent en un 
sopar popular i concert 
a l’aire lliure amb els 
balaguerins Rehenes 
i DJ Quelo, és una de 
les principals novetats 
d’aquesta edició de la 
Transsegre.
 A q u e s t a  f e s t a 
p r è v i a ,  o b e r t a  a 
tothom, està pensada, 
segons l’organització, 
l’Admiral’s Cup Lights, 
p e r  h o m e n a t j a r  a 
les persones que han 
col·laborat i que l’han 
patit durant tots aquests 
anys. 
 Aquest aniversari se 
celebrarà a l’Avinguda 
Països Catalans, a la 
p laça de davant  de 
l’estació d’autobusos.

van realitzar dues visites 
guiades: una al Centre 
d’Interpretació de l’Or del 
Segre i l’altra a l’església i 
claustre de Sant Domènec.
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 Qui no ha sentit a 
parlar de les facultats 
curat ives d’algunes 
herbes? Qui no s’ha 
cuinat una infusió de 
timó per desinfectar 
una ferida? Aquestes 
qüestions les abordà 
Carme Trilla en el marc 
de la xerrada-taller «Les 
herbes curatives dels 
nostres termes» que es 
realitzà el passat dia 1 de 
maig al Local Social de 
l’Ajuntament d’Algerri. 
 D e s  d e  t e m p s 
pretèrits la humanitat 
ha usat  herbes que 

Xerrada sobre les herbes
curatives dels nostres termes 
a Algerri per Carme Trilla

Xerrada-taller a Algerri

Va fer una exposició 
de les herbes que 
tenim a les nostres 
comarques i les seves 
propietats curativesEl proper diumenge 1 de juny es

celebrarà l’Aplec de Sant Llubí
 El dia 1, es durà a terme 
l’aplec  a l’ermita de Sant Llubí, 
Millà (Àger), i estan convidats 
tots aquells que vulguin passar 
un matí de diumenge entretin-
gut envoltats del bonic entorn 
del Montsec. Durant tot el matí 
es donarà coca i vi a tots els 
assistents. També hi haurà el 
joc dels tarrons, i el sorteig d’un 
pernil. A les 12 es farà una missa 
en honor al Sant; a l’acabar s’ob-
sequiarà amb un panet. També 
hi ha la possibilitat de quedar-se 
a dinar amb taules i foc a terra. Aplec a l’ermita de Sant Llubí

contenen propietats 
curatives per pal·liar 
els mals o dolors. A 
mesura que la medicina 
evolucionava mitjançant 
innovacions tècniques 
i metodològiques, l’ús 
dels beuratges d’herbes 
anà disminuint fins al 
punt que en l’actualitat 
es percep com quelcom 
exòtic. D’això en deriva 
la percepció negativa 
de certes herbes, «les 
males herbes» com la 
Cua de Cavall, la Rosella, 
la Malva, les Ortigues, 
entre d’altres. Carme 
Trilla explicà amb cura 
i detall les propietats 
d’aquestes herbes alhora 
que exposà el seu ús 
curatiu. 
 La  xer rada- ta l le r 
l’organitzà l’Associació 
Cultural Patronat Sant 
Urbà de la Figuera.

Agermanament entre el Monestir de 
les Avellanes i Vilanova de la Sal

 El divendres 25 d’abril 
al local social de Vilanova 
de la Sal es va fer un 
acte d’agermanament i 
de retrobament entre el 
Monestir i els veïns de 
Vilanova de la Sal. La primera 
part de la conferència 
«Punts d’encontre entre el 
Monestir de Les Avellanes 
i Vilanova de la Sal», més 
aviat de caire acadèmic i 
històric, va ser ben rebuda 
per tots els  veïns del 
municipi que van generar 
un debat i preguntes arran 
de l’exposició.
 F i n a l m e n t  e s  v a 
presentar  e l  pergamí 
restaurat recentment.Acte a Vilanova de la Sal

Amb una conferència dels seus punts d’encontre i la 
presentació del pergamí recentment restaurat
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 Montgai va celebrar 
la Festa de la Vellesa, un 
acte que va servir per retre 
homenatge a tots els ve-
ïns i veïnes de la localitat 
que tenen més de 90 anys 
i que són un total de 13.
 La festa va començar 
amb la celebració d’una 

missa a l’església de San-
ta Maria. A continuació 
l’acte institucional en el 
qual es va lliurar una pla-
ca commemorativa i una 
rosa vermella als veïns 
majors de 90 anys. L’acte 
estava presidit per l’alcal-
de Jaume Gilabert.

Montgai ret homenatge als 
veïns de més de 90 anys

Festa de la vellesa a Montgai 

El proper diumenge 1 de juny arriba la 
sisena Fira del sabó de Montgai

Fira del Sabó de Montgai

 El proper dia 1 de juny, 
Montgai celebrarà la sisena 
edició de la fira monogràfi-
ca ‘Net, Fira del Sabó’, on es 
posarà en marxa l’obrador 
de sabó a la localitat. 
 El certamen comptarà 
amb la participació d’una 
vintena de parades d’ar-
tesans que es dediquen 
a l’elaboració de sabó i 
també una cinquantena 
d’expositors del territori 
que ofereixen gran varie-
tat de productes artesans. 
Durant la fira hi haurà ex-
posicions, demostracions 
dels processos del sabó, 
representacions de teatre, 
espectacle de bombolles 
de sabó, esmorzar popular, 
entre altres.
 La Fira es complementa 
amb la caminada popular i 
la cursa de 10 quilòmetres.

