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Amb el suport de

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

Abans que hom pugui pensar el contrari, vull
deixar clar que no tinc cap
tipus de fòbia envers els
gossos. És indiscutible que
últimament he dedicat dos
articles a aquests cànids.
En ambdós, però, em refereixo a comportaments
que considero incívics per

El Carnaval és una celebració que pertany al calendari
lunar. Per aquest motiu, és una festa mòbil que se celebra
set setmanes després de la primera lluna plena passat el
solstici d’hivern.
En la vella societat rural, fortament estructurada pel
cristianisme, el temps de Carnestoltes oferia, mascarades
rituals d’arrel pagana i un lapse de permissivitat que
s’oposava a la repressió dels instints i la severa formalitat
litúrgica de la quaresma. Actualment el Carnaval s’ha
convertit en una festa popular de caràcter lúdic al voltant
del Rei Carnestoltes.
El Rei Carnestoltes és un personatge fictici que presideix
totes les activitats del cicle festiu de carnaval. Tant pel
caràcter com per la indumentària, representa l’ambient de
disbauxa i transgressió que caracteritza aquesta festa: sol
anar disfressat d’una manera estrambòtica i en tot moment
manté una actitud arrauxada, burleta i descarada.
Habitualment apareix el dissabte de carnaval, moment
en què comencen les celebracions. Inaugura el cicle
carnavalesc amb un discurs que sol repassar en clau
satírica les principals efemèrides de l’any i acaba convidant
tota la ciutadania a unir-se a la diversió desenfrenada.
La resta de dies fins al Dimecres de Cendra es dedica a
presidir balls de màscares, rues i tota mena de desfilades.
Finalment, el dimarts de carnaval és jutjat pel seu mal
comportament i condemnat a mort. Després de llegir el
testament, sempre impregnat pel missatge de gaudir de
la vida despreocupadament, és cremat en un lloc públic.
Els diferents municipis de comarca de la Noguera
celebraran aquesta festa popular durant els propers dies.

part dels seus propietaris.
Si en l’anterior parlava que
algunes persones no recullen els excrements de la
seva mascota, en aquest
vull comentar un altre fet
que segurament haureu
observat o, fins i tot, haureu patit alguna que altra
conseqüència. De tothom
és sabut que aquests animals no poden anar sols
per la ciutat. És per aquest
motiu que les persones els
porten lligats. Temps enre-

re anaven agafats per una
corretja. Ara, si aquests
animalons són petits es
té el costum de subjectar-los amb una cinta que
s’allarga i s’estreny. De vegades van tan separats de
l’acompanyant, que més
d’un vianant ha ensopegat amb aquesta cinta i ha
caigut. Ah! I no sempre el
propietari es disculpa. Per
a la tinença i conducció de
cànids, potser caldria una
formació específica?
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Balaguer celebrarà la festa del Rei
Carnestoltes el proper 21 de febrer
Totes les carrosses i
comparses s’han
d’inscriure a les oficines
de l’Impic o a la web
www.balaguer.cat
La regidoria de Festes de
l’Ajuntament de Balaguer
última la propera edició del
Carnestoltes, que, com és
habitual en els darrers anys,
se celebrarà una setmana
més tard de la data oficial, la
qual cosa permet contractar
grups i orquestres a un preu
més econòmic i intentar que
sigui més multitudinària.
La voluntat de la regidoria és seguir promocionant la rua de tarda amb
la confecció de carrosses
i comparses, de més de 12
persones, les quals rebran
una subvenció de 75 i 25 euros, respectivament, prèvia
inscripció a través de www.

Carnestoltes

Centenars de balaguerins
assisteixen el mercat de les
rebaixes d’hivern
El passeig de l’Estació
de la capital de la
Noguera va acollir
la XX ena edició del
mercat

Carnestoltes

balaguer.cat o a les oficines
de l’Impic. A les 16.30 h hi
haurà la concentració de
carrosses, comparses i gent
disfrassada. La rua arrancarà a les 17 hores del carrer
Noguera Pallaresa i travessarà el Passeig de l’Estació
i el Pont Nou fins la plaça
Mercadal, acompanyats
per Bandelpal i la xaranga
Bandarra Street Orkestra.
Allà el Rei Carnestoltes re-

brà els convidats i entregarà
els premis a les tres millors
carrosses, guardons valorats en 250, 150 i 50 euros.
A continuació, disbauxa
amb el grup d’animació La
barreja salada.
A partir de les 23.30
hores, arrancarà la ‘Nit
dels poca-soltes’ amb la
rua nocturna que sortirà
de la plaça Mercadal,
que acompanyada per
xaranga Bandarra Street
Orkest ra i el s diabl es
Bèsties Feréstegues de
Balaguer acabarà al Molí
de l’Esquerrà, on es farà el
gran ball de Carnestoltes
amb el grup de patxanga i
versions Els Pachucos.
També aquí hi haurà
premis per les millors
disfresses: 150, 100 i 50
euros per la modalitat
grup i 75, 50 i 40 euros,
per la individual o parella.
En acabar el ball hi haurà
l’actuació del Dj. Enric Font.

Una vintena de
comerciants van
participar a la XX
edició del Mercat de les
Rebaixes de Balaguer,
un certamen organitzat
per l’associació Balaguer
Comercial 2021 i que
converteix per un dia
el Passeig de l’Estació
en l’eix comercial de la
ciutat.
Aquesta iniciativa,
que se celebra al final
de la temporada d’hivern
i d’estiu, és aprofitada

Mercat de les Rebaixes

pels comerciants per vendre a preus econòmics
els últims estocs de la
temporada. Malgrat el
fred intens que feia el
passat divendres, molts
balaguerins i balaguerines van respondre a la
crida i van aprofitar per
buscar les últimes oportunitats de la temporada,
recolzant un cop més
aquesta activitat que ja
és tota una tradició a la
ciutat.
Tot i que majoritàriament al mercat s’hi
pot trobar roba i calçat,
cada cop s’amplia més
la gamma de productes,
i també hi ha parades
de parament de la llar,
complements, objectes
de decoració i material
de papereria.

B A L A G U E R <<

L’Escola Vedruna utilitza aules virtuals
Sangakoo per estudiar matemàtiques

Els comerços del c/ Sanahüja
s’uneixen per decorar el carrer
en les diferents campanyes
Volen promocionar-se
decorant el carrer
amb diferents
decoracions segons
les campanyes

Escola Vedruna

És un entorn virtual que permet conèixer, compartir
i interactuar amb estudiants de matemàtiques del
mateix nivell per alumnes d’ESO i Batxillerat
Diversos col·legis
catalans, entres ells,
l’Escola Vedruna Balaguer,
utilitzen les aules virtuals
Sangakoo per estudiar
matemàtiques. Sangakoo
ofereix a escoles i instituts
un complement a l’aula de
matemàtiques tradicional:
una plataforma per a
l’aprenentatge creatiu
i col·laboratiu de les
matemàtiques que pot
utilitzar-se dins i fora de la
classe.
Aquest entorn virtual
d’aprenentatge és, doncs,
una xarxa col·laborativa que
permet conèixer, compartir i

interactuar amb estudiants
de matemàtiques del
mateix nivell. A Sangakoo
es troben els principals
temes matemàtics,
problemes relacionats
i, el més important,
problemes creats per
altres «sangookeros», que
es repten penjant els seus
propis problemes, des del
plantejament a la solució.
Com a temari, Sangakoo
està organitzat en 9 seccions,
desgranades alhora en
temes i nivells. Sangakoo
ofereix gratuïtament al
web continguts per a cada
tema i nivell, que poden

ajudar l’alumne al seu
procés d’aprenentatge
complementant el que el
professor imparteix.
Com a llibre digital,
Sangakoo proporciona
l’equivalent a 1.000 planes
impreses de teoria, i
problemes matemàtics que
arriben des de 1r d’ESO fins
a 2n de carreres tècniques.
Els continguts han estat
elaborats per llicenciats en
matemàtiques, biologia
i estudiants de ciències
exactes.
Sangakoo a més, ofereix
el model Aules Virtuals, una
reproducció de l’aula física
on es segueix un curs online
de Sangakoo: actualment
estan disponibles els cursos
de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO; 1r i
2n de Batxillerat Científic i
Social.

