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 L’esport amateur ha tret les urpes durant les darreres 
setmanes, amb l’anunci del govern espanyol de voler 
controlar les seves finances i pel fet d’obligar a rendir 
comptes fiscalment, de tots els moviments dels clubs. 

 Per quin motiu l’estat espanyol està fiscalitzant l’esport? 
Com és que, d’un dia per l’altre, les diferents federacions 
esportives i, sobretot, els clubs més modestos han passat a 
tenir inspeccions de treball? I com afectarà tot això al futur 
de l’esport minoritari o de base?
 És una problemàtica que no només afecta Catalunya, 
també a la resta de l’estat. S’ha passat d’un model de l’estil 
‘campi qui pugui’ a un model exemplar de control financer, 
com si el gran frau a l’economia espanyola fos cosa de 
l’esport. I no és així.  Ara, pel que sembla, hi ha un interès 
recaptatori sense escrúpols.
 Aquesta fiscalització de l’esport que pretén el govern 
espanyol, i que ha acabat amb la convocatòria d’una vaga 
el passat cap de setmana del 14 i 15 de febrer i de la decisió 
de fer un minut de silenci a tots els camps “en senyal de dol 
per la mort del futbol amateur”. Segons el propi president de 
la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, les entitats 
que més reben les conseqüències d’aquesta normativa són 
les que no tenen ànim de lucre.
 Hi ha un interès recaptatori molt clar, tot i que en el fons 
s’acabaran ingressant pocs diners. D’altra banda, hi ha 
voluntat de control de l’esport autonòmic, i per últim, i tenint 
en compte que estem en any electoral, el govern té molt 
interès a aconseguir que es donin d’alta més persones a la 
Seguretat Social per poder justificar que ha baixat el número 
d’aturats, encara que sigui només una cosa estadística.

Esport amateur

 S’apropen les eleccions 
municipals. Tots els alcal-
des, tant si es presenten 
o no  a la reelecció,  prete-
nen deixar empremta de la 
seva gestió. L’alcaldessa de 
Madrid no és una excepció. 
Així doncs, després del seu 
discurs en la presentació 

de la candidatura olímpica 
de Madrid-2020, amb el re-
cordat “relaxing cup of café 
con leche”, segons la pres-
tigiosa revista Time un dels 
ridículs més grans del 2013. 
I encara no n’ha tingut prou, 
ja que el passat novembre 
s’inaugurà, mentre que a 
Catalunya es commemora-
va el Tricentenari, una està-
tua dedicada a Blas de Lezo, 
militar espanyol que partici-
pà en l’assetjament i bom-

bardeig final de Barcelona 
(1714). Segons l’esmentada 
alcaldessa “el último triunfo 
del marino sobre quienes 
pretenden dar por caducada 
una gran nación, como es 
España”. L’Ajuntament de 
Barcelona va demanar la re-
tirada de l’estàtua pel greu-
ge que hauria comportat 
homenatjar algú que hagu-
és bombardejat Madrid.  La 
resposta la trobareu si aneu 
a la plaza Colón.



4 >> B A L A G U E R

Centenars de balaguerins surten al
carrer per celebrar el Carnestoltes

 Catorze carrosses, vuit 
comparses i centenars de 
persones van participar en 
la desfilada que va sortir de 
davant l’estació de trens, va 
seguir pel Passeig de l’Esta-
ció i pont nou fins arribar a la 
plaça Mercadal, on tothom 
va poder ballar a ritme de La 
barreja salada. 
 Un cop a la plaça, el rei 
carnestoltes i el seu seguici, 

interpretat per la recentment 
creada Associació del 
Jovent, van prendre la 
ciutat i amb un divertit 
discurs varen donar el tret 
de sortida a una vetllada 
que s’allargaria fins a la 
matinada. 
 A la tarda, un jurat 
integrat  per  di ferents 
persones de la ciutat de 
Balaguer vinculades al 

Carnestoltes

Carnestoltes

 E n g u a n y  e l 
col·lectiu d’afeccionats 
al col·leccionisme de 
B a l a g u e r  j a  e s t a n 
t r e b a l l a n t  e n  l a 
organització de la novena 
edició de la Trobada de 
Plaques i altres articles 
d e  c o l · l e c c i o n i s m e 
«Ciutat de Balaguer» 
i avancen dates una 
setmana per tal de no 
coincidir amb una altra 
trobada del mateix sector.
 Així doncs, la data 
escollida per aquesta 
edició serà el diumenge 
1 de març i tindrà lloc al 
Mercadal, durant tot el 
matí. 
 Els organitzadors 
e n c o r a t g e n  a  t o t s 

e l s  a m a n t s  d e l 
c o l · l e c c i o n i s m e  e n 
general, i de les plaques 
de cava en particular a 
participar en aquesta 
diada i facin la seva 
p a r a d a  p e r  t a l  d e 
bescanviar articles com 
postals, paperetes de 
loteries, punts de llibre, 
bolígrafs, calendaris...
 Com ja és costum 
cada any es dissenya 
una «pirula». Aquesta 
r e p r e s e n t a r à  e l 
logo de l ’Harpia tot 
commemorant la festa 
«Balaguer Medieval», 
que es celebra a la ciutat 
el tercer cap de setmana 
de setembre. 
 També es farà una 
placa amb la imatge 
d ’ u n a  p a r e l l a  d e l s 
gegants de Balaguer, en 
aquest cas, els Comtes 
d’Urgell. Aquesta va al 
tap de l’ampolla de cava 
que es fa per l’ocasió i 
que es podrà comprar en 
una de les parades.

El Mercadal acollirà una nova 
Trobada de col·leccionistes de 
plaques de cava

Trobada Plaques de Cava

La Trobada de
col·leccionistes de 
plaques de cava
tindrà lloc aquest
diumenge 1 de març

món de l’art, la plàstica i 
la confecció, van puntuar 
les diferents carrosses 
p a r t i c i p a n t s  p e r  t a l 
d’escollir-ne tres que serien 
les guanyadores d’aquesta 
edició del Carnaval de 
Balaguer. Després d’una 
llarga deliberació els premis 
van recaure sobre «Nombre 
d’Abalor» que es va endur el 
primer premi dotat en 250 €, 
el segon va correspondre a 
la carrossa «Agratar, epps!! 
No t’apropis o piquem», amb 
150 € de premi i el tercer a 
la carrossa «L’arca de Noé» 
amb una dotació de 50 €.
 A la nit, després de la 
rua, i al pavelló del Molí de 
l’Esquerrà es va celebrar el 
gran ball de carnestoltes 
amb l’actuació de Los 
Pachucos i Dj Enric Font, on 
també hi va haver l’entrega 
de premis de les disfresses 
presentades al ball.
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194 persones han participat en els
programes d’ocupació de la Generalitat

 Un total de 194 persones 
han participat durant els 
darrers 4  anys en els  
programes de Foment de 
l’Ocupació subvencionats 
pel Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. Uns projectes 
que, a banda, de donar una 
feina temporal a aquestes 
persones han permès tirar 
endavant 41 accions (des 

d’obres a agents cívics o 
de turisme, passant per 
projectes formatius)  i 
han generat una activitat 
econòmica de 2,8 milions 
d’euros. 