El mateix diumenge es posarà en funcionament 
l’obrador de sabó de la localitat que ha de servir per 
mancomunar serveis entre els artesans saboners
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 El grup de costura 
de la població de Les 
Avellanes, van fer una 
celebració el passat 
dia de la Mona amb un 
pastís fet per la Maria 
(una de les membres del 
grup). Cada dimecres 

Les Avellanes té un grup de
costura amb trobades un cop 
per setmana

Grup de costura de les Avellanes

Èxit de la segona Fira de la Cervesa
Artesana Catalana de Butsènit

II Fira de la Cervesa Artesana a Butsènit

Durant la Fira es van esgotar la tirada limitada de 
800 botelles de cervesa artesana local

a la tarda, des de fa un 
any, aquest grup, es 
reuneix i fan tota classe 
de labors tot passant una 
bona estona que serveix 
també d’aprenentatge 
dels diferents tipus de 
costures.

 Butsènit d’Urgell va 
celebrar aquest passat 
dissabte la  I Ia  edició 
de la Fira de la Cervesa 
Catalana Artesana amb 

bona participació de públic. 
Segons l’alcalde del municipi, 
Jaume Gilabert, “l’objectiu és 
que hi hagi continuïtat del 
certamen i que  cada any 

hi hagi més cervesers que 
elaborin les seves cerveses 
amb totes les matèries 
primeres elaborades aquí i 
no importades, com passa 
ara”. Així mateix, s’ha mostrat 
molt satisfet perquè s’han 
esgotat les 800 ampolles 
que s’han fet d’una cervesa 
d’edició limitada dedicada 
al certamen i elaborada amb 
blat de la localitat. 
 L’alcalde també va 
destacar que Butsènit 
d’Urgell és un poble ideal 
per acollir una fira d’aquestes 
característiques perquè la 
major part de la població es 
dedica a l’agricultura i a la 
producció de cereals.
 Pel que fa al nombre 
d’expositors, hi van participar 
9 productors de cervesa 
artesana procedents de 
diversos punts de Catalunya.
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 Vint-i-dues colles ge-
ganteres van participar 
en la VII Biennal Gegan-
tera Ciutat de Balaguer. 
Més de seixanta gegants, 
procedents d’arreu de 
Catalunya, van recórrer 
en cercavila els carrers 
de la ciutat fins a la plaça 
Mercadal, on es va fer 
ballada final de tots els 
grups participants.
 C e n t e n a r s  d e 
persones van seguir la 
comitiva encapçalada 
p e l s  g e g a n t s  d e 
Balaguer, el amfitrions 

de la  festa,  seguits 
pels de Lleida, Tàrrega, 
Mollerussa, Les Borges 
Blanques, La Fuliola i 
Boldú, Ponts, Ullestret, 
Terrassa, Tornabous, 
B e l l p u i g ,  S e r ò s , 
Camarasa, Vilanova i 
Rocafort, Oliana, Gerb, 
Torrefarrera i Fraga, que 
no van deixar de ballar 
al ritme de la gralla i el 
timbal. Tots els grups es 
van congregar al Parc de 
la Transsegre, des d’on va 
començar el recorregut 
pel Passeig de l’Estació, 
fins el c/ Doctor Flèming, 
on s’ha fet un canvi 
de sentit per enllaçar 
amb l’avinguda Pere III, 
creuant la passarel·la fins 
al carrer del Pont, centre 
Històric fins arribar a la 
Plaça del Mercadal, on 
es va posar el punt i final.

22 colles geganteres van
participar a la VII Biennal
Gegantera Ciutat de Balaguer

Trobada Gegantera a Balaguer

La Festa que va reunir 
una seixantena de 
gegants va fer un cer-
cavila que acaba a la 
Plaça del Mercadal

Balaguer va acollir la primera Trobada 
Hip Hop de Ponent al Teatre Municipal

 El Teatre Municipal de Ba-
laguer va acollir la 1a Trobada 
d’escoles i grups de Hip-Hop 
de Ponent. L’espectacle, el 
passat dissabte dia 17, va 
comptar amb l’actuació de 
200 nois i noies de clubs i 
escoles de Tàrrega, Guissona, 
Bellpuig i Balaguer, ciutat 
amfitriona que ha presentat 
tres grups de hip-hop: l’Aula 
de Dansa Municipal, l’Escola 
Municipal de Rítmica i l’Esco-
la de Dansa Montse Miret.
 L’objectiu d’aquesta troba-
da és mostrar la feina que es 
fa al llarg de l’any a les aules. 
A part també hi va haver 
l’actuació de la companyia 
professional Brodas de Bar-
celona.Trobada de Hip Hop al Teatre

El gastrònom Josep M. Morell dóna la 
seva documentació a l’Arxiu Comarcal
 Josep Maria Morell va 
cedir a l’Arxiu Comarcal de 
la Noguera la documentació 
generada en l’exercici de la 
seva professió com a xef i 
escriptor de llibres de cuina i 
col·laborador en premsa escrita 
i televisió des de l’any 1981 fins 
el 2011. A partir d’ara, es podran 
consultar a l’Arxiu, entre altres 
coses, les distincions, el 
diplomes, els manuscrits dels 
llibres publicats, les receptes 
publicades a la premsa, així 
com les col·laboracions en 
programes de televisió.

El passat dissabte 17 de maig, amb la participació 
de 200 nois i noies de diferents escoles de Ponent

Moment de la donació a l’Arxiu Comarcal
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 L’Associació Dóna Pas 
de Balaguer va celebrar 
dissabte dia 10, la IV 
Festa del Comerç Just i 
la Banca Ètica a la plaça 
Mercadal, amb l’objectiu 
de sensibilitzar la societat 
sobre aquestes formes 
alternatives de consum a 
través de jocs per a infants, 
xerrades, exposicions i 
parades.
 El comerç just afavo-
reix un intercanvi econò-
mic solidari entre produc-
tor i consumidor, en aquest 
cas entre occident i els 
països empobrits del sud, 
a través de mecanismes 
més justos per a les famí-
lies i respectuosos amb el 

Balaguer va celebrar, el
passat dissabte, la Festa del 
Comerç Just i la Banca Ètica

Classe de ioga del centre Sempreviva, al mercat just

El Museu de la Noguera celebra el Dia dels 
Museus amb una lectura de poemes eròtics