Els establiments comercials del carrer Sanahüja s’han unit per
decorar el carrer, en totes
les campanyes comercials que faran durant tot
l’any, per tal de promocionar i crear un ambient
adient, agradable i festiu.
Els comerciants
d’aquest carrer ja va iniciar aquest projecte durant la passada campanya nadalenca decorant
els arbres amb llaços
vermells, amb una gran
acceptació per part dels
clients de Balaguer i comarca i sobretot fent va-

Carrer Sanahüja

ries activitats pels clients
i així animar a la població
a fer compres.
La propera campanya
comercial la faran aquesta setmana que s’acosta
Sant Valentí i Carnestoltes amb una decoració
de cors i mascares de
carnaval per tot el carrer.
Cada un dels comerços pot fer diferents promocions, descomptes i
regals pels seus clients,
així animant a fer compres i activant una mica
el comerç.
Des de la campanya
de Nadal, aquest grup de
comerciants han volgut
donar un tomb a la situació econòmica que viu el
país i facilitar una mica al
comprador amb diferents
alternatives per fer un
comerç de proximitat i al
mateix moment gaudir de
descomptes.
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Tècnics i amants de la natura creen el
Grup de Natura de les Terres de Ponent
El primer treball és la
creació d’una ruta
ornitològica des de
Térmens fins a Ponts
amb cartells d’aus
El dijous dia 29 de gener
al local Lapallavacara es va
formalitzar la creació del
Grup de Natura Terres de
Ponent.
Aquest grup actualment
d’unes vint persones de diferents indrets de la província de Lleida, entre els que
hi ha biòlegs, ornitòlegs,
geòlegs, fotògrafs de natura
etc., amb la idea de treballar
en diferents matèries sem-

La digitalització a
càrrec de voluntaris,
facilitarà la recerca a
investigadors i públic
en general

Creació Grup de Natura Terres de Ponent

pre lligades amb la natura.
Un dels primers treballs
que realitzarà la secció
d’ornitologia serà la creació
d’una ruta ornitològica que
anirà des de la població de

Térmens fins a la població
de Ponts, amb cartells indicadors de totes aquelles aus
que es poden veure al llarg
de les quatre estacions en
aquesta zona.

El bus de la Salut ha estat a la ciutat
de Balaguer aquesta setmana
La Diputació de Lleida
i la Fundació Renal Jaume
Arnó conjuntament amb el
departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya
i la Unitat de Diagnòstic
i Tractament de Malalties
Aterotrombòtiques, han
posat en mar xa aquest
estudi científic, pioner a
Catalunya, que permetrà
realitzar en 3 anys proves

El bus de la Salut

La Parròquia ha digitalitzat
els llibres de baptismes,
matrimonis i defuncions

a 12.000 lleidatans amb
risc de patir una malaltia
cardiovascular o renal.
El bus de la salut va
arribar a Balaguer el passat
dilluns 9 de febrer.
Les proves es fan en
aquest bus que té previst
desplaçar-se in situ per
les comarques lleidatanes
per realitzar un diagnòstic
precoç a una població

diana d’entre 40 i 70 anys,
seleccionada aleatòriament
per acomplir diferents
factors de risc.
En aquest primer
any d’investigació,
4.000 llei d a t a n s es t a n
convidats a pujar al ‘Bus
de la Salut’, equipat
amb les més avançades
tècniques diagnòstiques
i amb especialistes
mèdics relacionats amb
els trastorns vasculars i
personal d’infermeria
altament especialitzat. Les
malalties cardiovasculars
són la primera causa de
mort a Catalunya.
Enguany, el ‘Bus de la
Salut’ visitarà 72 municipis
lleidatans. Aquí a Balaguer
el bus hi ha sigut del 9 al 12
de febrer.
Un projecte que
innovador que dóna un
servei i l’aproxima a tots els
municipis de la província de
Lleida.

L a Pa r r ò q u i a d e
Santa Maria de Balaguer
ha finalitzat el projecte
de digitalitzar i elaborar
els índexs informatitzats
dels llibres de baptismes,
matrimonis i defuncions
històrics que es
conserven des del segle
XV.
Aquesta tasca ingent
no hagués estat possible
sense la col·laboració
d’una desena de
voluntaris que es varen
anar engrescant fins a
crear un grup de treball
ben organitzat.

Parròquia de Balaguer

L’Ar xiu Comarcal
de la Noguera també
hi col·labora oferint les
seves instal·lacions
a la recerca dels
índexs informatitzats.
Seguidament, amb els
re sultats obtinguts,
els interessats podran
adreçar-se a la parròquia
per a consultar els llibres
que es troben en format
digital.
Tot plegat és una
gran millora en quant
a la preservació dels
documents originals,
especialment dels llibres
sagramentals que són
tan sol·licitats en les
cerques genealògiques.
També cal considerarho com una experiència
exemplar, sobre tot pel
que fa a l’enorme treball
dels voluntaris.

B A L A G U E R <<

La Confederació neteja la llera del Sió
en el seu tram que passa per Balaguer
Hi havia moltes zones
taponades per arbres i
rames que podien
provocar desbordaments
del riu
La Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE)
va començar la passada
setmana la neteja del riu
Sió al seu pas per Balaguer.
Es tracta d’una actuació,
sol·licitada per l’Ajuntament
a causa del mal estat del
llit i la riba del riu, plena de
vegetació (branques i arbres
caiguts), fang i pedres.
El regidor d’Obres i

La nevada va deixar un
Balaguer enfarinat, però
sense incidents greus
El sol va desfer la
neu durant el migdia
del passat dimecres,
evitant que la neu es
gelés durant la nit

Neteja del riu Sió

Serveis, Miquel Vendrell,
explicà que és una
intervenció necessària per
evitar desbordaments del riu
en cas de riuades.
Una altra de les

conseqüències de
l’acumulació de restes
vegetals és l’enfosquiment
de l’aigua quan plou,
sobretot en la zona de
l’aiguabarreig amb el Segre.

Un total de 80 autocaravanes del
Club de la Sonrisa visiten Balaguer
Van visitar el mercat, diferents establiments
comercials i els monuments durant el dissabte

Trobada d’autocaravanes a Balaguer

El Molí de l’Esquerrà
va acollir els dies 24
i 2 5 d e g e n e r, u n a 8 0
d’autocaravanes del Club de
la Sonrisa. La concentració,
convocada a través d’un
fòrum d’internet, té per
objectiu conèixer el territori;
en aquest cas, van aprofitar
per visitar el mercat,
establiments comercials
i algun monument de la
ciutat. Els autocaravanistes,
procedents majoritàriament
de la província de Barcelona,
van deixar el pàrquing
el dissabte a la tarda per
dirigir-se a Albelda, on
l’endemà van assistir a la
festa de la matança del porc.

La nevada que va
caure la passada setmana
a Balaguer va deixar el
paisatge completament
emblanquinat i deixant
un Balaguer de postal.
Per sort no hi va
haver incidències greus,
tret d’un tall de llum
d’una hora a la zona de la
plaça Mercadal, i també
es va haver de retirar un
arbre que havia caigut a
la carretera de Castelló.
Pe l q u e f a a l e s
escoles i instituts, tots
van oferir serveis mínims,
ja que alguns professors
de fora de la ciutat no van
poder desplaçar-se fins
als centres a causa de la
nevada.

Imatge de Balaguer nevat

Això va fer que
algunes famílies i
alumnes optessin per no
anar a classes i gaudir
del dia; el Parc de la
Transsegre va estar un
dels espais més visitat
pels balaguerins i
balaguerines per tal de
gaudir de la neu.
D’altra banda, la
brigada municipal va
treballar des de primera
hora per netejar carrers
i garantir la màxima
seguretat als vianants,
feina que aquest cop
es va veure reforçada
per la nova màquina
de neteja que té un
dispositiu per desfer el
gel. Especialment, es va
incidir la neteja davant
dels centres escolars,
el CAP, hospital, les
farmàcies i residències.
El sol del migdia va
desfer la neu caiguda,
evitant així possibles
gelades a causa de les
baixes temperatures.
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Ponts repartirà milers de racions del
popular Ranxo el dimarts 17 de febrer
El proper dimarts, 17 de
febrer, Ponts reviurà una
nova edició de la Festa del
Ranxo.
El Ranxo de Ponts es
cita per primera vegada en
un acta municipal de l’any
1875. La tradició parla que
fou instaurada per un habitant de Ponts que havia
estat pobre i que un cop
superada la seva situació, es
va convertir en una persona
benestant, va oferir un àpat
amb la col·laboració del
veïns, per alimentar als seus
antics companys.
De fet es tracta d’una
de les festes més singulars
dins dels àpats col·lectius
que s’organitzen per cloure
el cicle del Carnaval. Durant
la festa, es repartiran milers
de racions de ranxo entre els
veïns i forasters.

La Ràpita celebra la matança
del poc el dissabte 14 de febrer

Amb la festa del Ranxo, el dimarts de Carnaval,
Ponts dóna per acabades les festes dedicades al Rei
Carnestoltes que començaran el 13 de febrer

La Ràpita

El dissabte 14 de febrer, la Ràpita celebrarà
la III Matança del porc.
A les 9 del matí començaran a fer les primers feines amb l’especejament
del porc. 		
A partir de 2/4 d’11
es farà l’esmorzar per als
Ranxo de Ponts

mandongueros.
El dinar tindrà lloc
a les 2 de la tarda, amb
un menú a base de macarrons per a la mainada i llonganissa, llom i
cansalada, sense faltar
els calçots, i el braç de
gitano.