Visita de Felip Puig

Durant els darrers
quatre anys, també han 
servit per tirar endavant 
41 accions o obres de la 
ciutat

Nou col·lector d’aigües al Barri Nou 
que evitarà aiguats en tempestes

 L’Ajuntament de Balaguer 
està instal·lant un nou 
col·lector d’aigües pluvials 
al carrer Barri Nou per tal de 
desaiguar millor l’aigua els 
dies de tempesta i evitar així 
que entri als baixos d’algunes 
cases i que barrejada amb 
fang arribi a la plaça Mercadal.
 Quan plou, el col·lector 
d’aquest carrer recull bona 
part de les aigües procedents 
de la part alta de la ciutat, per 
la qual cosa resulta insuficient 
per drenar tota l’aigua i el fang 
en cas de forts ruixats. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament 
ha optat per col·locar un nou 
tub, de major capacitat.Nou col·lector del barri Nou

El nou col·lector recollirà l’aigua de la part alta de la 
ciutat i l’abocarà a la claveguera de Divina Pastora

 El president de la 
Diputació de Lleida, 
Joan Reñé, va inaugurar 
el Centre d’Empreses 
I n n o v a d o r e s  ( C E I ) 
de Balaguer, un espai 
ubicat al centre històric 
de la ciutat i destinat 
a facilitar la creació de 
noves empreses amb 
contingut innovador.
 El centre de dues 
plantes compta amb 
10 oficines destinades 
a l  l loguer  per  par t 
d’emprenedors disposats 
a tirar endavant els 
seus projectes o idees 
de negoci. A banda, 
d isposa  d ’una  sa la 
d’actes polivalent i una de 
reunions a la planta baixa 

i un espai de coworking 
a la primera, aquest 
està pensat perquè els 
professionals instal·lats 
a l  CEI  compate ix in 
espai de treball, tant 
físic com virtual. Tots els 
mòduls compten amb 
connexió a internet, 
telèfon, calefacció i aire 
condicionat.
 E ls  ar rendatar is , 
a banda de gaudir de 
bonificacions en el lloguer 
durant els primers dos 
anys, gaudiran del serveis 
que ofereix la xarxa de 
CEI de GlobalLleida, ens 
al qual també estarà 
integrat el de Balaguer, 
com ara la formació 
i   l ’ a s s e s s o r a m e n t 
empresarial.
 E l  cost  d ’aquest 
equipament ha estat, 
a p r o x i m a d a m e n t , 
1.200.000 e, finançats 
en un 80% a través de 
subvencions i un 20% 
d’aportació directa de 
l’Ajuntament.

El president de la Diputació 
inaugura el Centre
d’Empreses Innovadores (CEI)

Centre d’Empreses Innovadores de Balaguer

El cost d’aquest
equipament ha estat 
de 1,2 milions d’euros 
dels quals el 80 per 
cent són subvencions

 Així es desprèn del 
balanç que va fer l’alcalde 
de Balaguer, Josep Maria 
Roigé, durant la visita 
del conseller d’Empresa i 
Ocupació, Felip Puig.
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 La Residència Sant 
Domènec va organitzar 
una festa a la centenària, 
Antònia Folguera, on hi 
van assistir a part dels 
familiars i companys, 
l’alcalde de la ciutat 
Josep Maria Roigé, la 
presidenta del Consell 
Comarcal, Concepció 
Cañadell i el director dels 
serveis territorials de 
Benestar Social i Família 
a Lleida, Josep Maria 
Forné.
 L’Antònia, natural de 
Castellserà, on ha viscut 
bona part de la seva vida, 
resideix des de fa gairebé 
30 anys a la residència 
Sant Domènec, on hi va 
ingressar l’any 1985 amb 
el seu marit Francesc 
Serra, amb el qual, entre 
altres coses, compartia 
una especial predilecció 
per la lectura i la poesia.
 Folguera va estar 
acompanyada per la seva
germana Maria i diversos 

nebots.
 Durant l’acte, les 
autoritats van felicitar 
A n t ò n i a  Fo l g u e r a , 
d e s t a c a n t  l a  s e v a 
llarga vinculació amb 
la ciutat, on l’any 1969 
ja hi  va celebrar la 
seva boda. També van 
donar l’enhorabona al 
personal de la residència 
per la seva dedicació al 
benestar dels residents, 
aconseguint establir uns 
vincles tan llargs com els 
de l’Antònia i fer que els 
residents s’hi trobin a 
gust i ben cuidats.
 D e s p r é s  d e l s 
obsequis que va rebre 
l ’ h o m e n a t j a d a  p e r 
part de les autoritats 
assistents, del Casal 
de Gent  Gran i  del 
president de l’associació 
Residència Geriàtrica 
Sant Domènec, Jaume 
Camarasa, l’agrupació 
de cant coral de la Gent 
Gran de la Noguera va 
oferir un concert a la 
centenària. La festa es va 
acabar amb un refrigeri 
per a tots els assistents 
a l’acte, que va ser molt 
emotiu i tots els presents 
van destacar el bon 
estat en que es troba 
l’homenatjada.

La Residència Sant Domènec 
ret homenatge a la
centenària Antònia Folguera

Homenatge a Antònia Folguera

La resident que
recentment ha
complert els cent 
anys porta 30 anys a 
la residència

L’Ajuntament renova el conveni del 
programa Thao Salut Infantil

 L’Ajuntament de Ba-
laguer ha renovat amb la 
Fundació Thao el conveni 
d’adhesió al Programa Thao-
Salut Infantil per a la pre-
venció de l’obesitat infantil i 
malalties derivades. 
 El consistori, amb el 
suport de centres educatius, 
professionals de la salut i 
entitats esportives, col·labora 
des de 2008 amb el Programa 

Thao, impulsant activitats 
pedagògiques i esportives, 
xerrades i tallers i distribuint 
díptics informatius amb 
l’objectiu de promoure en 
famílies i menors hàbits 

Thao a les escoles balaguerines

alimentaris adequats i 
activitat física per fer la seva 
vida més saludable; invertir 
la tendència ascendent de 
la prevalença de l’obesitat 
infantil.

El programa, present a 
Balaguer des del 2008, 
lluita contra l’obesitat i 
el sobrepès dels
escolars de Balaguer

Ajuntament, Consell Comarcal i ASPID 
renoven el conveni de col·laboració
 El Servei d’Integració 
Laboral de l’Associació de 
Paraplègics i Discapacitats 
Físics de Lleida (ASPID) 
va atendre l’any passat 91 
persones -la meitat de les 
quals (45) amb discapacitat- 
a la comarca de la Noguera, 
segons van explicar els 
tècnics de l’associació en 
el decurs de la signatura 
per renovar el conveni 

Conveni ASPID

de col · laboració entre 
l’Ajuntament de Balaguer, 
el Consell Comarcal de la 
Noguera i ASPID.
 L’acord va estar signat 
a l’Ajuntament de Balaguer 
per Josep Maria Roigé, 
a l c a l d e  d e  l a  c i u t a t ; 
C o n c e p c i ó  C a ñ a d e l l , 
presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
i  B i b i a n a  B e n d i c h o , 

presidenta d’ASPID. 
 Durant  l ’any  2014 , 
ASPID ha desenvolupat a 
la Noguera 144 hores de 
tallers, formació bàsica 
i transversal, amb una 
mit jana de 15,4 hores 
d’atenció individual per 
persona.
 D’altra banda, el tècnics 
de l’entitat han visitat 37 
empreses de la comarca 
per promoure insercions 
laborals, s’han aconseguit 
17 contractes personals 
i s’han signat 3 convenis 
de pràctiques a empreses. 
L’acord  estable ix  que 
ASPID ha de portar a 
terme accions d’informació 
i assessorament socio-
laboral a les persones 
demandants de treball 
(basicament persones amb 
discapacitat), promoure 
iniciatives d’autoocupació; 
desenvolupar formació 
bàsica i fer una atenció 
p e r s o n a l i t z a d a  a  l e s 
persones implicades.
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Creu Roja forma els seus voluntaris per 
als diferents programes en curs

 Creu Roja ha iniciat  
aquest mes de febrer  un 
curs de 10 hores per formar 
en les habilitats bàsiques 
als voluntaris i voluntàries 
que participen en algun 
dels projectes d’Intervenció 
social de l’entitat,  ja sigui 
de gent gran, el d’aliments 
o el d’atenció a col·lectius 
vulnerables entre d’altres. 
 Des del passat 18 de 
febrer s’està realitzant 

aquest curs per voluntaris 
en el que es treballaran les 
habilitats bàsiques que es 
necessiten per formar part 
d’un equip de treball i per 
atendre a les persones.   