 Aquest passat cap de 
setmana, i per commemorar 
el Dia Internacional dels 
Museus, el Museu de la 
Noguera va organitzar un 
parell d’activitats. El dissabte 
al vespre, l’exposició “El 
sexe a l’època romana” 
va acollir una lectura de 
poemes eròtics romans a 
càrrec dels membres del 
grup teatral Crisi Perpètua, 
i el diumenge al migdia, 
la directora del Museu 
Carme Alòs va fer una 
visita guiada a les sales 
permanents del Museu. Les 
dues activitats han comptat 
amb la participació d’una 
seixantena de persones.Lectura de Poemes eròtics 

L’Orfeó balaguerí oferirà el seu concert 
de primavera el proper diumenge 1 
 L’ O r f e ó  B a l a g u e r í 
oferirà el seu tradicional 
concert de primavera el 
proper diumenge 1 de 
juny, a partir de les 9 del 
vespre a l ’Església de 
Sant Domènec. El concert 
constarà de dues parts. 
Una primera amb obres de 
Orlando di Lasso, Banchieri 
i Mozart i una segona part 
de música catalana, amb 
havaneres, sardanes i part 
de la sarsuela «Cançó 
d’Amor i de guerra».

Dins del marc de l’Exposició sobre “El sexe a l’època 
romana” que es pot veure fins el 25 de maig

Orfeó Balaguerí

medi ambient.
 La festa va consistir 
en el mercat just i d’inter-
canvi, un espai per a jocs, 
manualitats i contes, una 
rifa solidària, una xocolata-
da ecològica, una xerrada 
“Què és la Banca Ètica?” a 
càrrec de Git Fiare de Llei-
da, una classe de dansa 
africana i Ioga per adults i 
infants, impartit per Neus 
Caballer del centre Sem-
previva La Noguera, una 
lectura del manifest de la 
XV Festa del Comerç Just 
i Banca Ètica, un concert a 
càrrec de Tropikal Jam i un 
sopar solidari amenitzat 
pel grup de música tradi-
cional Vae Vae.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 El cadáver d’una dona 
apareix en un llac de la 
localitat de Skövde. Tres 
dones, dues periodistes 
locals, Ing-Marie Anders-
son i Julia Almliden, i 
l’agent de policia Anne 
Eiler investigaran el cas. 
Les tres amaguen algu-
na cosa, però només una 
d’elles és capaç de prepa-
rar a sang freda un crim 
encara més atroç que el 
que pretén resoldre. No 
podràs deixar de llegir 
fins que esbrinis quina de 
les tres està planificant la 
mort de la persona que 
ha convertit la seva vida 
en un infern, el seu pare.
 Matar el meu pare és 
un trhiller psicològic on 
l’autora pretén denun-
ciar l’assetjament i la 
violència masclista. Una 
novel·la negra nòrdica, 
on l’important no és el 
crim, sinó la societat que 
envolta aquest crim i que 
el provoca.

L’última fugida
Autor: Tracy Chevalier
Gènere: Novel·la
històrica

 L’Honor Bright és una 
humil quàquera anglesa 
que travessa l’Atlàntic 
per acompanyar la seva 
germana Grace, que 
ha de casar-se amb un 
home d’Ohio força més 
gran que ella. La mort de 
la germana poc abans 
d’arribar-hi deixa la pobra 
Honor sola enmig d’un 
territori agrest que la mira 
amb recel i desconfiança. 
Per evitar problemes, la 
noia accepta casar-se 
amb en Jack, un granger 
amb qui ha fet amistat, 
però no trigarà gaire a 
adonar-se del seu error: 
i és que no ha pogut 
evitar enamorar-se d’en 
Donovan, un caçador 
d’esclaus que es guanya 
la vida capturant els 
negres fugit ius que 
l’Honor està ajudant a 
escapar. Història d’amor 
ambientada als Estats 
Units durant la segona 
meitat del segle XIX.

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

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

Matar el meu pare
Autor: Carina Bergfeldt
Gènere: Novel·la intriga

 El  conte té forma 
d’acordió i ens explica la 
història de la Polina, una 
puça que treballa al circ 
de Pavlo Penkov, un home 
malvat, que fa treballar 
la Polina, el mag, els 
trapezistes, els pallassos, 
i la resta d’artistes de sol 
a sol, per gairebé res a 
canvi. Un dia, però, la 
Polina decideix acabar 
amb aquesta situació i 
capgirar el seu destí. El 
treball, l’amistat, l’afany 
de superació, la lluita per 
aconseguir un somni, 
són els principals temes 
d’aquest conte. I d’altra 
banda també ens deixa 
entreveure un problema 
social vigent encara en 
l’actualitat: l’explotació i 
l’abús dels treballadors. 
Tot explicat d’una forma 
molt senzilla i amena, que 
permetrà que els nens i 
nenes s’apropin al món 
del circ i al difícil món de 
la Polina.

La puça russa
Autor: Gemma Martí 
O’Toole
Gènere: Infantil (+6)

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

Indesinenter

Van vivint estrangulats, 
asfixiats, ofegats pel garganxó,
molts dels arbres d’aquest poble. Amb les 
llambordes a sobre, apretes fins al garró, 
no creixen com volen créixer,
els escanya el formigó, no tenen clot ni bassó,
ni toll d’on veure si plou. Quan els planten,
perquè llueixi bonic el seu espai a l’entorn,
el deixen tan ben polit amb acabats empedrats,
que tapen forat i tot, ran de terra fins al tronc.
Després, quan l’arbret es va fent gran, 
al tomb de la seva soca se li acaba l’espai,
no sap com trencar l’asfalt, les llambordes, 
el pedram, no hi ha terra, està lligat,
amb rocs i pedra travat. Si parlessin, 
valga’m Déu, potser ens ho dirien clar,
o potser -ves a saber- preferirien callar.
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Primera Catalana

1. Martinenc ................65
2. Viladecans ...............60
3. Torreforta .................56
4. Tàrrega .....................53
5. Horta.........................47
6. Igualada ...................44
7. Almacelles  ..............44
8. Torredembarra ........44
9. Tecnofutbol ..............42
10. El Catllar ................40
11. Vilanova .................39
12. Amposta .................38
13. Andorra  .................38
14. Balaguer ............... 38
15. Marianao ................36
16. Vista Alegre  ..........36
17. Jesús i Maria .........33
18. Alpicat ....................33

1. Iban Parra ........ 11
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. Martinez ........ 1
10. J. Martínez ....... 1
11. A. Monforte ...... 1

Un gol d’Iban Parra  va 
servir per a que el Ba-
laguer s’emportés un 
punt del camp del Tor-
reforta. El gol de Parra 
serà el gol número 100 
del davanter amb el C.F. 
Balaguer en lliga.