C O M A R C A <<

El Consell Comarcal dóna a conèixer
l’oferta turística de la Noguera a FITUR

Campanya de salut
buco-dental entre els escolars
de les escoles de la Noguera

Fitur es va celebrar del
28 de gener a l’1 de
febrer amb la presència
d’un estand de la
comarca de la Noguera
Un any més el Consell
Comarcal de la Noguera va
estar present a FITUR, la fira
de turisme de Madrid (del 28
de gener a l’1 de febrer), on
va donar a conèixer l’oferta
turística de la comarca
sota la marca turística
“Montsec”.
Hi van ser representats
tots els municipis i les
empreses turístiques de la
Noguera, per mitjà d’una

La Noguera a Fitur

guia turística (on es recull
tota la informació de turisme
natural, actiu, astronòmic,
patrimonial, d’activitats de
lleure, gastronomia,...).
També hi va estar present

el Parc Astronòmic del
Montsec, l’oferta de la zona
Segre-Rialb i els paquets
turístics confeccionats per
les agències de viatges del
territori.

Premis de l’Administració Oberta
pels pobles de Foradada i Preixens
Els dies 21 i 22 de gener
va tenir lloc a Barcelona
el Congrés de Govern
Digital, en el decurs del
qual es va celebrar la

Premis a Foradada i Preixens

gala de lliurament de la
primera edició dels Premis
de l’Administració Oberta,
que van guardonar els
ajuntaments noguerencs

de Foradada i Preixens en la
categoria d’ajuntaments de
menys de 1.000 habitants.
Aquests guardons
reconeixen l’esforç dels
ajuntaments catalans en la
implantació i ús dels serveis
d’administració oberta
entre la ciutadania i les
empreses i s’han concedit
amb un informe on es valora
alguns aspectes com si
el web municipal ofereix
tramitació electrònica, si
té seu electrònica i tauler
electrònic d’edictes, si
l’ajuntament intercanvia
dades telemàticament amb
altres administracions,
entre altres.

Campanya de salut bucodental

Organitzada per
l’Oficia Jove del
Consell Comarcal i
l’Institut Dental La
Noguera
L’Oficina Jove del
Consell Comarcal de
la Noguera i l’Institut
Dental La Noguera
han començat aquest
mes de gener una nova
campanya perquè els
nens i nenes de la
comarca adquireixin
bons hàbits de salut
bucodental.
Participaran en la
campanya que durarà
fins al mes de juny un
total de 6 escoles de la
Noguera, on el personal
mèdic de l’Institut Dental
La Noguera impartirà
sessions pedagògiques
adreçades a infants
d’entre 6 i 12 anys sobre

com aconseguir una bona
salut bucodental i sobre
com n’és d’important la
prevenció.
L’escola Salvador
Espriu de Vallfogona
de Balaguer ha estat el
primer centre a rebre la
visita del personal mèdic
de l’Institut Dental La
Noguera. Una seixantena
de nens i nenes han
participat activament en
la sessió i hi han après
nous coneixements per
mantenir una bona salut
bucodental i així poder
prevenir malalties.
La vicepresidenta
i consellera de l’Àrea
de Joventut del
Consell Comarcal de la
Noguera, Sònia Valero,
va compartir amb els
infants l’experiència i va
agrair als nens i nenes i
a les mestres de l’escola
la seva implicació en
aquesta activitat
formativa.

9
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“Anys i panys”, programa del Consell
Comarcal per a majors de 75 anys
El programa pretén
donar a conèixer
l’existència dels serveis
socials als més grans de
75 anys
El Consell Comarcal de
la Noguera posa en marxa
el programa “Anys i panys”
adreçat a persones majors
de 75 anys que viuen soles.
El responsable dels
Serveis Socials del Consell
Comarcal de la Noguera,
Josep Lluís Bonet, explicà,
com va néixer la idea de
tirar endavant aquest
nou projecte del ser vei

Seu del Consell Comarcal de la Noguera

comarcal.
El programa pretén ferlos sabedors de l’existència
dels Ser veis Socials i
conèixer la seva situació

per, posteriorment, poder
actuar en cas que alguna de
les persones ho necessiti,
actuant de la manera més
ràpida possible.

Artesa de Segre prepara la
matança del Porc pel proper
dimarts de Carnestoltes
Com ja va sent
habitual, Artesa de
Segre, celebrarà el
proper dimarts 17 de
febrer, la Matança del
porc que anualment se
celebra el dimarts de
carnestoltes. 		
Primerament, a partir
de les 9 del matí, es
prepara l’àpat col·lectiu
de la matança del porc
i es confeccionen les
llonganisses i botifarres
i a la tarda a partir de les
17,30 hores, s’organitza
una llonganissada
popular per berenar, amb
prèvia compra del tiquet,
que es podrà adquirir a

S’elaboraran
llonganisses i
botifarres pel berenar
del dimarts 17 a Les
Sitges
diferents establiments
comercials de la ciutat
i també al mateix dia al
recinte.
El berenar es fa a Les
Sitges, organitzat per la
Comissió de la Matança
del Porc d’Artesa.
Artesa de Segre,
també celebra la festa
de Carnestoltes el proper
dissabte 21 de febrer.

El President de la Generalitat, Artur Mas,
inaugura l’Ajuntament de Penelles
El passat dimarts 10 de febrer, Artur Mas va
inaugurar la nova Casa Consistorial de Penelles

Moment de l’acte d’inauguració

El passat dimarts 10 de
febrer, el President de la
Generalitat de Catalunya,
Artur Mas, va inaugurar
el nou Ajuntament de la
població noguerenca de
Penelles.
El president de la
Generalitat va arribar sobre
les 6 de la tarda, a la plaça
de la Font des d’on va dirigirse cap a l’Ajuntament.
Després d’inaugurar
la nova Casa Consistorial
de Penelles, va haver-hi
els diferents parlaments
institucionals del President
Artur Mas i l’alcalde Eloi
Bergós al Local Social
Ramon Gombal.

Matança del Porc a Artesa de Segre
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La representació teatral de l’obra “La
ratonera” passa del 14 al 22 de febrer
Aquest ajornament també ha obligat a passar l’obra
“Les princeses també es tiren pets” del diumenge
22 de febrer al diumenge 3 de maig

Les princeses també es tiren pets

La representació de
l’obra de teatre La Ratonera, que estava prevista
per aquest dissabte 14 de
febrer, per motius aliens
a l’organització, s’ha vist
ajornada, fins el diumenge
22 de febrer a partir de les 7
de la tarda.
“La Ratonera” d’Agatha Christie, amb versió i
direcció de Víctor Conde
i interpretada per Mariona Ribas, Ferran Carvajal,
Aleix Rengel, Xavier Bertran, Anna Gras-Carreño,
Santi Ibáñez, Joan Amargos
i Montse Perez.
Agatha Christie, la Reina del Misteri i la novel·la
negra, ens sorprèn amb el
seu major clàssic teatral
al més pur estil Christie:
8 personatges aïllats accidentalment a la Mansió

La Ratonera

Monkswell; es cerca l’assassí que sembla estar
entre ells… i res és el que
sembla! investigar en
aquests singulars personatges i el seu obscur passat.
Encertaràs qui és l’assassí?
La Ratonera, l’obra més
vista de tots els temps.
Aquest ajornament,
també ha obligat a passar
l’obra de teatre familiar
“Les princeses també es
tiren pets”, que s’havia de
fer el 22 de febrer passarà a

representar-se el diumenge
3 de maig a les 6 de la tarda.
Continuarà el cicle de
Teatre d’hivern, amb la representació de l’obra «El
Crèdit», escrita per Jordi
Galceran, dirigida per Sergi
Belbel i interpretada per
Jordi Bosch i Jordi Boixaderas; i «Fedra» amb un
repartiment de luxe entre
els quals hi ha Emma Vilarassau, Mercè Sampietro,
Lluís Soler i Jordi Banacolocha.
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Alumnes de l’escola Àngel Guimerà
coneixen les seves tradicions i cultures
Un projecte amb la intervenció dels pares i mares
dins de les aules explicant les seves tradicions

Aquest projecte es fa amb els alumnes de l’Àngel Guimerà

Dins de les activitats
programades per aquest curs,
en què la finalitat està en el
coneixement de les diferents
tradicions i culturals que hi
ha a l’escola. A principis de
gener, es va posar en marxa
una nova activitat on les
famílies entren a les aules
per explicar els seus costums
i les seves tradicions.
La primera experiència va
ser tot un èxit, els alumnes
s’ho van passant molt bé
participant i preguntant
cu riosit at s. D’aqu est a
manera, una vegada
treballada l’expressió oral,
redacten la vivència d’aquest
intercanvi.

Alumnes de l’Escola Pia participen en
una visita guiada a les Franqueses
El passat divendres 6 de
febrer, els alumnes d’història
de l’art de quart d’ESO de
l’Escola Pia van participar en
una visita guiada al Monestir
cistercenc de Santa Maria
de les Franqueses. La
visita va estar dirigida per
la directora del Museu de
la Noguera, Carme Alòs,
i els alumnes van estar
acompanyats dels seus
professors i van conèixer in
situ com era la vida en un
monestir cistercenc.