Creu Roja

Realitza un curs formatiu 
de 10 hores per formar 
en les habilitats
bàsiques necessàries 
pels seus projectes

Jordi Ignasi Vidal candidat d’ERC a les 
properes eleccions municipals

 El passat divendres, la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament 
de Balaguer va acollir la 
presentació de Jordi Ignasi 
Vidal  com a candidat 
d’ERC per a les properes 
Eleccions Municipals. L’acte 
va comptar amb la presència 
de l’eurodiputat Josep Maria 
Terricabras.
 El candidat per ERC va 
explicar que treballarien per 
tirar endavant un projecte 
per  un nou Balaguer, 
més just i més equitatiu, 
també més emprenedor. Va 
demanar als assistents que  
fessin difusió de la seva 
energia i il·lusió per dur a 
terme el seu projecte

Presentació de Jordi Ignasi Vidal

L’eurodiputat Josep Maria Terricabras va ser
present en l’acte de presentació de Vidal

 E l s  c e n t r e s 
d’educació infantil i 
primària de Balaguer 
duen a terme les jornades 
de portes obertes per a 
donar a conèixer l’oferta 
educativa de la ciutat de 
cara a les inscripcions 
pel curs vinent.
 E n  e l  d e c u r s 
d e  l a  v i s i t a ,  l e s 
famílies interessades 
r e b e n  i n f o r m a c i ó 
d e l  f u n c i o n a m e n t , 
l í n i a  p e d a g ò g i c a , 
p r o j e c t e  e d u c a t i u 
i característiques del 
centre així com dels 
tràmits a seguir per a 
poder fer la preinscripció 
i matriculació del proper 
curs. 
 Les preinscripcions 
es poden fer del 10 al 
17 de març, ambdós 
inclosos.
 L e s  j o r n a d e s  d e 
portes obertes de les 
escoles balaguerines, es 
faran a partir del dissabte 

28 de febrer, i la primera 
serà l’escola Gaspar de 
Portolà, que a partir de les 
16.30 h obrirà les seves 
portes. L’escola Mont-
roig ho farà el diumenge, 
1 de març, d’11.30-13.30 
h., com també l’escola 
Vedruna, obrint d’11.00 
h. a 13.30 h.
 L’ e s c o l a  À n g e l 
Guimerà  ho  farà  e l 
dimarts, 3 de març, de 
15.00 h. a 17.00 h.
 I ja per últim, el col·legi 
La Noguera, diumenge, 8 
de març, d’11.30 h. a 13.30 
h. i també l’Escola Pia: 
el mateix dia 8 de març, 
d’11.30 a 14.00 h.
 A i x í  d o n c s ,  t o t s 
aquells pares i alumnes 
que vulguin visitar les 
escoles de la ciutat, ho 
podran fer els dies de 
portes obertes, conèixer  
l’escola d’aprop i decidir 
on els escolars han 
d’estudiar de cara al 
proper curs 2015-2016.

Jornades de portes obertes als 
diferents centres educatius de 
Balaguer

Escola Mont-roig

Els temes bàsics del temari 
proposat són: Conceptes 
b à s i c s  a l  v o l t a n t  d e 
la  inter venció  socia l : 
necessitat i  demanda, 
concepte de vulnerabilitat.



8 >> C O M A R C A

 E l  d i j o u s  1 2  d e 
febrer  va tenir lloc la 
sessió inaugural del 
Curs d’Introducció a la 
Formulació i Gestió de 
Projectes de Cooperació 
al Desenvolupament 
organitzat pel Consell 
Comarcal de la Noguera 
a través del Pla d’Inclusió 
Social i en col·laboració 
a m b  l ’ A s s o c i a c i ó 
Llatinoamericana de 
Balaguer.
 Amb un total de 40 
alumnes inscrits, en el 
decurs de les 20 hores 
lectives, que s’impartiran 

en dissabtes de 10.00 a 
12.00 h, es treballaran 
c o n t i n g u t s  c o m  e l 
codesenvolupament; 
c l a s s i f i c a c i ó  i 
f u n c i o n a m e n t  d e 
les entitats del tercer 
sector; identificació de 
les necessitats i dels 
recursos dels territoris 
de destí de la cooperació; 
definició dels objectius i 
valoració de la viabilitat 
dels projectes; gestió, 
seguiment i avaluació 
del projecte, i estudi de 
l’impacte final.
 La presidenta del 
Consell Comarcal de 
la Noguera, Concepció 
Cañadell, va destacar 
la  importància  que 
p e r s o n e s  m i g r a d e s 
vinculades amb entitats 
socials puguin formar-se 
en aquest vessant de la 
cooperació internacional.

El Consell acull el Curs de
Formulació i Gestió de
Projectes de Cooperació

Curs al Consell Comarcal

Dins del Pla
d’Inclusió Social i 
en col·laobració amb 
l’Associació
Llatinoamericana

Artesa de Segre reuneix més de mil 
persones en la matança del porc

 Més d’un miler de per-
sones van gaudir el passat 
dimarts de carnaval del 
tradicional berenar a base 
de llonganissa i botifarra a 
Artesa de Segre. 
 L’esdeveniment va ser 
possible gràcies al treball 
voluntari d’una trentena 
de persones que des de 
primera hora del matí van 
treballar en la preparació 

de la carn.   
 A partir de mitja tarda 
es va preparar la brasa per 
coure les llonganisses i 
botifarres al mateix recinte 
de les sitges, i després es 

Matança del porc a Artesa

van repartir acompanyades 
de pa, oli i vi.  
 Aquest any es van matar 
tres porcs i es van esgotar 
tots els entrepans, que van 
ser més de 1.600.

Durant el dimarts de 
Carnestoltes es van 
repartir més de 1.600 
entrepans de llonganissa 
i botifarra

Ponts reparteix vora onze mil racions 
del popular Ranxo de Carnestoltes

 El municipi de Ponts 
va celebrar  la Festa del 
Ranxo, una de les festes 
gastronòmiques amb més 
tradició a les Terres de Lleida. 
La localitat va repartir unes 
11.000 racions d’aquesta 

Ranxo de Ponts

Des de les 6 del matí i fins al migdia, les olles van 
anar coient la tradicional menja de carnaval

mena d’escudella catalana 
elaborada en mig del carrer 
el dimarts de carnaval, un 
àpat comunitari que serveix 
per acomiadar el carnaval 
abans d’endinsar-nos a 
la Quaresma. A primera 

hora del matí ,  a les 6 
concretament, ja es van 
posar al foc les olles per 
coure el ranxo, elaborat amb 
porc, botifarra negra, col, 
patates, mongetes, fideus 
i arròs, gallina, pollastre i 
algun garró de pernil.
  P a r t  d ’ a q u e s t s 
ingredients es van recollir  el 
dilluns de carnaval, durant 
el matí, casa per casa. A 
aquesta capta se l’anomena 
El Lali-lali: una cercavila 
que recorre carrers i places.
  Els orígens d’aquesta 
tradició se situen a l’edat 
mitjana, però la causa 
no està tan clara. Hi ha 
qui diu que els senyors 
feudals l’oferien al poble per 
aproximar-s’hi; altres diuen 
que la celebració prové d’un 
pontsicà que havia estat 
molt pobre i que, al fer-se 
ric, va crear el ranxo per 
donar de menjar als menys 
afavorits. 
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La Noguera va fer 3.675 trucades al 
112, durant el passat any 2014

 El telèfon d’emergències 
112 Catalunya va atendre 
l’any passat més de 2,7 
milions de trucades.
 Des de la comarca de 
la Noguera l’any passat es 
van fer 3.675 trucades al 
telèfon d’emergències 112, 
un 1,9% menys que l’any 
2013. La majoria van ser 
per demanar assistència 
sanitària però també n’hi va 
haver per motius de trànsit, 
de seguretat i per incendis.
 Un 32,3% de les trucades, 
1.186, des de la Noguera al 
112 l’any 2014 es van fer des 
de Balaguer. 539 avisos es 
van rebre des d’Artesa de 
Segre i 345 trucades es van 
fer des de Ponts.Comarca de la Noguera

L’Ajuntament d’Os de Balaguer vol
acabar la darrera fase del Castell

La majoria de les trucades es van fer per demanar 
assistència sanitària i per motius de trànsit

Os de Balaguer

 L’ajuntament d’Os de 
Balaguer demana un ajut 
de 185.000 euros al Ministeri 
de Foment per tal de poder 
dur a terme la IV Fase i 
última del projecte global de 
rehabilitació del Castell que 
va començar ara fa 17 anys.
 Pe r  a q u e s t  m o t i u , 
l ’ a l c a l d e s a  d ’ O s  d e 
Balaguer,  Estefania Rufach, 
es va reunir fa uns dies amb 
la Delegada del Govern a 
Lleida, Imma Mansó per tal 
de fer-li arribar la petició.