El Balaguer veu perillar la permanència 
després de ser sancionat, sense jugar
FUTBOL>> La
Federació multa al club 
amb un 0-3 davant el 
Tàrrega, per impagament 
d’arbitratges

11/05/2014

TORREFORTA 1
BALAGUER 1

 El Balaguer veu perillar 
la seva permanència a la 
Primera Catalana després 
dels tristos esdeveniments 
que el club va protagonit-
zar la passada setmana, 
quan, per l’impagament 
dels tres darrers arbitratges, 
la Federació Catalana de 

de la capital de la Noguera, 
advertint que si no feia l’in-
grés dels mil cinc-cents eu-
ros dels arbitratges, abans 
del dijous al migdia, hi hau-
ria l’esmentada sanció. Ara, 
l’Ajuntament ha liquidat 
el deute amb la Federació, 
avançant part dels diners 
de la subvenció d’aquest 
any, i l’equip podrà disputar 
els dos partits que resten 
per acabar la temporada, 
davant l’Almacelles i l’An-
dorra, en dos partits a vida 
o mort pels balaguerins que 
hauran de guanyar els sis 
punts en joc si volen asse-
gurar-se la permanència.
 Un trist episodi, que ha 
tret protagonisme a la cele-
bració del gol número 100 
d’Iban Parra en lliga, amb 
el Balaguer, essent el tercer 
jugador en aconseguir-ho.

Futbol, fent ús de la Llei, va 
sancionar el primer equip 
del Balaguer sense poder 
disputar el partit que havia 
de jugar davant el Tàrrega, 
donant els tres punts a 
l’equip de l’Urgell.
 La Federació havia envi-
at fins a dos avisos al club 

Plantilla del Club Futbol Balaguer

18/05/2014 (Suspés)

BALAGUER 0
TÀRREGA 3

100 gols d’Iban Parra amb el C.F. Balaguer

Iban Parra

Propers encontres

24/05/2014 --  17 h
Camp Municipal

de Balaguer
Balaguer| Almacelles

-------------------------------------
01/06/2014  --  17,00 h

Camp Municipal
d’Andorra

Andorra| Balaguer
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 Uns 400 alumnes de 
5è i 6è de primària de tots 
els centres educatius de 
Balaguer van participar 
a la X Diada Olímpica, 
una jornada que vol 
fomentar la cohesió 
entre l’alumnat de la 
ciutat, tot aprofitant els 
valors que transmet 
l’esport: companyonia, 
c o o p e r a c i ó , 
respecte, superació, 
r e s p o n s a b i l i t a t  o 
autoestima.
 D u r a n t  t o t  e l 
dia, els equipaments 
municipals (Molí de 

400 alumnes dels diferents 
centres educatius participen a 
la Diada Olímpica Escolar

Diada Olímpica dels escolars de Balaguer

Les instal·lacions 
esportives de la ciutat 
van acollir tot tipus de 
proves esportives pels 
escolars

Festa del Futbol Sala amb la presència dels 
equips infantils de la selecció australiana

 P e r  s e g o n  a n y 
consecutiu els equips 
infantils de la selecció 
australiana de Futbol Sala 
tant en categoria masculina 
com en femenina van visitar 
Balaguer i van disputar dos 
partits davants dels seus 
homònims del Club Futbol 
Sala Balaguer.
 En categoria femenina 
els dos equips van empatar 
a 4 gols oferint un bon 
espectacle, mentre que en 
la categoria masculina, els 
balaguerins van imposar-
se amb un ajustat 4-3, en 
un partit molt disputat i 
vibrant entre els dos equips 
que jugaven.Participants a la Festa

El ciclista balaguerí Christian Mencia 
està triomfant a la Copa Catalana
CICLISME>> El ciclista  
balaguerí Christian Mencia 
està triomfant en la Copa 
Catalana. Mencia ja porta 
dues carreres seguides 
sent dels 10 primers en 
la Copa Catalana. El dia 4 
va córrer a Sabadell al XVIII 
Memorial Fidel Bagan, que-
dant en 6a posició i el dia 
10 va córrer a Sant Vicenç 
dels Horts a la X Cursa 
Bons Amics on va quedar 
en 5a posició i primer juve-
nil de primer any.