Santa Maria de les Franqueses

Lapallavacara va acollir el
primer campionat del
videojoc “Call of Duty”

El tècnic de joventut entrega dels premis als guanyadors

El campionat el va
guanyar la parella
formada per Aleix
Rodríguez i Sebastià
Fernández
Aquest passat
dissabte 7 de febrer
va tenir lloc, al casal
Lapallavacara, el 1r
campionat de Call of Duty
«Advanced Warfare».
Una quinzena de
parelles van participar
en aquest campionat
d’aquest videojoc
de guerra en primera
persona mundialment
conegut.
La parella guanyadora
va ser la formada per
Aleix Rodríguez Ortíz
i Sebastià Fernández

Cabestany.
Cal destacar que
aquest campionat de
videojoc va ser seguit
per un gran nombre
d’espectadors que
van gaudir d’aquest
espectacle que cada cop
compta amb un nombre
més gran de seguidors.
Des de l’Àrea de
Joventut de l’ajuntament
de Balaguer ja es
treballa en el pròxim
campionat d’aquestes
característiques que serà
el proper dissabte 18
d’abril on la modalitat
serà el joc Fifa 2015.
Tota la informació
dels cursos i activitats
que es fan des de l’àrea de
joventut, la podeu trobar
a joventut.balaguer.cat, al
facebook Balaguerjove o
a twitter@balaguerjove
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Adulterio
Autor: Paulo Coelho
Gènere: Novel·la

La Linda està casada
amb un home ric, tenen
dos fills i viuen a una
bonica casa a Ginebra,
Suïssa. Treballa al diari
més important del país, és
guapa, vesteix bé i té tot
allò que es podria desitjar.
A ulls de tothom, la seva
vida és perfecta. Però
ella no és feliç: una gran
insatisfacció la rosega
i se sent culpable per
no ser capaç de gaudir
allò que té. Per això no
parla amb ningú del que
li passa. Estima el seu
marit, però la vida amb
ell s’ha tornat rutinària,
apàtica.
Un dia, el diari l’envia
a entrevistar Jacob König,
un antic xicot de l’institut
que ara és un polític de
certa rellevància. Aquesta
trobada serà suficient
perquè la Linda es
vegi amb forces per fer
quelcom que somiava des
de joveneta, i comença
a deixar anar les seves
fantasies. Torna a sentir
passió per la vida. Ara,
farà tot el possible per
conquistar aquest amor
impossible i arribarà fins
al fons del pou de les
emocions humanes per
a poder trobar finalment
la seva redempció.

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

L’Ichmad Hamid és un
nen palestí superdotat per
a les matemàtiques, però
massa petit encara per entendre el conflicte polític
de la zona on viu amb la
seva família. L’empresonament del seu pare per part
de l’exèrcit israelià farà
que obri els ulls de cop a
la realitat i descobreixi què
és viure amb la por constant de perdre-ho tot; què
és viure en un territori ocupat, i sabedor tot i la seva
curta edat de que mai més
tornarà a ser feliç.
Una història de supervivència, un crit de
socors a favor de tots els
innocents, una alenada
d’esperança. Una novel·
la colpidora, que ha estat
comparada amb la meravellosa “El caçador d’estels”, escrita per quedar
gravada a la memòria de
tots els lectors.
Una novel·la fruit de
les experiències de joventut de l’autora a Israel.
Sorgeix de la seva voluntat per oferir una visió del
conflicte israeliano-palestí
diferent al que coneixem
pels mitjans de comunicació, proclamant la idea
que és el diàleg i no les
armes el que pot portar la
pau.

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

Com el vent entre els
ametllers
Autor: MC Corasanti
Gènere: Novel·la

Cançonetes
embarbussades
Autor: Lola Casas
Gènere: Infantil (+5)

C a n ç o n e t e s
embarbussades és un
llibre disc amb petites
peces musicals per a
ser cantades pels nens
i nenes però també
pels pares, mares,
avis, àvies, mestres i,
fins i tot, bibliotecaris i
bibliotecàries que vulguin
compartir l’alegria
senzilla, tendra i divertida
del cantar.
Lola Casas, Xavier
Rodon, Pere Cabaret i
Roger Mas us conviden
a gaudir d’aquestes
cançonetes i a passar
una estona entretinguda.
La polifacètica Lola
Casas, mestra durant
molts anys, escriptora
de contes, poemes i
endevinalles, canta, i
organitza tota mena de
saraus per ensenyar i
entretenir nens i grans,
passant una bona
estona, on els més petits
disfrutaran de valent,
escoltant cantant i també
gaudint d’il·lustracions.
Una forma d’arribar
ràpit als més petits i
deixar que siguin ells
els protagonistes
d’una experiència fàcil,
enriquidora i sobretot
molt divertida per ells i
acompanyants.

El racó del poeta

Miquel Trilla

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

Indesinenter

Si t’hi fixes,
del que fem habitualment
n’esperem la recompensa,
val a dir gairebé sempre.
Material generalment
i també només moral
moltes vegades,
per bé que hi hagi també
qui guiï pel bé els seus actes,
lluny d’esperar-ne res.
Tanmateix però, mal ens pesi,
som al terra tan ficats,
tan mecànics,
tan fruit del jo personal,
que sovint sense voler,
tenim per bones les coses,
només quan se’ns reconeixen,
s’aplaudeixen i s’admiren,
i no pas per altruisme,
que és com hauria de ser.
L’excepció però la fem
pels que tenim i són propis
i aleshores és l’amor
qui sublima els nostres actes
fent-los únics gairebé.
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El CF Balaguer es retroba amb la
victòria i recupera les bones sensacions
FUTBOL>> Els homes
que entrena el tècnic
Joan Roca van guanyar
al Torredembarra per
3-2 i perdent amb el
Reddis
01/02/2015

BALAGUER
TORREDEMBARRA

3
2

07/02/2015

REDDIS
BALAGUER

1
0

El Balaguer va aconseguir trencar la mala ratxa
de resultats, guanyant el
diumenge 1 de febrer al Torredembarra per 3-2, en un
partit lluitat, molt igualat, i
el que el Balaguer va haver
d’aixecar un resultat advers,

Classificació
Primera Catalana
1. Morell........................40
2. El Catllar ..................39
3. Santboià....................35
4. Sant Ildefons............31
5. Viladecans................31
6. Vilanova....................31
7. Almacelles................29
8. Rapitenca..................28
9. Reddis.......................28
10. LleidaB....................28
11. Balaguer................ 26
12. Amposta..................25
13. Torredembarra.......23
14. Tàrrega....................22
15. Mollerussa..............19
16. Igualada..................19
17. Juventud.................18
18. Torreforta ...............18

Els jugadors celebren el gol d’Iban Parra

ja que els tarragonins van
avançar-se en el marcador,
i posteriorment van haver
de recuperar-se quan els
visitants van aconseguir
empatar el partit a dos gols
ben entrada la segona meitat de l’encontre.

Jordi Jordana controlant un davanter rival

El davanter Iban Parra
va retrobar-se amb el gol
aconseguint l’empat a un
gol en una falta directa en
la que va mostrar la seva
experiència, i en el tercer
gol que, de falta directa
va donar els tres punts en
joc al Balaguer. El 2-1 el va
aconseguir un treballador
Víctor Darias després d’un
bon passe de Monforte.
Per contra, el passat
dissabte el Balaguer no
va poder treure un resultat
positiu de la seva visita al
camp del Reddis. Tot i jugar
una gran primera part els
balaguerins van veure com
a falta de deu minuts, els de
Reus aconseguint l’únic gol
del partit que els donaria els
tres punts, en un partit en
que l’empat hauria estat el

resultat més just.
El proper diumenge 22
de febrer, el Balaguer rebrà
al líder, el Morell i jugadors
i directiva fan una crida
per a que el camp estigui
ple d’aficionats per animar
l’equip.

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. Iban Parra........... 7
2. A. Monforte......... 4
3. Victor Darias...... 3
4. Jordi Clivillé....... 2
5. Yerai Darias........ 2
6. Joan Martínez.... 2
7. Pau Solanes....... 1
8. M. del Aguila...... 1
9. M. Rodriguez...... 1
10. J. Figuerola....... 1
El Balaguer es va
retrobar amb la victòria
davant el Torredembarra, en un partit igualat
en el que l’encert del
davanter Iban Parra
en dues jugades a pilota parada, van ser
claus per sumar els
tres punts en joc.
Iban Parra, amb els
dos gols aconseguits
es col·loca amb 108
gols en campionats
oficials amb el Balaguer, essent el segon
golejador de la història,
passant a Juanjo Tenorio (106 gols) i a 17 gols
de Carles Viladegut
(125).

Propers encontres
22/02/2015 -- 16,30 h
Camp Municipal
Balaguer

Balaguer | Morell
------------------------------------01/03/15 -- 12 h
Camp C.F. Juventud

Juventud| Balaguer
Iban Parra

ESPORTS

El Vedruna infantil s’imposa per 8-1 a
l’Agramunt i continua lider invicte
FUTBOL SALA>> Els balaguerins son líders invictes de la categoria després de disputat 13 jornades

Equip del Vedruna

El Vedruna Balaguer
segueix líder invicte després
de 13 jornades. El partit
va començar amb l’equip
visitant jugant amb porter
avançat a mitja pista per
tenir més possessió de pilota
i evitar que Vedruna pogués
jugar còmodament. Tot i així,
van aconseguir marcar sis
gols en la primera part. En el
segon temps, l’Agramunt va
canviar de plantejament i va
col·locar el porter sota pals,
però no va canviar la tònica
del partit ja que Vedruna va
marcar dos gols ràpids i va
matar el partit. El partit va
acabar amb el resultat final
de 8 gols a 1.