 El proper 26 i 27 de 
juny torna el Vallsonora, 
el festival de música i 
cultura que se celebra a 
la Vall d’Àger, a Lleida, i 
que enguany arriba a la 
seva tercera edició. 
 Vallsonora 2015 és 
una cita cultural de petit 
format que aposta per una 
programació artística 
singular i amb segell 
propi, per propostes 
musicals i artístiques 
emergents, creatives i 
transgressores i per viure-
les en escenaris únics  i 

acoll idors del poble 
d’Àger.  
 E l  f e s t i v a l  é s 
un cap de setmana per 
descobrir els artistes 
m é s  e m e r g e n t s  i 
creatius de l’escena 
independent en un poble 
i un paisatge de llacs, 
estrelles i muntanyes. 
És apropar-se a la música 
del futur en un castell 
medieval, el Castell de 
Sant Pere, i gaudir-la a 
la Masia de Clarà, sota 
un arbre mil·lenari.
 E l  V a l l s o n o r a 
convida al  públ ic  a 
viure  una experiència 
cultural i musical única, 
acompanyada d’altres 
sensacions, com banyar-
se en un llac, volar en 
parapent ,  tocar  les 
estrelles o fer un bon 
tast.

Vallsonora ens vol apropar els 
artistes emergents i creatius 
a Àger aquest estiu

Col·legiata Sant Pere d’Àger

Furant el cap de
setmana del 26 i 27 
de juny, els artistes 
actuaran en un entorn 
immilorable
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 A finals de gener va 
finalitzar el campionat 
de Sub18, Sub16, Sub14 
i Sub8 del Pla de Lleida.
 En la categoria Sub8, 
Antoni Rúbies del CE 
Vallfogona, va finalitzar 
invicte amb 4 victòries 
i 2 taules quedant en 
segon lloc, empatat amb 
el campió, Lluís Porta del 
CE Ponts, tot i haver-lo 
derrotat en la 5a ronda.
 E n  l a  c a t e g o r i a 
Sub18, el campió i sots 
campió va ser per Sergi 
Fàbrega i Joel Solaní 

respectivament, tots dels 
del CE Vallfogona. Amb 5’5 
punts i 3’5 de 6 possibles. 
A Sub16 Mariona Clua 
del CE Vallfogona queda 
sots campiona, després 
de perdre amb el campió 
Edgar Solé del CE Lleida 
i cedint unes taules 
amb el seu company de 
club l’Aleix Martí que va 
quedar en tercer lloc.
 En la categoria Sub14 
el campió amb 6 punts 
de 6 possibles va ser pel 
jugador del CE Lleida 
Ferran Solé, seguit de 
Guim Estruch.
 Ta m b é  r e s s a l t a r 
la participació en la 
categoria Sub8 de la 
Jana Marin, Ares Cortés 
i Arnau Cordoba de la 
CE Vallfogona que van 
participar per primer cop 
en un campionat oficial.

Molt bon paper del Club Escacs 
Vallfogona en els campionats 
del Pla de Lleida

Antoni Rúbies

Antoni Rúbies
sotscampió sub8,
invicte amb 4 victòries 
i 2 taules, empatat 
amb Lluís Porta

Balaguer gaudeix de bon cinema i bon 
teatre amb novetats a la cartellera

 Durant els propers dies, 
tan la sala de cinema, ubi-
cada a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament, com el Tea-
tre Municipal, en aporten 
una varietat de pel·lícules i 
obres de gran actualitat.
 El proper dissabte 28 
de febrer i diumenge 1 de 
març, la sala de cinema, 
portarà la pel·lícula “Cincu-
enta sombras de Grey”, un 
èxit taquiller de la novel·la 
de E. L. James que ha estat 
portada al cinema i és tot 
un èxit, tal i com també 
ho són els tres llibres que 

amb sessions també a les 
17.30 h tant el dissabte 7 
com el diumenge 8 de març.
 Per altra banda el teatre 
municipal, acollirà la repre-
sentació de l’obra “El crè-
dit”, el proper 14 de març a 
les 22 h. Sota la direcció de 
Sergi Belbel, els reconeguts 
actors Jordi Boixaderas i 
Jordi Bosch, protagonitzen 
aquesta obra senzilla en 
format comèdia, que es 
va complicant a mesura 
avança, on l’història gira 
al voltant d’un senyor que 
demana un crèdit (J. Boixa-
deras) i davant la negativa 
del treballador de l’enti-
tat bancària (J. Bosch), es 
revel·la i decideix que sí o sí, 
a ell li concediran el crèdit 
demanat.

encapçalen aquesta trama. 
Les sessions es faran dis-
sabte a les 19.45 h i 22.15 
h, diumenge a les 19.45 h i 
dilluns (dia de l’espectador) 
a les 22 h. Per altra banda 
la cartellera del cinema, la 
complementa la pel·lícula 
infantil “Els pingüins de 
Madagascar” amb sessions  
el dissabte a les 17.30 h i 
diumenge també a la ma-
teixa hora. Pel següent cap 
de setmana dins també del 
cicle de cinema infantil en 
català passaran la pel·lícula 
“Stand by me, Doraemon”, 

Protagonistes de l’obra de teatre “El crèdit”

La sala d’actes de l’ajuntament ofereix la sala per 
fer cinema, amb novetats així com el Teatre ens
porta una gran programació teatral
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La història del còmic dins del Pla
Municipal de Dinàmica Educativa

 Uns 250 alumnes de 
quart de primària de tots 
els centres educatius de 
la capital de la Noguera 
participaran a l’activitat 
de la plantada de l’arbre, 
del 2 al 6 de març, dins 
del Pla Municipal de 
Dinàmica Educativa.

 La plantació d’arbres 
i arbustos es portarà a 
terme sota la direcció 
dels serveis de jardine-
ria de l’Ajuntament de 
Balaguer a la Plaça del 
carrer Escoles, davant de 
la Residència Assistida 
Comtes d’Urgell.

Els alumnes plantaran arbres 
durant el mes de març

Plantada d’arbres

 El dibuixant i dissenya-
dor gràfic Ramon Mayals 
està participant en una de 
les activitats del Pla Munici-
pal de Dinàmica Educativa 
2014-2015, amb un taller “vi-
sions d’una obra artística” 
que explica als escolars de 
secundària i batxillerat la 
història i la trajectòria del 
còmic des de mitjans del 
segle XX fins a l’actualitat.
 Fins a la data, Ramon 
Mayals ha visitat per tal de 
realitzar el taller educatiu 
els centres de l’Institut Ciu-
tat de Balaguer, l’institut 
Almatà, l’Escola Pia i l’es-
cola Àngel Guimerà, on ha 
realitzat diferents sessions 
que han estat molt ben 
acollides tant pels alumnes 
com pels professors que 
tutoritzen les assignatures 
de dibuix i art.

El taller “visions d’una obra artística” està dirigit 
pel dibuixant i dissenyador gràfic, el balaguerí
Ramon Mayals, als centre educatius

Ramon Mayals a l’Escola Pia
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El balaguerí Josep Giralt, nou Director 
del Museu de Lleida Diocesà i comarcal

 E l  balaguer í  Josep 
Gira l t  i  Balagueró ha 
estat seleccionat com a 
nou director del Museu de 
Lleida: diocesà i comarcal.
 Josep Giralt i Balagueró 
és llicenciat en Grau per 
la Facultat de Geografia i 
Història (Secció Història 
de l’art) de la Universitat 
de Barcelona,  Div is ió 
Estudi General de Lleida 
i en Geografia i Història 
(secció Història de l’art) per 
la Universitat de Barcelona 
i  màster en “Pirineus, 
Museologia i Gestió del 
patrimoni”, per la Facultat 
de Geografia i Història de 
la Universitat de Barcelona.Josep Giralt

Fins l’any 2002 va ser el Director del Museu de la 
Noguera, i actualment estava a l’IEMED

 Unes cent cinquanta 
persones, pertanyents 
a  u n a  s e i x a n t e n a 
d’associacions, clubs 
esportius i altres entitats 
sense ànim de lucre de 
Balaguer, van participar a 
principis de mes, en una 
reunió a la sala d’actes 
de l’Ajuntament en la que 
se’ls va informar de les 
noves obligacions fiscals, 
comptables i laborals 
que comporta la Llei de la 
Transparència impulsada 
pel govern espanyol.
 L’A juntament  de 

Balaguer va convocar les 
associacions a aquesta 
trobada informativa davant 
del canvi legislatiu que 
els obliga a presentar 
l’impost de societats o a 
fer la declaració d’IVA des 
del passat 1 de gener. La 
xerrada va anar a càrrec 
de l’equip de l’àrea fiscal 
i comptable de Teixidó 
Associats.
 El regidor de Cultura, 
Miquel Aige, va destacar 
el dinamisme i èxit de la 
sessió, ja que la majoria de 
les entitats desconeixien 
aquests nous requeriments, 
així com el fet de declarar 
qualsevol activitat que 
comporti un benefici 
econòmic, des de la venda 
de loteria i samarretes o 
el fet d’incloure publicitat 
d’empreses en els seus 
cartells.