FUTBOL SALA>> Els equips infantils de la selecció 
australiana es van enfrontar al C.F.S. Balaguer

Christian Mencia

l’Esquerrà, poliesportiu, 
camp d’esports i pavelló 
d’Inpacsa) van acollir 
tot tipus d’activitats i 
competicions esportives:
bàsquet, futbol, futbol 
sala, natació, bàdminton, 
hip-hop, tennis taula, 
escacs o hoquei.
 Amb independència 
dels resultats esportius, 
que es van aconseguir 
durant la jornada, ha 
estat una experiència 
enriquidora i divertida.
 La Diada Olímpica 
és la culminació d’un 
programa d’activitats 
que es va desenvolupant 
durant tot l ’any, que 
persegueix el foment 
de l’esport de base, la 
formació en valors dels 
joves, la cohesió social i 
la pràctica d’esports poc 
habituals.
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 El Club Tennis Taula 
Balaguer ha iniciat 
u n a  c a m p a n y a  d e 
micromecenatge, amb la 
col·laboració de diverses 
botigues i comerços de 
Balaguer, per tractar de 
mantenir el seu primer 
equip ,  e l  Ba laguer 
Villart Logístic, a l’èlit 
de la màxima categoria 
d’aquest esport a l’estat 
espanyol. En el seu 
millor moment esportiu, 
actual sots-campió de la 
Superdivisió espanyola, 

El CTT Balaguer busca el
suport dels balaguerins per 
poder continuar competint

Campanya «Balaguer s’ho mereix»

TENNIS TAULA>> 
Campanya de
micromecenatge amb 
el suport de diferents 
comerços

L’equip Piensos del Segre, guanyador del 
25è Torneig “5 Nacions” de Futbol Sala

 L’equip Piensos del 
Segre ha estat el guanyador 
de la 25 edició del torneig 
de futbol sala 5 Nacions, 
una de les competicions 
amateurs més clàssiques 
de tot Catalunya. 
 Tot i que aquesta no 
ha estat l’edició amb més 
equips participants, sí que 
ha estat la més llarga, 
precisament perquè el 
número d’equips ha permès 
fer una lligueta amb dues 
voltes, una característica 
que es mantindrà de cara a 
les properes edicions, per la 
bona acollida que ha tingut 
entre els participants en 
aquest torneig.Piensos del Segre

La jugadora del CTT Villart Logístic, Yan 
Lan Li, campiona d’Espanya
TENNIS TAULA>> Yanlan 
Li, jugadora del Balaguer 
Villart Logístic de Superdivi-
sió, es proclama campiona 
d’Espanya en la categoria 
femenina de Veterans de 
més de 50 anys. La palista 
balaguerina aconsegueix el 
títol per segon any consecutiu, 
després de véncer a la final 
a la també catalana Núria 
Sapés. Cal destacar que Li no 
va perdre cap joc en tot el tor-
neig, imposant-se en tots els 
partits per contundents 3 a 0.

FUTBOL SALA>> Per primera vegada, el Torneig 
s’ha fet amb una lligueta amb dues voltes

Yan Lan Li

i amb plaça obtinguda 
per competir a Europa la 
propera temporada, l’equip 
es troba ara mateix en 
perill de desaparició.
 Tant la davallada dels 
ajuts, públics i privats, 
com l ’ incompliment 
de compromisos de 
suport per part de les 
administracions, han dut 
la entitat esportiva més 
competitiva de la ciutat de 
Balaguer al límit de la seva 
continuïtat.
 La  campanya de 
suport, adreçada a la 
ciutadania de Balaguer 
sota el títol de “Balaguer 
s’ho mereix”, compta ja, 
fins ara, amb la participació 
de diversos comerços de la 
ciutat, que recaptaran les 
aportacions que vulgui fer 
la ciutadania.
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Vora 800 ciclistes participen a la Marxa 
Cicloturista Montsec-Montsec 2014

Sortida de la Marxa Montsec-Montsec

TRAIL>> El passat 
dia 11, es va celebrar a 
Sant Llorenç de Montgai, 
el 5e Trail del Montroig, 
coorganitzat pel Centre 
Excursionista de Balaguer, 
i el Club Esportiu Pedala.
Cat. Aquesta cursa està 
dins del Circuit Català 
de curses de Muntanya 

180 participants a la Trail 
Montroig del passat dia 11

Trail Montroig

(FEEC), on més de 180 
valents es van atrevir 
a  e n d i n s a r - s e  p e r 
espectaculars paratges,on 
calia destacar la duresa 
del circuit,que en alguns 
trams era força tècnic,i 
això, acompanyat de les 
altes temperatures encara 
o van fer mes dur.

CICLISME>> El passat 
dissabte 17 de maig, es va 
celebrar la sisena edició 
de la Marxa Cicloturista 
Montsec-Montsec, la qual ha 
establert amb 786 inscrits un 
nou rècord, superant els 595 
de la edició de l’any anterior. 
Després de 6 anys d’història, 

la marxa ha anat creixent en 
participació i s’ha consolidat 
com un referent en l’àmbit 
del cicloturisme català i 
estatal.
 Com a gran novetat 
d’aquest any i  que ha 
tingut una gran acollida, els 
participants han pogut triar 

tres recorreguts, un de 80 
km, 140 km i 190 km que ha 
sigut assequible a tots els 
nivells. A més, per primer 
any, la marxa s’ha celebrat 
amb el reconeixement 
de formar part dintre del 
circuit de la Unió Ciclista 
Internacional.
 E n  e l  c a p í t o l  d e 
distincions, Marta Torà i 
Josep Colomina han estat els 
més joves fèmina i masculí, 
mentre que M. Lourdes 
Núñez i Manuel Palacios han 
estat els participants més 
veterans. Pel que fa a les 
rutes, Charo Santa Teresa i 
Iván Menchón han arribat 
els primers a la ruta curta, 
Marta Torà i Jaume Rué a 
la ruta mitja, i finalment, el 
primers participants de la 
ruta llarga han sigut Luis 
Arza i M.Carmen Xifré.
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 El Club Escacs Bala-
guer, després de quedar 
campions de Lleida, el 
primer equip, va accedir 
a jugar la Final del Cam-
pionat de Catalunya en 
la Categoria Preferent. 
Així, a la ciutat de Bar-
celona, estaven convo-
cats els quatre campi-
ons territorials com són 
el Centre Aragonés, el 
Balaguer, el Catalunya 
B i el Banyoles.
 El passat diumenge 
dia 18, es va disputar la 
semifinals del campio-
nat amb els següents 