Bon paper dels jugadors del Club Escacs
Balaguer al campionat provincial
E S C A C S > > Po n t s i
Vallfogona de Balaguer han
acollit durant tres caps de
setmana del mes de gener
el campionat provincial
d’escacs Lleida 2015 en
les categories sub-10 i
sub-12, amb més de trenta
participants en cada una
d’elles.
Del Cub d’Escacs
Balaguer destaquem el
primer lloc en la categoria
de sub-10 absoluta de Joan
Pedra guanyant 6 partides
de 6 i el segon lloc de Daniel
Sastre guanyant 5 partides
de 6.
El passat cap de setmana
van començar el campionat

Entrega de premi sub 10 i sub 12

en la categoria Sub-8
(nascuts a partir de 2007)
i continuaran les rondes en
les categories de Sub-14, 16

i 18. Les últimes rondes del
campionat es celebraran
al casal Lapallavacara de
Balaguer els dies 14 i 21.
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El Club Futbol Sala Balaguer
Cristec perd per 6-2 a la pista
del Sansur de Barcelona

C.F.S. Balaguer-Cristec

FUTBOL SALA>> El
partit va començar
molt igualat, però a la
segona es va decantar
cap als locals
Partit disputat entre
el Sansur i el CFS Cristec
Balaguer que comptava
amb cinc baixes
importants.
Un encontre igualat
a la primera part, amb
ocasions per ambdós
equips, però on els
porters i les defenses
van destacar per damunt
dels atacs.
El Sansur aprofita
una jugada d’estratègia
per a fer el 1-0 al minut
5, arribant així al final de
la primera part.
A la segona part, el
Balaguer va sortir amb
ganes de tirar l’encontre
endavant i emportar-

se quelcom positiu, i
va aconseguir empatar
l’encontre al minut 4,
obra de Carrasco.
A partir d’aquí
s’alternaren les ocasions,
i s’arriba al minut 11
amb l’empat a 2, obra de
Guifré.
El Balaguer que volia
emportar-se els tres
punts, i va assumir més
riscos fent una pressió a
la pista contrària, però no
va donar els seus fruits i
el Sansur als dos últims
minuts aconseguí arribar
al 6-2 definitiu mitjançant
els contraatacs.
Cal destacar
l’aportació dels jugadors
del filial, Alfonso
Martínez i Guifré Ricart,
aquest últim amb un gol.
Per part del Club
Futbol Sala Balaguer
Cristec van jugar Gra,
Carrasco, Ricart, García,
Bueso, Martínez, Callizo
i Vera.

16 >>

ESPORTS

El diumenge 22 de febrer arriba la
27ena Mitja Marató de Balaguer
ATLETISME>> També
es celebrarà la 8ena
cursa de 10 km i la 3a
cursa solidària de
Balaguer de 5 km
El passat 8 de febrer es
va fer a Lleida, la presentació de la 27a edició de la
Mitja Marató i 10 Km de Balaguer a la 2a Fira d’Esport i
Turisme de muntanya, que
tindrà lloc el proper diumenge dia 22, organitzada per
l’Ajuntament de Balaguer i
per primer cop gestionada
pel Club Runner’s Balaguer
i Club La Sansi i amb col·
laboració de la Diputació de
Lleida.
A la presentació hi van
assistir Guifré Ricart, regidor d’esports de l’ajuntament de Balaguer, Josep
Maria Marqués, president

Instantània Mitja Marató 2014

Bon paper del CEN Balaguer
en la 3a jornada de la Lliga
Catalana de Natació
NATACIÓ>>
Disputada a Tàrrega
amb la participació
de 170 nedadors dels
clubs de Lleida

Presentació a la Fira d’Esports i Turisme de Muntanya

del Club Runner’s Balaguer
i Josep Lluís Blanco, atleta
internacional.
Enguany, el recorregut
de la Mitja Marató serà
urbà i molt pla, ideal per fer
marques, essent el centre
neuràlgic de la prova el Nou
Pavelló d’Inpacsa, que acollirà la sortida i l’arribada.
La Mitja Marató i 10 km

començaran conjuntament
a les 10.30 com també la
jòguing (marxa de 5km),
serà a partir de les 12.30 h
que començaran les curses
infantils.
El termini màxim d’inscripció serà el 13 de febrer o
fins arribar a 1.000 inscrits.
Les inscripcions es poden
fer a través de la web de
la cursa (www.mitjadebalaguer.com) o bé la d’Iter5
(www.iter5.cat).
Pel que fa a la Cursa
Solidària, és una cursa
oberta amb uns drets
d’inscripció de 3 euros i tot
el que es reculli es destinarà
íntegrament a causes
benèfiques i ho gestionarà
l’Ajuntament de Balaguer.
El recorregut serà d’uns 5
kilòmetres íntegrament pels
carrers de Balaguer, que
es podran fer corrent, amb
marxa o caminant.

Molt bons resultats
en la 3a Jornada de la
Lliga Catalana Infantil
i en el trofeu Tàrrega
disputat a finals de gener,
a la piscina municipal de
Tàrrega amb més de 170
nedadors dels clubs de
la província.
En La lliga Infantil
femenina del 2002
trobem la 3a posició
de la Sara Puigarnau
en els 200 papallona i
200 esquena, la 4a de
l’Ares Perera en els 200

Nedadors balaguerins

lliures i bones marques
de la Laia Palacín en
femení del 2001 tenim a
la Núria Pallé 8a en els
200 esquena.
En infantil masculí del
2001 tenim la 5a posició
de l’Héctor Camarasa en
els 200 esquena i la 6a en
els 200 papallona i 200
lliures.
En el Trofeu Tardor
tenim la tercera posició
d’en Pere Barbosa en
els 50 lliures, i en femení
tenim la primera posició
de la Emma García en
els 100 lliures i la 2a de
la Núria Ortiz en els 100
lliures i els 50 papallona.
Destacar també que
el relleu de 4x100 estils
femení va aconseguir
una meritòria cinquena
posició.

ESPORTS

Bon paper del nedador Gerard Nadal
en els Màsters de Vilanova i del Prat
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Balaguer va acollir els XXIV
Campionats de bàsquet ACELL

NATACIÓ>> El nedador
balaguerí va fer la millor
marca del club a
Vilanova amb un temps
de 45 minuts i 48 segons
Bons resultats del
nedador màster Gerard
Nadal categoria +30 del
CEN Balaguer al Trofeu
Màster de Llarga distància
de Vilanova i al Trofeu
Màster 1000 del Prat.
A Vilanova en la
distància de 3.000 metres,
aconseguí una meritòria
8a posició absoluta i 2a de
la seva categoria amb un
temps de 45 minuts i 48

Campionats ACELL a Balaguer

Gerard Nadal

segons, millorant la seva
millor marca personal i amb
rècord social del club. I per
altra banda al Trofeu del
Prat va nedar les 5 proves
de 200 (papallona, esquena,

braça, lliures i estils) i amb
la suma de les 5 proves es
confecciona el resultat final,
aconseguint la 6a posició
absoluta amb un temps de
15 minuts i 5 segons.

El CTT Balaguer-Villart Logístic guanya
per un contundent 4-1 a l’Arteal
TENNIS TAULA>> Les balaguerines van imposar-se
en un partit complicat a les gallegues de l’Arteal
E l B a l a g u e r Vi l l a r t
Logístic s’imposa a l’equip
gallec de l’Arteal per 4 a
1. Només 20 dies després
de guanyar-lo a domicili,
el Balaguer Villart Logístic
s’ha tornat a imposar pel
mateix resultat de 4 a 1 a

CTT Balaguer-Villart logístic

l’Arteal, de Santiago de
Compostela, però aquest
cop a la seva pista del Molí
de l’Esquerrà.
L’encontre va resultar
més difícil i treballat del
que pugui semblar pel
resultat aconseguit.

En el primer partit Yan
Lan Li va haver d’esforçarse al màxim per aconseguir
guanyar la jugadora
romanesa Zita Melinda
Ciurcui per 3 a 1.
En el segon Anna
Biscarri va caure per 0 a
3 davant Raquel Bonilla,
posant l’empat al marcador.
T i n g t i n g Wa n g e s v a
imposar a Roxana Mihaela
Iamandi per 3 a 0
En partit de dobles
guanyà la parella Tingting
Wang i Yan Lan Li, davant
Iamandi i Bonilla per 3 a 0
En el darrer partit Yan Lan
va guanyar per 3 a 2
El proper 14 de febrer
les balaguerines viatjaran
a Mataró per enfrontar-se
a l’equip del Maresme, i on
estarà el segon lloc de la
classificació en joc.
El Mataró va perdre
davant l’Arteal de Santiago,
però va guanyar a les
balaguerines en el partit
d’anada.

Uns 175 esportistes
amb discapacitat intel·
lectual van participar el
passat 7 de febrer a Balaguer en el XXIV Campionat Territorial de Bàsquet
de la Federació Catalana
d’Esports per a Disminuïts Psíquics (ACELL).