Unes 60 entitats participen 
en la reunió informativa
sobre la Llei de Transparència

Reunió d’entitats

La reunió va estar 
convocada per
l’Ajuntament de
Balaguer per informar 
les entitatsTeatre del Talión porta “La venganza 

de Don Mendo” al Teatre Municipal

Teatre de Talión

 El proper diumenge 1 
de març a les 19 h al Teatre 
Municipal es representarà 
l’obra “La Venganza de 
Don Mendo” a càrrec de 
Teatre del Talión. Organitzat 
per l’Associació Dones 
d’Almatà, els beneficis de 
l’obra aniran pel projecte  
“Construyendo sueños” 
del pare jesuïta Rafael de 
Sivatte. Els amors i desamors 
de Magdalena i Don Mendo. 
L’eterna disputa entre l’amor 
veritable i l’amor convenient.
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El racó del poeta
Miquel Trilla
--------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
La font del coll

Hort de la font del coll,
terra estirada 
del coll que li dóna nom,
terra estimada, hort singular.
Om envellit, arbre sorrut,
vorals esbiaixats, vent de ponent.
Espardenyes embetades,
durícies, calloses mans,
font amagada ara esgotada,
crit d’una garça
calçat barat, avarques,
cares oscades, carros i trilles,
camí pendent.
Saucs sols, terra sorrenca,
bauxites, brunalls i torts,
obaga i sol, vessant benigna.
Puputs, ametllers al cap del solc,
sols,
herba cremada, fenàs eixut.                    
Rastre de llangardaix,
terra estimada, foto groguenca,
foto dels anys.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 El matí d’un dia de 
maig del 1915, la jove 
Maureen troba la seva 
mare al llit, escanyada 
amb una mitja, a la seva 
fonda del Poble Sec. No-
més falta un dispeser, 
registrat amb el nom de 
John Smith. Una pis-
ta massa fàcil. A partir 
d’aquest assassinat i de 
la investigació que se’n 
segueix, la novel·la va tei-
xint una intriga poderosa 
que combina personat-
ges de diversos nivells 
socials i el rerefons his-
tòric del moment: la Pri-
mera Guerra Mundial, el 
tràgic enfonsament del 
transatlàntic Lusitània, 
l’electrificació de Catalu-
nya a càrrec de l’enginyer 
Fred Pearson, la crisi de 
la Canadenca i les tensi-
ons socials que es viuen 
en una ciutat coneguda a 
tot Europa com la “Rosa 
del foc”, ciutat de vagues 
i pistolerisme, emigració 
del camp a la ciutat, in-
dustrialització, la substi-
tució del carbó per l’elec-
tricitat... Uns canvis que 
feien transformar el món.
 Novel·la històrica si-
tuada a principis del se-
gle XX a Barcelona amb 
ingredients també de 
novel·la negra.

La sergent Anna Grimm
Autor: Montse Sanjuan
Gènere: Novel·la
d’intriga

 La ciutat de Lleida 
es desperta amb una 
assassinat que només 
serà el començament 
d’un malson. Un assassí 
en sèr ie  asset ja  e ls 
lleidatans? Les víctimes, 
tret de ser homes d’edats 
similars, no semblen tenir 
cap lligam que pugui 
establir connexió entre 
ells.  La sergent dels 
Mossos Anna Grimm 
h a u r à  d ’ e s c l a r i r  e l 
misteri. Però l’Anna té 
els seus propis fantasmes 
p e r s o n a l s .  L a  s e u a 
germana Clara fa temps 
que va desaparèixer 
sense deixar rastre i 
sense ningú n’hagi pogut 
esbrinar les causes. Ella 
però creu que encara 
segueix viva, el problema 
és saber on.
 L a  i n v e s t i g a d o r a 
s’haurà de sobreposar 
a ls  seus  prob lemes 
personals, concentrar-se i 
haurà de lluitar perquè no 
enterboleixin el camí cap 
a la resolució dels crims 
que terroritzen la ciutat, 
tot i estar molt al damunt 
de les investigacions 
que envolten el cas de 
la seva germana. Esclarir 
aquest cas la pot ajudar a 
millorar en la seva carrera 
professional.
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La filla de l’escocès
Autor: Carme Melchor
Gènere: Novel·la
històrica

 En Ferran s’ho passa 
bé al seu barri, amb la 
seva família i amics, 
jugant al carrer i xutant 
la pilota. Té un somni: de 
gran vol ser un futbolista 
famós. Però l’atzar li té 
reservada una sorpresa? 
poc s’ho espera, que 
serà entre fogons on li 
arribarà la fama. Una 
fama molt dolça, una 
mica àcida,  amb un 
punt de sal. L’ànima del 
Bulli, el restaurant de la 
Costa Brava, t’explicarà 
en primera persona els 
secrets de la seva cuina.
 E n  a q u e s t  l l i b r e 
solidari podeu descobrir 
l e s  a n è c d o t e s  m é s 
diver t ides  del  ‘pet i t 
Ferran Adrià’ o els seus 
vuit ‘ingredients’ clau per 
aconseguir l’èxit. Llibre 
que explica de manera 
entretinguda la trajectòria 
professional del xef d’El 
Bulli i ens ensenya, en 
una senzi l la recepta 
adjunta. Biografia infantil 
del gran xef català Ferran 
Adrià.
 Forma part  d ’una 
col · lecció  de l l ibres 
solidaris, els beneficis 
dels quals aniran a raure 
a una associació benèfica 
com és l’Associació Casal 
dels Infants.

Ferràn Adrià: de gran 
vull ser... cuiner!
Autor: Meritxell Martí
Gènere: Infantil (+6)
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Classificació
Primera Catalana

1. Morell .......................43
2. El Catllar  .................42
3. Santboià ...................38
4. Vilanova ...................34
5. Sant Ildefons ...........32
6. Viladecans ...............31
7. Rapitenca .................29
8. Almacelles ...............29
9. Lleida B ....................29
10. Reddis ....................28
11. Balaguer ............... 26
12. Amposta .................26
13. Torredembarra ......26
14. Tàrrega ...................25
15. Igualada .................22
16. Mollerussa .............19
17. Juventud ................18
18. Torreforta  ..............18

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Iban Parra .......... 7
2. A. Monforte ........ 4
3. Victor Darias...... 3
4. Yerai Darias ....... 3
5. Jordi Clivillé....... 2
6. Joan Martínez ... 2
7. Pau Solanes ...... 1
8. M. del Aguila ..... 1
9. M. Rodriguez ..... 1
10. J. Figuerola ...... 1

 La mala sort va im-
pedir que el Balaguer 
sumés els tres punts 
en el partit que va per-
dre davant el líder, el 
Morell, que va tenir dos 
úniques oportunitats 
en els 90 minuts de joc 
i les va poder aprofitar, 
tirant per terra el treball 
i lluita dels balague-
rins que es van trobar 
amb un gol en contra 
al minut 8 i després de 
fer el més difícil, que 
era empatar al 86, van 
veure com els visitants 
marcaven el segon gol 
a falta d’un minut per 
la conclusió del partit.