El Club Escacs Balaguer 
subcampió de Catalunya en 
categoria preferent

Club Escacs Balaguer

ESCACS>> El partit 
de la final va ser molt 
ajustat i molt igualat 
contra el
Centre AragonésEl femení del C.B. Balaguer, perd de 

dos punts en un partit molt ajustat
BÀSQUET>>L’equip fe-
mení del club Bàsquet Ba-
laguer va perdre el darrer 
partit de lliga davant del 
líder, per un ajustat 65-67, 
perdent també la segona 
plaça de la classificació, ja 
que es va veure superat per 
l’equip de Bàsquet del Secà 
de Sant Pere de Lleida. Des-
prés de 30 partits de compe-
tició a la Segona Catalana, 
l’equip sènior femení ocupa 
una meritòria tercera plaça 
amb 22 victòries i 8 derrotes. Club Bàsquet Balaguer

resultats: Centre Arago-
nés  6 - Banyoles  4    i    
Balaguer  5.5 - Catalunya 
B   4.5.
 En la final, el Club 
Escacs Balaguer va fre-
gar la sorpresa, ja que 
a priori no sortia com a 
favorit davant d’un rival 
que els treia en cadas-
cun dels taulers 100 
punts d’elo.
 Es va perdre per la 
mínima: Centre Arago-
nés 5.5  -  CE Balaguer 
4.5, un resultat agredolç 
perquè, tot i assolir el 
subcampionat, l’encon-
tre va estar molt igualat 
jugant-se 10 partides 
disputadíssimes que 
no es van decidir fins al 
final. Tot i amb això els 
resultats són molt bons 
i s’ha fet una molt bona 
temporada arribant i ju-
gant bé fins al final.

Gerard Nadal aconsegueix un brillant 
resultat a la Tuna Race Balfregó

 El passat diumenge 11 
de maig, el nedador del 
CEN Balaguer en Gerard 
Nadal va participar a la Tuna 
Race Balfegó, travessia 
que consisteix a recórrer 5 
quilòmetres  a la costa de  
l’Ametlla de Mar.
 En Gerard Nadal va 
aconseguir la catorzena 
posició en la categoria 
sub35 i la  47a posició 
absoluta amb un temps 
de 55 minuts i 36 segons, a 
13 minuts del campió de la 
prova en Jordi Bosch.
 Un bon resultat per  
aquest nedador balaguerí, 
especialitzat en aquest 
tipus de proves.

NATACIÓ>> El balaguerí va aconseguir un meritori 
14è lloc en categoria sub 35 i la 47ena absoluta

Gerard Nadal a l’esquerra de la foto
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 Tal com et vaig dir, 
aquesta vegada polvoritzo 
el rècord de rapidesa en tor-
nar-te a escriure. He com-
plert.
 Aquí en aquesta Espa-
nya rosegada per moltes 
dèries es va redreçant molt 
a poc a poc la disbauxa feta 
per uns altres. I com sempre 
són els que cap culpa en te-
nen els que fan el que fan el 
més gran esforç. Suporta’n 
una “devaluació” en tots els 
trams de la seva vida diària 
de ciutadans. Sí. Has entès 
bé, una devaluació en el que 
tots anem a menys i patim 
i sentim. Les llars que van 
crear les hipoteques amb 
una alegria contagiosa, 

avui viuen una mala maror. 
Els llocs de treball que eren 
sinònim de seguretat, avui 
són motiu d’un sotrac aní-
mic en la seva inseguretat. 
L’ordre que es mantenia en 
una tranquil·litat que molts 
dirien amb mesures massa 
contundents, avui ja quasi 
no queda una engruna. De-
sapareguda la Guàrdia Civil 
del carrer, avui a Balaguer 
sort en tenim dels Mossos, 
doncs la Policia Municipal 
no es fa notar per la seva efi-
càcia i activitat. Cas ben di-
ferent a la de Lleida. La nos-
tra sembla estar reclosa en 
el dolç anar fent i esperant 
la mesada. En tots aquests 
capgirells sols en surt per-

dent sempre els mateixos; 
el poble és la víctima i el que 
paga.
 Si apareix algun movi-
ment que sembla pot tenir 
vida pròpia per que té mo-
tius, “l’Ordre establert” se 
l’engoleix sense pestanye-
jar. S’ha vist amb els Indig-
nats que no sabem on són. 
Tal com vaig dir-te al seu 
dia, s’han volatilitzat. Amb 
un pas lent però inexorable, 
dissimulat i ben camuflat 
l’han fet fonedís.
 Ara rebentaran tot 
aquest sorollós moviment 
de l’Ada Colau, i una mica 
més tard als petits estalvi-
adors que van creure amb 
Blesas (Caixa Madrid), i 
tota la requesta que li van 
fer companyia en l’estafa. 
Promeses que no deixaven 
d’ésser enganys premedi-
tats i amb tota la mala fe 

possible. “El sistema”, el 
Gobierno o el Govern, si-
gui estatal o autonòmic, té 
el seu protocol que és ben 
eficaç. Es tracta de deixar 
que un s’esbravi d’una for-
ma dominable. Es parla de 
canviar moltes coses, jo no 
hi crec pas tenint al davant 
els mateixos individus, que 
ja tenen els seus hàbits, les 
formes i maneres d’aprofi-
tar-se de qualsevol moment 
per retornar on ja hi són, i 
que els hi va força bé.
 El problema no radi-
ca en el PP. Són tots socis 
d’aquesta macarrònica 
jugada, en el que tots hi 
juguem però que sols uns 
pocs guanyen.
 Els catalans som victi-
mistes per vocació, i sabem 
fer el paper com ningú altre. 
Ens prometem amb la boca 
ben oberta un futur ple de 