El campionat es dividí
en dues categories: una
competició amb reglament Fiba i una altra de
proves individuals i adaptades. Així mateix, dins de
cadascuna hi havia tres
nivells, adaptats a les capacitats dels participants.
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Continuen amb bons resultats els
balaguerins en les diferents curses
Els atletes balaguerins
del Club Pedala.cat de
Balaguer, estan amb ratxa.
En el Cross de Vic,
Andrea Alemany va quedar
2a en categoria infantil
femenina i Aida Alemany
3a de la mateixa categoria.
Dels atletes balaguerins
que van participar en el
Cross de Sabadell, cal
destacar el primer lloc de
Pol Fernández en categoria
Junior masculí.
En el Cross d’Agramunt,
l ’ a t l e t a J a n Pe r i e s v a
quedar primer en categoria
Prebenjamí masculí, mentre
que Abir Boufra va quedar
segon en infantil femení, i
les germanes Aida i Andrea
Alemany van quedar segona

Pol Fernández al Cross d’Arbeca

i tercera respectivament en
categoria Aleví femení.
D’altra banda, en el
Cross d’Arbeca, destacar
el primer lloc de Jan Peries
en prebenjamí masculí i el

segon lloc de Pol Fernández
en categoria absoluta i
Andrea Alemany en aleví
femení. Aida Alemany i Abir
Boufra van quedar terceres
de les seves categories.

La Montsec-Montsec, a l’Association
Européene du Cyclosport (A.E.C.)
CICLISME>> La prova Montsec-Montsec es consolida entre les proves europees de l’especialitat
La marxa que es
celebrarà a Balaguer
el proper 23 de maig, va
participar a les «8ènes
Assises Europeenes du
Cyclosport» que es van
celebrar a Montpellier.
L a
A E C
e s

Reunió a Montpellier

Presenten el Circuit de mitges
maratons de Lleida amb el
“Posa’t les mitges”

l’associació internacional
d’organitzadors
d’esdeveniments de
marxes ciclistes, que es va
fundar el 2003 i agrupa els
principals organitzadors,
així com representació de
les principals federacions

nacionals i la unió ciclista
internacional, així com
empreses de serveis
associats.
Els organitzadors de la
marxa, van poder assistir
a les 8enes trobades de
l’associació, que es van
celebrar a Montpellier el
passat 24 de gener. Entre els
membres de l’associació, els
principals organitzadors de
les marxes més reconegudes
a nivell internacional, com
són: Quebrantahuesos,
Ariégeoise, SportCommunication (La
Marmotte), ASO (L’étape
du Tour), Gran Fondo Roma,
Pirenaica, Tuscany Bike
Challenge, entre d’altres.
Així doncs, la MontsecMontsec consolida el reconeixement i creixement de
la marxa, que en aquesta
propera edició que obre
inscripcions aquest mes de
febrer inclourà importants
novetats.

Un moment de la presentació

ATLETISME>>
L’objectiu es treballar
conjuntament en
l’organització de les 4
mitges de la província
La Diputació de Lleida ha acollit la presentació del circuit Mitges de
Ponent, una nova iniciativa que han posat en
marxa els organitzadors
de les quatre mitges
maratons que cada any
se celebren a les comarques lleidatanes.
Sota el lema «Posa’t
les Mitges» serà el que
aglutinarà les quatre
proves que formen el
calendari, que també
compten amb un logo
comú.
Aquest projecte
conjunt de mitges
maratons pretén valorar
l’esforç personal i

potenciar aquesta
modalitat esportiva. Es
premiarà la fidelitat de
tots aquells esportistes
que facin totes les
mitges. La creació
d’aquest circuit de
curses és una idea
en comú de totes les
organitzacions de les
mitges maratons de
la província de Lleida.
També, treballar per
poder donar un salt
de qualitat a totes les
curses, i fidelitzar als
corredors de la província.
Les curses i dates que
componen el circuit pel
2015 són la Mitja Marató
de Balaguer, que serà
l’encarregada d’obrir
el foc el 22 de febrer, la
Mitja Marató de Tàrrega
el 10 de maig, la Mitja
Marató de Mollerussa
el 18 d’octubre i la Mitja
Marató de Lleida, que
tancarà el circuit el 15
de novembre.
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D’absències i pèrdues

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

Com ja heu vist en l’actualitat tot sembla tirar a
l’inrevés en la coneguda
com setmana dels Barbuts
vam fruir d’un temps quasi primaveral. Ara quasi a
mitjanies d’aquest mes de
febrer on es diu que el sol
ennegreix com un carboner,
ens fot un fred que manté
de punta els pèls. Bogeries del temps!, podem dir
i res més, perquè ja veieu
com quatre volves de neu
fan el país l’escenari d’una
disbauxa difícil de comprendre. I això que estàvem
avisats. Malgrat tots els
previsors CAT, les persones
i els serveis llueixen per la
incompetència.
L’enredada madeixa de
tot el que és el Govern dels

millors té altra feina: crear
estructures d’Estat que és
molt més important. S’han
de perdonar. En fi, tot es pot
superar mirant-ho amb paciència i sense crítica.
En aquest coi de país
que poques coses respectem s’han perdut massa coses. I per certificar-ho sols
cal veure tot el que hem
perdut o devaluat segons el
fetge dels que manen o han
manat. Sense voler caure
en una minuciositat notarial podem fer constar que
ens falta el rellotge que antigament hi havia a la façana de l’Ajuntament. També
s’ha de fer notar l’absència
del monument al Cap de
Pont de Balaguer, (que un
dels dos millors alcaldes

Ara, va de neurones

Jesús Brufal i Sucarrat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Els nous temps requereixen “invertir [euros,
clar] en les neurones i deixar enrere el totxo”. Més
o menys, intento repetir
la frase que pronuncià en
roda de premsa un alt dirigent polític i econòmic
europeu, acompanyat del
ministre De Guindos, deu
fer un parell de mesos a
Madrid. Un cop més, els receptors del missatge hem
d’escoltar i empassar-nos
l’enèsim concepte miraculós: les neurones tiraran
del carro. “Vés per on!” Exclamo des de casa meva. I
ràpidament em pregunto,
i fins ara la recerca no era
un motor de coneixement
i d’innovació? La resposta
és clara i rotunda: clar que
sí!
Aquest nou concepte
es suma a d’altres que fa

temps que circulen. Per
exemple, no fa massa
anys es clamava a favor
del rigor, la qualitat de la
recerca, l’excel·lència, i un
decàleg de conceptes que
semblaven que fins llavors
res del que s’havia produït
en el camp de la investigació no anés en aquesta línia. Quanta mediocritat en
l’elit política...
Bé, prenem en consideració les paraules del
bon polític europeu i ens
creiem que invertiran en
neurones. La pregunta que
segueix és, com invertiran
aquests euros dels contribuents? A qui aniran dirigits? Davant la dificultat
d’una ràpida resposta, fem
l’exercici de traslladar-nos
als nostres Campus universitaris per fer-ne breus comentaris. Aquests espais

que va tenir Balaguer en el
temps franquista) va situar
a la Plaça per forçar l’entrada del “Caudillo” dins la
ciutat. Potser canviant la
placa i el lloc no hagués calgut desar-lo en un magatzem municipal, totalment
devaluat, malgrat els diners
que va pagar el municipi
(que som tots). La decisió
d’un alcalde aleshores comunista, que prou ocasions
va tenir per recordar-ho, i reconèixer, que voler borrar la
Història no es pot, i fer-ho,
amb draps bruts menys.
Si anem caminant per
Balaguer, podrem veure la
plaça Marin, ja no té el bust
de l’home que va fer de
Balaguer la primera ciutat
amb una central telefònica
que era pionera a tot Espanya. Tot un miracle és que
unes obres de “millora” del
lloc l’han fet fonedissa.
Si volem continuar ca-

minant i heu tingut l’ocasió
de conèixer al Paco Regany
(EPD), us podria explicar
que quan va entregar la
propietat del Molí de l’Esquerrà, tota la primitiva
maquinària, vertaders treballs amb bona fusta i ferro
d’artistes en l’ofici era allà.
Un es pregunta, on són ara?
Quina classe d’administració hem tingut, que no ha
vetllat pel patrimoni que és
de la ciutat. Sols amb una
gran dosis de benevolència
els pot disculpar per no saber-ho guardar, i arribat el
moment (que prou n’hi ha
hagut), dedicar-hi la força
que l’economia local podia
permetre. Aquí durant anys
i panys es va passar de tot,
en nom d’una “democràcia”, que això sí, els ha proporcionat uns sous i poder
que ni bogos es podien somiar.
Buscant futurs ara es

parla d’un nou monument.
No es el primer ni serà el
darrer, doncs ja n’hi ha
altres. És per aconseguir
una citació que res ens
aportarà. Apart d’ésser la
paperera que vaig dir, m’he
assabentat que la mà de
morter s’alçarà més de quatre metres del nivell del sol,
i allí podrà onejar la bandera en dies senyalats o cada
dia, aneu a saber. I no ens
costarà ni un cèntim, gent
motivada i amb sentiments
patriòtics la pagaran. Jo en
concret, trobo que quatre
metres es poc davant la
magnificència del monument. A l’antic Born hi ha
una bandera catalana a
17,40 metres d’alçada. La
nostra quedarà petita, tant,
tant! que pot ser l’ACN de
la senyora Forcadell se’ns
emprenyi i degradi a algú.