Yerai Darias

Propers encontres

01/03/2015 --  12 h
Camp C. F. Juventud
Juventud | Balaguer

-------------------------------------
08/03/15  --  16,30 h

Camp Municipal 
de Balaguer

Balaguer| Catllar

El CF Balaguer perd davant del Morell 
tot i dominà durant els 90 minuts

FUTBOL>> Els homes 
de Joan Roca van
merèixer quedar-se amb 
els tres punts però no 
van estar encertats de 
cara a porteria

07/02/2015

REDDIS 1
BALAGUER 0

 Moltes vegades el futbol 
és injust. El Balaguer va 
perdre injustament davant 
el líder, el Morell per 1-2 en 
un partit en que els locals 
van dominar durant bona 
part dels 90 minuts, mentre 
que els visitants van aprofi-

una vaselina de Adri, que 
debutava amb el Morell.
 El Balaguer va lluitar i 
treballar moltíssim durant 
tot el partit, però la falta 
d’encert dels davanters i 
l’encert del porter visitant 
van impedir que arribés el 
gol de l’empat durant la 
primera part, en la que Iban 
Parra va gaudir de dues 
bones ocasions de gol.
 A la segona part, i amb 
la sortida de Mikel i Adrià, 
els locals van mostrar-se 
més ofensius i al minut 
86, un corner tret per Joan 
Figuerola va ser rematat 
per Yerai, marcant el gol de 
l’empat. I quan el Balaguer 
somniava amb el 2-1, un 
ràpid contraatac del Morell 
va despertar de cop els ba-

tar les dos úniques ocasions 
de gol de les que van gaudir 
per emportar-se els tres 
punts en joc.
 El Morell va aprofitar un 
error del mig del camp del 
Balaguer per avançar-se en 
el marcador al minut 8, amb 

22/02/2015

BALAGUER 1
MORELL 2

Jordi Jordana un dels millors del partit

Mikel Del Aguila se’n va d’un defensor

laguerins, amb un segon gol 
que era un autèntic gerro 
d’aigua freda pels interes-
sos locals, que aquest diu-
menge visiten el camp del 
Juventud 25 de septiembre, 
i rebran al Catllar el dia 8 de 
març.
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Ricard Pastó i Àngela Castelló guanyen 
27ena Mitja Marató de Balaguer

 Més de 800 atletes van 
participar el passat diumen-
ge en la Mitja Marató, la 
cursa de 10 kilòmetres i el 
jòguing solidari de Balaguer. 
Malgrat el vent, la majoria 
d’atletes van completar el 
recorregut, que per primer 
cop va transcórrer íntegra-
ment pels principals carrers 
de la ciutat, abandonant 
definitivament els trams no 
asfaltats.
 El guanyador de la prova 
reina, la Mitja Marató, va ser 
Ricard Pastó amb un temps 
d’1 hora, 11 minuts i 6 se-
gons, mentre que en dones 
es va imposar Àngela Caste-
lló amb una hora, 23 minuts i 
42 segons. Cal destacar que 
aquesta és la primera prova 
del recent creat circuit Mit-
ges de Ponent, que engloba 
les quatre mitges maratons Més de 800 participants enguany

ATLETISME>> Aquesta prova estava organitzada 
per Runner’s Balaguer, La Sansi i l’Ajuntament de 
Balaguer conjuntament

que se celebren a Ponent 
(Balaguer, Tàrrega, Mollerus-
sa i Lleida). El segon classifi-
cat, en categoria masculina, 
va estar Sancho Ayala, amb 
1:12:03, i en tercer lloc, Mo-
hamed Farih, amb 1:12:24 . El 
podi femení el van completar 
Raquel Marquès (1:28:31) i 
Gemma Bonjorn (1:32:02).
 Pel que fa a la cursa de 
10 kilòmetres, el vencedor va 
ser José Luís Blanco amb 33 
minuts i 24 segons i, en cate-
goria femenina, Mireia Sosa 
amb 38 minuts i 05 segons. 

Ricard Pastó entrant a meta

 En homes, el podi el 
van completar Sergio Royo 
(33:59) i Miquel Àngel Galle-
go (35:24). I en dones, Rosa-
mari Carulla (38:50) i Noemí 
Aumedes (40:45). 
 Finalment, cal destacar 
la notable participació tant 
del joguing solidari, fons 
dels quals es destinaran a 
una entitat social com de la 
Diada Atlètica, proves pensa-
des per als infants, on hi van 
córrer uns 250 nens i nenes 
des de P-3 fins a categoria 
infantil. 
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140 piragüistes van participar al
Campionat de Catalunya de Caiac Cross

 Uns 140 esportistes van 
participar en el Campionat 
de Catalunya de Caiac 
Cross que va celebrar-se el 

Campionat de Caiac Cross a Balaguer

Jan Peries de l’Escola del CF Balaguer 
entrena amb la base del FC Barcelona

 En la seva visita 
a la pista del Mataró 
Quadis,  el  Balaguer 
Villart Logístic va repetir 
el mateix resultat de 
l’anada i va caure per un 
ajustat 4 a 3, posant-li 
així molt difícil d’arribar a 
obtenir el subcampionat 
a la lliga.
 En el primer partit la 
jugadora internacional 
d e l  M a t a r ó ,  G a l i a 
Dvorak, va imposar-se 
a Yan Lan Li per 3 a 1. 
El segon partit va caure 
també del costat de les 
mataronines amb Paula 
Bueno que es va imposar 
a Anna Biscarri per 3 a 0. 
Tingting Wang retallava 

les diferència per a les 
balaguerines guanyant 
Svetlana Bakhtina per 0 
a 3.
 La clau de l’encontre 
va ser el partit de dobles 
que les balaguerines 
Wang i Li van perdre per 
3 a 1 davant Bakhtina i 
Dvorak.
 Amb un 1 a 3 en contra, 
la jugadora balaguerina 
Yan Lan Li  retallava 
diferències imposant-
se a Paula Bueno per 0 
a 3. Per la seva banda 
Tingting Wang igualava 
el marcador guanyant 
Galia Dvorak per 0 a 3. 
Però finalment Anna 
Biscarri queia davant 
la veterana jugadora 
russa Svetlana Bakhtina 
per 3 a 0, deixant el 
resultat final en aquest 
4 a 3, un resultat molt 
ajustat que fins a l’últim 
partit disputat no es va 
veure qui seria l’equip 
guanyador.

El CTT Balaguer Villart Logistic 
perd 4-3 en la seva visita al 
Mataró Quadis

Club Tennis Taula Balaguer Villart Logístic

TENNIS TAULA>> Un 
encontre molt igualat 
on les balaguerines 
van acabar perdent en 
el darrer partit

FUTBOL>> El jugador 
i promesa de l’Escola de 
Futbol Balaguer i de FCB 
Escola Tecnificació de 
Torrefarrera, Jan Peries, 
va tenir la gran oportunitat 
d’entrenar un parell de dies 
a la Ciutat Esportiva Joan 
Gamper, amb un equip 
del F.C. Barcelona. Unes 
instal·lacions espectaculars 
i bons companys i tècnics, 
van fer que tot sortís força 
bé. Segurament hi podrà 
tornar properament.

passat dissabte 21 de febrer 
a Balaguer. La prova, es va 
fer al tram urbà del riu Segre, 
combinant cursa a peu amb 

descens pel riu amb piragua.
 O r g a n i t z a t  p e r 
l’Associació Piragüista de 
Balaguer van participar-hi 
fins a 10 clubs procedents 
de tot Catalunya, ja que, per 
primer cop, era una prova 
puntuable pel Campionat de 
Catalunya i que competien 
en les categories des de 
benjamins fins a veterans.
 P e l  q u e  f a  a  l a 
representació balaguerina, 
obtingué el 4rt lloc per 
equips. Un 3r l loc pel 
benjamí Roger Adserà, 4rta 
posició per Adrià Farré i 
la 3a de Fàtima Moutarabi 
en aleví, el 2n lloc de Fran 
Codina en infantil, el bronze 
de Mirea Solsona en infantil. 
En sènior, Axel Marcelino 
una 10a posició i Miquel 
Adserà 2n en modalitat 
surfski.

PIRAGÜISME>> El passat dia 21 al tram urbà del 
riu Segre al seu pas per la capital de la Noguera

Jan Peries
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Tres podis i una mínima estatal del CN
Balaguer al lI Trofeu de la Llum a Manresa
NATACIÓ>> Aquest 
passat dissabte, l’equip 
aleví del CEN Balaguer va 
participar en el II Trofeu 
de la Llum en piscina 

Nedadors balaguerins

Iker Ruiz, campió de Catalunya de
natació adaptada en 50 metres braça

Iker Ruiz

NATCIÓ>> El nedador 
del CEN Balaguer Iker 
Ruiz Urbaneja de 10 anys 
d’edat ha aconseguit 2 
medalles en el Campionat 
de Catalunya de natació 
adaptada celebrat el dissabte 
dia 7 a les instal·lacions del 
C.N. Barcelona. L’Iker en la 
seva primera participació ha 
aconseguit quedar Campió 
de Catalunya en la prova 
de 50 metres braça en la 
categoria S15 de promoció, i 
sots-campió en els 50 lliures.

olímpica de 50 metres a 
les instal·lacions del CN 
Minorisa de Manresa amb 
més de 30 dels millors clubs 
de Catalunya.