felicitat. Van passant confe-
renciants per Balaguer i tots 
diuen el mateix, no s’ho val 
anar-los a escoltar. Amb una 
llicó ben apresa se’ns diu 
que Barcelona i la Gastrono-
mia és el futur per treure la 
crisis de Catalunya. Jo pen-
so que ens haurien de dir 
qui podrà anar a fruir aques-
ta cuina de “disseny”, de 
“creació”, de nous “sabors” 
amb sous de no arribar a mil 
euros. Executius? Polítics? 
Advocats? Potser alts fun-
cionaris? La veritat és que 
quatre vius, com sempre, 
ens prenen per imbècils.
 P.D: Dintre de quatre 
dies hem d’anar a votar, 
sense ser promotor cultural 
de res, ni entusiasta de cap 
polític, jo aconsellaria votar 
pel que no tingui cap possi-
bilitat de guanyar. De segur 
que guanyarem nosaltres.
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 L’Ajuntament de Ba-
laguer ha obert la convo-
catòria de la tercera edi-
ció dels premis Ziryab 
de creació musical i lite-
rària. L’objectiu d’aquest 
certamen és incentivar 
la producció artística i 
ampliar el repertori de 
relats breus i compo-
sicions per a conjunts 
instrumentals infantils. 
Les obres es poden pre-
sentar al Museu, fins 
el 30 de setembre. El 
concurs està obert a 
autors de qualsevol na-

cionalitat que tinguin un 
mínim de 17 anys, en el 
cas de la narrativa breu, i 
19, per les composicions 
musicals. Els relats han 
d’estar ambientats en 
els espais patrimonials 
de Balaguer, doncs, tal 
com va dir Miquel Aige, 
aquests tipis de concur-
sos són una fórmula per 
donar a conèixer el patri-
moni històrico-cultural 
de la ciutat i ampliar el 
repertori de relats breus, 
que es llegeixen durant 
la Nit de Llegendes, que 
se celebra a finals de 
juny.
 En e l  cas  de  les 
composicions musicals, 
es demana que les obres 
siguin per a formacions 
musicals amb un mínim 
de  2  membres  i  un 
màxim de 8.

Convoquen la tercera edició 
dels Premis Ziryab de creació 
literària i musical

Presentació Premis Ziryab

Enguany es
publicaran els treballs 
guanyadors de les 
dues primeres
edicions del Premi

La gira de Lídia Pujol “Iter Luminis” 
passa per Santa Maria de les Franqueses
 La gira Iter Luminis (Camí 
d’Identitat) de Lídia Pujol 
arribà el passat  dissabte 
dia 10 al monestir de Santa 
Maria de Les Franqueses. És 
tracta d’un projecte musical 
nascut del seu tercer disc 
en solitari ‘Mariam Matrem’, 
que pretén fer un recorregut 
per diferents espais emble-
màtics catalans unint his-
tòria i música al patrimoni i 
la gent del territori per crear 
una renovada tradició, com-
promesa amb el propi desig i 
en relació amb la comunitat. Lídia Pujol a la gira de  l’espectacle Iter Luminis

Balaguer acull la presentació de la 
Mostra de Cinema Català a Xile

Presentació de la Mostra a l’ajuntament de Balaguer

La presentació de la mostra es va fer a l’ajuntament 
de Balaguer, ja que és un dels col·laboradors

 Santiago de Xile acollirà 
del 6 al 12 de juny la 1a 
Mostra de Cinema Català, 
un esdeveniment nascut 
sota l’aixopluc de la Mostra 
de Cinema Llatinoamericà 
de Lleida i que la darrera 
setmana s’ha presentat a 
l’Ajuntament de Balaguer, 
una de les institucions que 
col·laboren amb aquest 
esdeveniment, organitzat 
pel Centre Llatinoamericà 
de Lleida i el Casal Català 
de Santiago de Xile.
 ‘Tots volem el millor per 
a ells’, ‘La por’, ‘Els nens 
salvatges’ o ‘Pa negre’ són 
algunes de les pel·lícules 
que s’hi podran veure.
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Jordi Fortuny, medalla de plata 
a l’Olimpíada de Química

Jordi Fortuny Profitós

El proper dia 1 de juny, arriba la Triatló 
de muntanya de Balaguer

 Balaguer acollirà el pro-
per dia 1 una nova edició de 
la Triatló de Muntanya que 
organitza la regidoria d’es-

Prova de natació al pantà de Sant Llorenç

La Triatló de muntanya amb una prova de natació, 
prova de BTT i per últim cursa a peu

 Jordi Fortuny i Profitós,  
alumne de 2n  de batxillerat, 
de l’Escola Vedruna, ha 
obtingut una medalla de 
plata a la XXVII Olimpíada 
estatal de Química, 
celebrada, els passats 25, 
26 i 27 d’abril, a Oviedo. 
També ha guanyat el 1r 

premi de treballs de recerca 
que anualment convoca la 
Facultat de Matemàtiques 
i  Estadís t ica  de  la 
Politècnica de Catalunya. 
Va ser el 1r en l’Olimpíada 
de Problemes per Internet 
i que organitza la Societat 
Catalana de Matemàtiques.

ports conjuntament amb el 
Club Esportiu Pedala.cat.
 La prova reunirà als 
esportistes a les 8.30 h fent 

entrega dels pitrals al pave-
lló Molí de l’Esquerrà.
 La triatló està dividida 
en tres modalitats d’es-
ports: primer els esportistes 
a les 10.30 h faran el tram 
de natació, on hauran de 
nedar 750 metres a l’embas-
sament de Sant Llorenç de 
Montgai. 
 En segon lloc, el tram de 
BTT, pedalant 24 quilòme-
tres sortint des de Sant Llo-
renç i arribant a Balaguer.
 Finalment, el tercer tram 
que és la cursa a peu, amb 
un recorregut urbà de 4 
quilòmetres per la ciutat.
 La prova es considerarà 
tancada a les tres hores i 
trenta minuts de l’inici.
 A partir de les 13 h es 
farà l’entrega de trofeus als 
esportistes que hagin pujat 
al podi.