d’alta formació, especialització i de recerca, els identifiquem en facultats força
modernes on habitualment
la docència hi pren el protagonisme, mentre que la
recerca difícilment hi es
palpable. Probablement,
els gestors d’aquesta mena
de Campus ho planificaren
així, però aleshores caldria
esborrar els cartells publicitaris on ressalta el nom
de la respectiva universitat i acompanyat del logo
“Campus d’Excel·lència...”.
A més a més, massa
habitualment localitzem
en l’entorn dels Campus
universitaris
espanyols
equipaments gens sospitosos d’incentivar “les
neurones”:
disco-pubs,
bars de tot tipus, cinemes,
discoteques. Vaja, els nostres Campus s’envolten de
totxo, sí senyor, totxo de
l’especulació urbanística
fruit de la borratxera d’euros espanyola. Sens dubte, també massa sovint,

ajuntaments, promotores
urbanístiques,
diputacions i universitats han anat
massa de la mà en els projectes urbanístics, sempre
cercant altres fins força
apartats dels camins de la
recerca científica.
Els nostres centres de
recerca, avui, no gaudeixen
ni dels incentius ni dels
equipaments necessaris
per incentivar les neurones, sinó que són grans
infraestructures públiques
pensades des de la inversió urbanística. On són les
biblioteques? i les llibreries
especialitzades? i l’equipament necessari per dur
a terme una recerca puntera? i els centres d’interpretació? i els laboratoris?
Ah! Potser hem de creure
que el polític europeu que
clamava a favor de “les
neurones”, ens avançava la
noticia que s’abocaran milions d’euros i es crearan
les infraestructures òptimes per “la recerca de qua-

litat i d’excel·lència la qual
garantirà el rigor científic”
[frase de polític que no sap
que diu] i, evidentment,
s’esborraran els nyaps de
les dècades anteriors...
No vull ser excessivament pessimista però
crec que res del que tenim
canviarà substancialment.
Mentrestant, les neurones
en formació seguiran pagant matrícules altíssimes
per rebre una formació
acadèmica i especialitzada
la qual, avui, no els garanteix el seu futur professional, i les neurones ben
formades vendran el seu
coneixement al millor postor.
Tant de bo Europa elabori una política comuna
en universitats i recerca,
per restar les competències en aquest camp als Estats, doncs es ben visible
que la inversió en euros i
els resultats científics obtinguts no són els desitjables.

---------------------------------------------
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Les escoles de Balaguer celebren el Dia
escolar de la Pau i la no Violència

L’Escola Vedruna i l’Escola Pia
celebraren activament el Dia
de la pau i la no violència

Els alumnes han
treballat de diferent
manera sobre el tema de
la pau, el respecte i la
tolerància
L’escola Gaspar de Portolà va celebrar el Dia Escolar de la Pau i la no Violència
amb un acte conjunt al patí
del centre. Els alumnes dels
diferents nivells van llegir el
missatge escollit a classe
i es va fer l’enlairament
d’una dotzena de coloms.
Per acabar l’acte, alumnes
i professors es van agafar
de les mans i van cantar la
cançó “El món seria més
feliç”.
Com cada any els alumnes de l’escola l’Estel i els
alumnes de l’escola Montroig van celebrar el dia de
la Pau i de la no violència

Dia de la Pau a l’escola Gaspar de Portolà
Una gran colom de la Pau a l’Escola Pia

conjuntament. Al pati de
l’escola l’Estel ,durant el
matí, els alumnes van compartir d’una manera lúdica
jocs i diverses activitats de
sensibilització. 		
Durant la setmana els
nens i nenes del Montroig
es van organitzar en grups
internivells (de P3 a 5è de
primària) per tal d’elaborar

Actes de l’escola Estel i Montroig

medalles de la Pau, flors,
magdalenes, galetes..
El 2 de febrer els infants
es van poder apropar a les
diferents residències, llars i
escoles de la ciutat per tal de
dur els presents elaborats.
L’Escola La Noguera
va organitzar amb motiu
del Dia Escolar de la NoViolència i la Pau, dues
activitats per sensibilitzar
als infants del centre. Al
matí es va treballar el
que vol dir «la llibertat
d’expressió», arrel dels fets
que van commocionar a
tothom en la capital de
França. A la tarda tots els
infants de l’escola van fer
una gimcana per poder
compartir una experiència
ludoètnica. La seva finalitat
era reflexionar sobre els
valors de la tolerància i
la diversitat cultural
mitjançant el joc.

Alumnes del Vedruna
van fer junts uns
estels per la Pau, des
dels més petits fins
als més grans
L’Escola Vedruna
Balaguer, com és costum,
va commemorar el passat
dia 30 de gener el Dia
Escolar de la No-violència
i la Pau. Aquest any es va
preparar un muntatge
anomenat «Els estels
de la Pau». Tothom hi
va col·laborar en la seva
creació. Prèviament a
aquesta data, l’alumnat
d’educació secundària
els va crear, educació
primària els va decorar
i, finalment, educació

infantil va confegir uns
coloms.
A l’Escola Pia, van
celebrar el 2 de febrer el Dia
Escolar de la No-violència
i la Pau al Món, amb una
activitat la qual compta
amb una gran participació
de les famílies integrants
d’aquesta comunitat
educativa, el tradicional
Pessiga’t. Aquesta es
tracta d’una activitat
solidària en la que tothom
qui vol porta a l’escola un
pastís casolà que després
es repartiran entre tots els
alumnes del centre. A part
també van fer un colom
gegant compost per les
fotos de tots els alumnes,
professors i treballadors
del centre que està exposat
al vestíbul del centre.
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La Biblioteca organitza un cicle de
xerrades dins el cicle Educar&Família

Xerrada per millorar la
comunicació entre pares i fills
a la Biblioteca

Biblioteca Margarida de Montferrat

Presentació del projecte Educar&Família

Xerrades dedicades a l’avaluació i diagnòstic
d’infants i adolescents amb problemes d’aprenentatge
La Biblioteca Margarida
de Montferrat de Balaguer
segueix acollint les
activitats del projecte
‘Educar&Família’, impulsat
pels responsables d’aquest
espai i l’àrea de pediatria
del CAP de Balaguer, en
col·laboració amb les AMPA
de la ciutat.
El passat dimecres 4
de febrer, el doctor en
Neuropediatria Fernando
Paredes va oferir la xerrada
«Indicadors de risc del fracàs
escolar des del punt de vista
del neurodesenvolupament
infantil», en la qual va
donar pautes per identificar

els principals signes i
símptomes relacionats amb
el fracàs escolar dels nens i
nenes des del vessant mèdicneurològic.
El doctor Fernando
Pa r e d e s C a r m o n a é s
llicenciat en medicina i
cirurgia per la Universitat
de Lleida. S’especialitzà
en pediatria i neurologia
pediàtrica a l’Hospital Vall
d’Hebron de Barcelona.
Ha realitzat nombrosos
cursos en l’àmbit de la seva
especialitat i és membre
de la societat espanyola
de neurologia pediàtrica.
Actualment és metge adjunt

del servei de pediatria de
l’Hospital Universitari Arnau
de Vilanova i metge de la
Unitat i Infantil i Juvenil de
Trastorns d’Aprenentatge de
Lleida (UITA).
Aquesta xerrada és
la primera del cicle que
oferiran professionals
vinculats a aquesta unitat
especialitzada en l’avaluació
i el diagnòstic d’infants i
adolescents que presenten
problemes específics en els
aprenentatges i dificultats
en el seguiment del ritme
escolar.
El dissabte 14 de febrer,
a les 12 del migdia, Sandra
Rossi oferirà una nova sessió
de l’hora del conte, aquest
cop dirigida a infants d’entre
1 i 3 anys, els quals hauran
d’assistir-hi acompanyats.