 D e s t a c a r e m  e n 
categoria femenina a la 
nedadora l ’Aurembiaix 
Pifarré aconseguint la 
medalla d’or i mínima per 
a l’estatal aleví en la prova 
de 200 lliures i 4a en els 100 
lliures, a la Ramatoulaye 
Balde medalla d’or en els 
200 braça i argent en els 
100 braça. També a l’alevina 
Alexandra Papell 4a en els 
100 braça.
 Destacar ta,bé als relleus 
de 4x100 estils femení, amb 
una meritòria 5a posició. En 
categoria masculina, bons 
resultats d’en Joan Bonet 
12è en els 100 braça, Aitor 
Morales 9è en 200 lliures.

 A q u e s t  c a p  d e 
setmana ha tingut lloc 
el Torneo Estatal de Tenis 
de Mesa a Valladolid, 
amb la participació dels 
millors jugadors de cada 
categoria d’edat de tot 
l’estat espanyol. 
 El Club Tennis Taula 
Balaguer hi ha pres part 
amb dues jugadores ale-
vines, Gemma Lladonosa 
i Vinyet Solans, acompa-
nyades de l’entrenadora 
del club, Loredana Dor-
ca.
 E l  r e s u l t a t  m é s 

Gemma Lladonosa guanya el 
bronze del campionat estatal 
de tennis taula a Valladolid

Gemma Lladonosa amb la seva entrenadora

TENNIS TAULA >> 
La jugadora alevina 
del CTT Balaguer ha 
realitzat un magnífic 
campionat 

destacat ha estat el de  
Gemma Lladonosa que 
s’ha fet amb el bronze, 
després de guanyar els 
5 partits del seu grup 
amb clars resultats 
de 3-0 i 3-1. Un cop al 
quadre final, no li va 
caldre jugar setzens ja 
que aquest primer lloc 
en el grup li donava passi 
directament a 8èns de 
final, on es desfaria de 
la també catalana Júlia 
Higueras. 
 Ja a quarts de final, 
G e m m a  L l a d o n o s a 
t o r n a v a  a  g u a n y a r 
davant la gallega Noa 
Bernárdez. A semifinals 
seria on perdria l’únic 
partit del torneig, davant 
l ’eibissenca Natál ia 
Miramontes  que es 
proclamaria finalment 
campiona estatal.
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El Balaguer Cristec rep un fort correctiu 
a la pista del Tiana, perdent per 7-0

 Nova  der ro ta  d ’un 
Cristec ple de Baixes amb 
tres jugadors del filial.
 A l’inici del partit es veu 
un Tiana amb més intensitat 
sobre la pista i on les seves 
tres primeres aproximacions 
a la porteria defensada per 
Carles es converteixen en 
un 3-0 als cinc primers 
minuts de partit. El Cristec 
reacciona tenint alguna 
ocasió per marcar però 
sense gens d’encert.
 La segona part comença 
amb un Cristec on vol 
reaccionar però els errors 
defensius a mitjans de la 
segona part converteixen el 
definitiu 7-0.Balaguer Cristec

El CFS Balaguer Zeppelin es retroba 
amb la victòria davant l’Alcoletge 4-0

FUTBOL SALA>> Els homes que entrena Josep Díaz 
no van trobar el camí del gol en el decurs del partit

 L’Olímpic Club La 
Sentiu, entrenat per 
C r i s t i a n  C a r c e l l e r, 
s’ha situat, contra tot 
pronòstic,  entre els 
tres millors equips de 
la província de Lleida. 
El passat diumenge 22 
es va disputar la final 
a tres que decidiria qui 
representa Lleida en la 
Fase Final de la Copa 
Catalunya de Futbol Sala, 
on s’enfrontarà amb els 
millors equips catalans. 
Malauradament no va 
poder ser el títol per la 

Sentiu, el guanyador va 
ser el Solsona, però a 
pesar del resultat l’equip 
està molt content d’haver 
arribat fins aquí.
 L’equip de la Ribera 
d e l  S i ó  p o r t a  u n a 
immillorable trajectòria 
a la copa, on suma 15 
gols a favor i només 1 
en contra, deixant fora 
al seu pas equips com 
el Linyola, el Tremp o el 
Llardecans, tots ells de 
categoria superior. 
 Tot el poble està bolcat 
amb l’equip, que després 
d’un inici de temporada 
condic ionat  per  les 
lesions torna a estar en 
plena forma i acumula 
8 partits sense conèixer 
la derrota. Els jugadors 
estan entusiasmats i 
intentaran seguir amb 
aquesta bona dinàmica.

L’Olímpic La Sentiu a la final 
a tres de Lleida de la Copa 
Catalana de Futbol Sala

L’Olímpic Club La Sentiu

FUTBOL SALA>> Per 
escollir el
representant de
Lleida a la Fase Final 
de la Copa Catalana

Balaguer Zeppelin

FUTBOL SALA>> L’equip 
de Balaguer entrenat per 
Anaïs Martínez, va tornar a 
trobar el camí de la victòria 
davant un Alcoletge ben 
posicionat al camp. Les noies 
visitants van sortir a buscar la 
victòria des del minut 1, però 
les locals, ben organitzades 
en defensa tallaven qualsevol 
tipus d’atac del contrari, i al 
final es van imposar per un 
clar 4-0, retrobant-se amb la 
victòria després de la única 
derrota soferta.
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Davant de pèrdues; coses noves
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Una de les feines dels 
que ja tenim el vestit dels 
cabells de color blanc de-
finitiu, sembla ser, el poder 
recordar. Sempre tenim pre-
sent que no et matxuqui la 
malaltia a la que tots tenim 
por. I a un li sembla recor-
dar una porta de ferro ma-
gistralment treballat que 
tancava l’antic Ajuntament. 
Es de suposar que quan van 
construir l’actual edifici es 
va perdre de vista del poble, 
potser sense saber on va 
anar. El silenci com a tota 
explicació ha estat establert 
com a sistema.
 No cal ni parlar dels 
guarniments del cavall pro-

pietat del municipi, tan els 
de l’hora dels enterraments, 
com en els moments de 
Festa Major amb els tam-
bors laterals. On son? No 
vull parlar del carruatge 
dels enterraments, que s’ha 
de suposar va anar-se’n 
avall com tot el que era de 
tots. No cal dir que subs-
tituir el servei per la força 
dels combustibles ho crec 
del tot encertada. Sols he 
volgut fer observar l’afany 
de guardar un passat pel fu-
tur, no hi va ser en cap mo-
ment. No vull creure que hi 
hagués cap mala intenció, 
sols molt visible apareix la 
desídia i el confiar certes 

feines a gent no motivada, 
i potser prou aprofitada per 
l’avinentesa.
 En aquesta carrera en 
arraconar o fer malbé el vell, 
anem de cap al nou, novet 
de trinca, com al seu dia es 
va fer amb el dit Escull. Es 
podria dir que nova és la fi-
gura del comte Jaume, amb 
el segell d’una bandera a 
poca distància, que no era 
la seva. Res a dir. Al Castell 
Formós, unes altres bande-
res que si tot Balaguer pot 
tenir uns comuns denomi-
nadors representats en les 
tals. Ara caldrà esperar les 
eleccions per veure si hi ha 
més banderes que vots. Jo 
veient la quatribarrada en 
tindria prou per semblar-me 
bé.
 En la Vanguardia del 
dia 7.02.15, sortia la notícia 

de que Catalunya és junt 
a la regió portuguesa del 
Miño, reconeguda “Región 
Europea de la Gastronomia 
2016”- Els departaments 
d’Agricultura junt al d’em-
presa i Ocupació del Sr. 
Felip Puig, amb el recol-
zament d’altres entitats i 
agents socials van obtenir 
el nomenament per l’any 
vinent. La festa es va fer a 
Ponte de Lima (Portugal). 
Tot un èxit.
 La notícia anava bar-
rejada amb tres més per 
ocupar el petit lloc d’una 
octaveta. N’hi ha prou per 
nosaltres fer-la grossa. Ara 
s’ha de ficar en marxa mo-
numents nous de trinca per 
demostrar que estem del 
tot identificats amb Euro-
pa. Ara amb una confusió 
prou interessada, es podrà 

ajuntar gent de bona fe que 
han soltat diners. Poders 
polítics que ho presentaran 
com un èxit més en la seva 
macarrònica idea de matar 
altres protagonismes per 
donar força a aquest. I po-
ca-vergonyetes simpàtics, 
per muntar una tramoia. 
Amb sort, en veurem algun 
en alguna llista electoral 
per premiar el seu esforç.
 Massa vegades hem 
vist als mateixos neguis-
tosos, amb la seva cort 
d’advocats defensors arron-
sant-se als polítics mentres-
tant tenen poder i talonari 
de diners públics, per poc 
després parlant-ne més que 
malament i negar tot el fa-
voritisme rebut que va ser 
molt a no dubtar-ho.