22 >> B R E U S

Anuncis breus classificats
TREBALL
---------------------------------
ES PRECISA me-
cànic i electricista 
de l’automòbil amb 
experiència. Interes-
sats trucar al telèfon: 
973445599.
---------------------------------
SE OFRECE mujer 
para cuidar gente 
mayor, niños o hacer 
trabajos del hogar. 
A tiempo parcial o 
completo. Con ex-
periéncia y buenas 
referencias. Razón: 
669562416.
---------------------------------
S’OFEREIX realitza-
dor amb equip de 
càmera per vídeos 
de bodes i qualsevol 
altre esdeveniment. 
Àmplia experiència 
en el sector audio-
visual. Demana un 
pressupost sense 
cap compromís. Con-
tacte Dani Arregui. 
Tel.: 686774086 o bé 
per mail: daniaso@
gmail.com
---------------------------------
SENYORA CATALA-
NA s’ofereix per fer 
feines de la llar, cui-
dar gent gran o nens. 
Màxima confiança 
i experiència. Raó: 
679581382.
---------------------------------

CLASSES particu-
lars o repàs de llen-
gua anglesa, de pri-
mària i d’ESO. Raó: 
647185846.
---------------------------------
PROFESSORA na-
tiva dóna classes 
d’anglès, repassos i 
classes de conversa 
en llengua anglesa. 
Classes particulars 
o grups organitzats. 
Raó: 650422582.
---------------------------------
S’OFEREIX dona ca-
talana comptable 
administrativa amb 
experiència per por-
tar comptabilitats a 
hores o mitja jornada 
per a pymes o autò-
noms. Raó: 615116608 
(Pili).
---------------------------------

IMMOBLES
---------------------------------
PISO a primera linia 
de mar en Cunit. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 
terraza, parquing, 
piscina comunitária. 
Del 21 de junio al 12 
de julio (400 e por 
semana), setiembre 
(600e 1a quincena y 
500e 2a quincena). 
Teléfono información: 
661470848.
---------------------------------

OUTLET DE VENTA 
de pàrquings: la Ban-
queta, 43 (4.000 e)
i c/ Barcelona, 72 de 
línia (6.000 e)i tan-
cat (12.000 e). Raó: 
676116396.
---------------------------------
ES LLOGA aparta-
ment seminou a Ca-
marasa, amb vistes al 
riu i foc a terra, equi-
pat i amb extres. Ideal 
per vacances o tot 
l’any. Raó: 973447752-
639920281.
---------------------------------
O P O R T U N I TAT, 
venda de parcel·les 
aïllades a la millor 
zona de Balaguer, 
al costat del col·legi 
Mont-roig, de 516 m2. 
Raó: 676996765.
---------------------------------
ES LLOGA PIS c/ Bar-
celona, 50, 4 hab., 1 
bany, 2 terrasses. As-
censor, moblat i refor-
mat. Raó: 675497518-
973446087.
---------------------------------
ES LLOGA aparta-
ment Pineda (Salou), 
costat platja, vistes al 
mar i Port Aventura. 
Pàrking tancat, pisci-
na, a/a, rentavaixelles, 
tots els extres. Per 
setmanes i quinzenes. 
Raó: 639330429.
---------------------------------

VARIS
---------------------------------
CLASSES DE BALL 
(Swing, Foxttrot, 
Cha Cha Cha, Vals, 
Tango...). I ara tam-
bé nou curs de Salsa 
Cubana. Apunta’t a 
divertir-te. Horaris 
de dimarts, dijous 
i també dissabtes. 
Més informació al 
626915106 (Xavier).
---------------------------------
SEÑORA MAYTE, vi-
dencia y tarot. Alta 
magia blanca. Hago 
consultas en Bala-
guer. Horas a conve-
nir. Razón informa-
ción: 609135472.
-----------------------------------
BUIDEM trasters  i 
golfes. Demana in-
formació i pressu-
post sense cap mena 
d e  c o m p r o m í s : 
606569692.
---------------------------------

COMPRO: Joguines 
antigues, scalextric, 
segells, plomes esti-
logràfiques, rellotges 
antics, còmics i lli-
bres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fotos 
antigues.... Telèfon: 
676803205.
---------------------------------

MOTOR
---------------------------------
Venc Audi TT 225 cv 
Quattro. Revisions al 
dia. En perfecte estat. 
Preu: 6.000 e. Raó: 
696680933.
---------------------------------
---------------------------------
P e r  a n u n c i s  e n 
aquesta secció, adre-
ceu-vos a les nostres 
oficines al c/Sant Llu-
ís, 36 altell, o bé al 
telèfon 973448273.
---------------------------------
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Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                             dill. a dissb.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                   disb. i diumg.
20.23                                “                                    de dill. a div.
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius
06.10                         TÀRREGA                                dill. a dissb.
07.10                                 “                                          dill. a dissb.
07.50      “                       dill. a div.
12.00                                   “                                        dill. a dissb.
15.00                                “                                    dill. a dissb. 
19.30     “ dill. a dissb.
07.10      LLEIDA de dill. a div.
07.40 “ diari
07.45 “ de dill. a dissb.
07.48 “ de dill. a dissb.
07.55 “ dimt., dimc. i div.
08.00 “ dill., dij. i div.
09.15 ” de dill. a dissb.
10.45 “ diumenges
10.50 “  de dill. a div.
12.00 “  de dill. a div.
13.10 “  de dill. a div.
13.30 “  de dill. a div.
14.45 “ de dill. a div.
15.15 “ de dill. a div.
15.18 “ de dill. a div.
17.30 “ diari
17.51 “ diari
19.10 “ de dill. a div.
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 dilluns a divendres
07.45 de dilluns a divendres
08.45 diari
09.10 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
11.00 de dilluns a dissabte
11.10 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.50  diumenge
13.00  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
16.35 diari
18.30 de dilluns a divendres
19.00 de dilluns a divendres
19.20 diari
20.00 de dilluns a divendres
20.35 de dilluns a divendres

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 22 de maig a les 8 de la tarda del 29 de maig CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 29 de maig a les 8 de la tarda del 5 de juny SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 5 de juny a les 8 de la tarda del 12 de juny MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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