La psicoterapeuta
Cèlia Camarasa
oferirà un taller sobre
com millorar la
comunicació familiar
La darrera activitat
de febrer de la Biblioteca
Municipal Margarida
de Montferrat de la
capital de la Noguera
serà el taller participatiu
‘La comunicació
familiar ’, que es farà
el proper dilluns 16 a
càrrec de la psicòloga
i psicoterapeuta Cèlia
Camarasa.
En la societat actual
tot ha de ser immediat,
p e r ò p e r p o d e r- n o s
comunicar necessitem
temps. Les famílies

sovint es queixen que
els seus fills/es no els
expliquen res, que no
saben què els passa i
que no saben què fer per
apropar-se a ells. Però
facilitem aquests espais?
En aquesta xerrada/taller
es mostraran quines són
les bases d’una bona
comunicació per tal que
ens serveixi per aproparnos als altres. 		
S’analitzarà la nostra
manera de posicionarnos quan l’altra persona
ens parla i veurem
exemples concrets que
faciliten l’expressió de
sentiments i emocions.
Es relacionarà la
comunicació amb les
e moc ions i a travé s
d’exercicis pràctics es
parlarà de l’escolta activa
i l’empatia.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
---------------------------------V E N TA / L LO G U E R
de pàrkings tancats
al c/ Jaume Balmes,
11 de Balaguer. Raó:
629310479-629715431.
-----------------------------------BALAGUER: lloguer
de pisos, despatxos i
places d’aparcament.
Raó: 972443800.
-----------------------------------ES VEN PIS al c/ Barcelona, 28 (davant
l’Escola Vedruna), 90
m2+16m2 terrasses, 3
habitacions, armaris
encastats, a/a (amb
dos splits). Pàrking,
traster i rebost. Raó:
639816711 (Montse).
-----------------------------------O P O R T U N I T A T,
venda de parcel·les
aïllades a la millor
zona de Balaguer,
al costat del col·legi
Mont-roig, de 516 m2.
Raó: 676996765.
-----------------------------------

LLOGO CASA al carrer
Lleida número 17b de
Balaguer, amb dos
habitacions, totalment moblada, terrassa. Zona tranquil·
la. Més informació al:
973451231.
----------------------------------OUTLET VENTA de
pàrquings: pàrquing
al carrer Banqueta, 43
(4.000 e) i pàrquing
al carrer Barcelona,
72 de línia (6.000 e) i
també pàrquing tancat
(12.000 e). Interessats
trucar al: 676116396.
----------------------------------ES LLOGA apartament
a Camarasa, bona situació, amb vistes al
riu, foc a terra, moblat
i totalment equipat.
Lloguer de pàrkings
de línia al c/ Sant
Pere Màrtir de Balaguer. Més informació
al telèfon: 973447752639920281.
--------------------------------------

ALQUILER en Balaguer, de una habitacion, totalmente
amueblada, con baño
propio, calefaccion y
wi-fi. Info: 619656740.
-------------------------------------VARIS
----------------------------------COMPRO: Joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes,
bitllets, postals i fotos
antigues.... Contacteu
per més informació al
telèfon: 676803205.
----------------------------------COMPRO RELLOTGES
Rolex, Omega, Cartier,
Breitling... Coberteries
i objectes de plata.
No importa antiguitat.
Pago al comptat. Raó:
628727539.
------------------------------------

SEÑORA MAYTE, videncia y tarot. Alta
magia blanca. Horas
a convenir. Razón:
609135472.
-----------------------------------TREBALL
----------------------------------TITULADA en Educació Infantil i cursant
actualment estudis sociosanitaris, s’ofereix
per treballar de cangur
o bé tenir cura d’una
persona dependent
o amb discapacitat.
Disponibilitat per les
tardes. Raó telèfon:
667759666.
----------------------------------NATIVA dóna classes
d’anglès, i classes de
conversa en llengua
anglesa. Possibilitat
de fer-ho a particulars
o bé en grups organitzats. Interessats trucar
al telèfon: 650422582.
-----------------------------------

S’OFEREIX realitzador
amb equip de càmera
per vídeos de bodes,
comunions, bateigs i
altres esdeveniments.
Àmplia experiència en
el sector audiovisual.
Demaneu pressupost
sense compromís.
Contacte Dani Arregui, mòbil 686774086 o
bé per e-mail a: daniaso@gmail.com
---------------------------------ES DONEN classes
particulars d’anglès
de primària i d’ESO. Informació: 647185846.
---------------------------------S’OFEREIX noia per
c u i d a r g e n t g r a n.
Amb total disponibilitat d’horari. Raó:
640295354.
---------------------------------Per posar anuncis en
aquesta secció, demaneu informació al
telèfon 973 448 273.
-------------------------------------------------------------------
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Telèfons útils
ÀGER
AJUNTAMENT
973 455004
------------------------------------------------------------------------ALGERRI
AJUNTAMENT
973 426013
------------------------------------------------------------------------BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
IMPIC
973 446606
URGÈNCIES
112
MOSSOS D’ESQUADRA
973 457700
GUÀRDIA URBANA
973 450000
CÀRITAS BALAGUER
973 443320
CONSELL COMARCAL
973 448933
BOMBERS
973 445080
CAP II
973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES
902 111444
I.N.SEGURETAT SOCIAL
973 450408
A MEDICS
973 447513
CENT. MEDIC RECONX.
973 448113
CREU ROJA
973 445795
RENFE
973 445503
ALSINA GRAELLS
902 422242
TAXIS PÚBLICS
973 445022
CORREUS
973 445826
JUTJAT N.1
973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2
973 451162 / 973 451287
JUTJAT N.3
973 035900
SALA DE PROCURADORS
973 451177
DESPATX PARROQUIAL
973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT.
973 446457
FUNERARIA SANT JOSEP
973 445786
629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN
973 446259
------------------------------------------------------------------------BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT
973 586005
------------------------------------------------------------------------CAMARASA
AJUNTAMENT
973 420009
------------------------------------------------------------------------CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT
973 428007
------------------------------------------------------------------------CUBELLS
AJUNTAMENT
973 459005
-------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT
973 446099
------------------------------------------------------------------------LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC
973 445018
------------------------------------------------------------------------LA SENTIU
AJUNTAMENT
973 424005
CASA DEL METGE
973 424058
------------------------------------------------------------------------LES AVELLANES
AJUNTAMENT
973 454004
------------------------------------------------------------------------MENÀRGUENS
AJUNTAMENT
973 180205
------------------------------------------------------------------------MONTGAI
AJUNTAMENT
973 430005
METGE
973 430107
------------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 438004
METGE
973 438003
A.T.S.
973 438062
RESIDÈNCIA
973 438169
------------------------------------------------------------------------SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC
973 420003
------------------------------------------------------------------------SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC
973 454002
------------------------------------------------------------------------TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC
973 454003
------------------------------------------------------------------------TÉRMENS
AJUNTAMENT
973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE
973 180213
------------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 432008
CASA DEL METGE
973 432055
------------------------------------------------------------------------VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC
973 454019
-------------------------------------------------------------------------

Farmàcies
ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n

973455286

------------------------------------------------------------------BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10

973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6

973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2

973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38

973445087

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

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 12 de febrer
a les 8 de la tarda del 19 de febrer
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 19 de febrer
a les 8 de la tarda del 26 de febrer
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 26 de febrer
a les 8 de la tarda del 5 de març
SALA

Horari de trens
SORTIDES
BALAGUER
08.00 (1)
14.16
18.10
18.50
21.05
BALAGUER
09.39 (2)
11.09 (4)

ARRIBADES
LLEIDA
08.30
14.46
18.39
19.20
21.34
LA POBLA
11.00
12.30

(1) De dilluns a divendres feiners.
(2) Diari. Diumenges només fins a
Balaguer.

SORTIDES
LLEIDA
07.15 (1)
09.10
17.30
20.30

ARRIBADES
BALAGUER
07.44
09.39
17.59
20.59

LA POBLA
12.56 (3)
17.30 (4)

BALAGUER
14.16
18.50

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

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.55
“
20.23
“
19.00
UAB BELLATERRA
06.10
TÀRREGA
07.10
“
07.50
“
12.00
“
15.00
“
19.30
“
07.10
LLEIDA
07.40
“
07.45
“
07.48
“
07.55
“
08.00
“
09.15
”
09.30
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.10
“
13.30
“
14.45
“
15.15
“
15.18
“
17.30
“
17.51
“
19.10
“
19.21
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
12.00
ALBESA
13.35
SOLSONA
16.35
“
09.20
PONTS
13.35
“
16.35
“
16.50
“
19.10		
“

CALENDARI
dill. a dissb.
diari
disb. i diumg.
de dill. a div.
diumenges lectius
dill. a dissb.
dill. a dissb.
dill. a div.
dill. a dissb.
dill. a dissb.
dill. a dissb.
de dill. a div.
diari
de dill. a dissb.
de dill. a dissb.
dimt., dimc. i div.
dill., dij. i div.
de dill. a dissb.
dissabtes
diumenges
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
diari
diari
de dill. a div.
diumenges
diari
diari
disbts. mercat
dill., dima., dij., div.
divendres
diari
de dill. a div.
divendres
diari
de dill. a div.

SORT.
13.37
17.22
20.07
21.21
13.17
19.47
06.30
07.20
13.37
14.00
14.25
17.22
20.07
21.21
11.05
18.05
08.25
14.45
12.45
SORT.
07.00
07.45
08.45
09.10
10.00
11.00
11.10
12.30
12.50
13.00
14.10
15.00
16.00
16.15
16.35
18.30
19.00
19.20
20.00
20.35

DESTINACIÓ
ESTERRI D’ÀNEU
“

CALENDARI
diumenge
diari
“
diari
“
de dill. a div.
AGRAMUNT
de dill. a disb.
“
de dill. a div.
ÀGER
de dill. a div.
“
dissabtes
“
diumenge
“
de dill. a disb.
“
de dill. a div.
“
diari
“
diari
“
de dill. a div.
LES
diari
“
diari
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
dissabtes
LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
divendres
diari
diari
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis
Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra
Neteges en general
Vidres | Rètols
Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra
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