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

Quin ha de ser el futur de la plaça 
Mercadal?
Josep Ma Castells Benabarre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 S'acosten les eleccions 
municipals, autonòmi-
ques i estatals. Els partits 
tradicionals sembla que 
aniran a la baixa a causa 
de la crisi,entre altres mo-
tius. I també, alhora, nous 
partits s'incorporen a la 
política.
 Fa uns dies, a la prem-
sa de paper de Lleida, un 
diari anunciava que al-
menys 8 candidatures de 
partits concorreran a les 
eleccions municipals de 
Balaguer.
 Veig positiu l'aparició 
d'aquests nous partits, 
que reivindiquen la trans-
parència, la lluita contra la 
corrupció i noves maneres 
de gestionar. 
 El ressò de les dife-
rents reivindicacions fetes 
per escrit, en aquest mit-
jà per diverses persones, 
han estat escoltades de la 

forma deguda i la majoria 
d'elles s'han posat en mar-
xa, amb rapidesa i eficàcia 
per l'actual Ajuntament.
 Per un Balaguer pròs-
per i de futur penso que li 
caldria potenciar molt més 
el turisme, comerç de pro-
ximitat, i tot allò que en-
forteix la ciutat econòmi-
cament com ara les fires, 
instal·lacions com el CEI 
(Centre d'Empreses Inno-
vadores), Lapallavacara, 
hospital, el CAP i CAR 
(Centre d'alta resolució de 
salut).  
 Tantmateix, s'hauria 
d'obrir un debat ciutadà 
sobre el futur de la plaça 
del Mercadal, la plaça me-
dieval porticada més gran 
de Catalunya, que compta 
amb una superfície d'uns 
7000 metres quadrats 
(amb les parts porticades 
9875 metres). 

 El mercat dels dissab-
tes és un dels més impor-
tants de la Catalunya,i per 
això cal aprofitar aquest 
potencial per millorar el 
seu impacte, en especial 
en forma de turisme.
 Per tot això crec que 
fer de vianants la plaça 
de la nostra ciutat, seria 
un cop positiu pel comerç 
i pel turisme a més que 
l'espai tindria un encant 
encara més especial del 
que té actualment. Tam-
bé veuria positiu tenir 
un aparcament a la zona 
del centre, segons indica 
l'Ajuntament en una plan-
ta soterrada a la plaça. 
Una empresa privada s'ha 
interessat  a explotar el 
pàrquing, a través d'una 
concessió que li faria 
l'Ajuntament.
 La voluntat de progrés 
és la clau de l'èxit d'un Ba-
laguer pròsper com desit-
gem els qui ens estimem 
aquesta gran ciutat.
 Però sempre amb una 
participació activa dels 
ciutadans, per fer un pro-
jecte comú.

 Com molts de nos-
altres sabem la crisi ha 
afectat moltes persones 
que coneixem i que ens 
són molt properes. Des 
del 2010 el Projecte Àgape 
-Aliments Solidaris de la 
Noguera ha intentat oferir 
una ajuda alimentària bà-
sica per pal·liar i mirar de 
suportar millor aquesta si-
tuació que afecta molts ha-
bitants de la comarca de la 
Noguera. Des del Projecte 
Àgape hem establert unes 
bases sòlides per mirar de 
millorar el nostre servei i 
atendre aquestes famílies 
que requereixen un suport 
en el seu dia a dia. 
 Àgape no solament és 
la unió d'esforços del Con-
sell Comarcal, dels Ajun-
taments, de Càritas i de 
Creu Roja, sinó que és la 
unió d'esforços de tots els 
noguerencs, empreses col-
laboradores, petites i mit-
janes botigues i supermer-

18.000 agraïments!
Projecte Àgape, Aliments Solidaris de la Noguera
----------------------------------------------------------------------------------------------------

cats que han demostrat un 
any més la seva solidaritat 
en la causa aportant de for-
ma altruista milers de tones 
d'aliments al Gran Recapte 
d'Hivern impulsat pel Banc 
d'Aliments. Aquest any la 
solidaritat s'ha vist reflectida 
a la comarca de la Noguera 
en la recollida de més de 
18.000 quilos d'aliments.
 Per aquest motiu volem 
agrair molt sincerament i 
amb una gran rialla aquest 
suport donat, aquest entusi-
asme i aquesta consciència 
i responsabilitat que ens ca-
racteritzen a tots nosaltres. 
Desitgem i esperem que 
aquest agraïment arribi a 
tots els col·laboradors, des 
dels que ho fan regularment 
fins a aquells que ho fan en 
la recollida a peu de carrer, 
perquè l'important és col-
laborar i transmetre valors 
solidaris en aquesta socie-
tat.
 Moltes gràcies!
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Els alumnes de l’escola Mont-roig
celebren la festa del Carnestoltes

 L’Escola Mont-roig ha 
celebrat el Carnaval amb les 
famílies. El divendres 13, va 
arribar una carta portada pel 
mateix Rei Carnestoltes que 
disposava un seguit d’ordres 
per a tota la setmana. El 
divendres 20, es va fer una 
desfilada al mateix pati 
de l’escola. Es van cantar 
cançons, es va ballar i 
l’alumnat de 3r va llegir el 
discurs del carnestoltes 
que entre altres coses feia 
recomanacions divertides 
als nens i nenes de les altres 
classes i a tot el professorat. 
En acabar  l ’AMPA va 
convidar a berenar a tots 
els infants de l’escola.Carnestoltes a l’escola Montroig

Homenatge al centenari Antoni Salse 
de la Residència Comtes d’Urgell

Un seguit d’ordres donades pel rei Carnestoltes van 
fer passar una setmana molt divertida als escolars

Antoni Salse

 L’alcalde de Balaguer, 
J o s e p  M a r i a  R o i g é , 
va assistir  la setmana 
passada a l’homenatge a 
Antoni Salse, un avi de la 
residència assistida Comtes 
d’Urgell de Balaguer que 
l’any passat va complir 100 
anys. El centre geriàtric li 
ha volgut organitzar un acte 
de reconeixement, en la 
qual també hi ha participat 
la presidenta del Consell 
Comarca l ,  Concepc ió 
Cañadell.

 Tota la comunitat 
educativa de l’Escola La 
Noguera van sortir el 
passat divendres 20 de 
febrer pels carrers del 
Secà ben disfressats i 
disfressades per celebrar, 
un any més, la festa del 
Carnestoltes.
 Aquest any el tema 
l’eix conductor i animador 
era el Circ. L’alumnat de 
l’escola es van disfressar 
de pallassos, pallasses, 
mags, forçuts,  forçudes, 

arlequins, presentadors 
i presentadores. Durant 
la setmana prèvia al 
Carnestoltes, van viure 
uns dies ben divertits i 
amb molta disbauxa. El 
Rei  carnestoltes, a més 
a més, els va donar unes 
consignes diàries que 
havien de portar posades 
al dia següent.  Tots els 
infants van viure molt 
intensament, ja que tota 
l’escola es va involucrar 
en aquesta festa.
 Al finalitzar la rua, 
tots els pares, mares, 
v e ï n a t g e ,  i n f a n t s  i 
professorat es van reunir 
al pati de l’escola per 
escoltar el testament del 
Sr. Carnestoltes a càrrec 
de l’alumnat de 6è de 
primària.

El Rei Carnestoltes va arribar 
a l’escola La Noguera,
presidint els dies de festa

Escola La Noguera

Cada dia de la
setmana, els alumnes 
van anar complint les 
ordres donades pel 
Rei Carnestoltes
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Balaguer retrà homenatge a la cuina 
catalana amb una escultura d’un morter

 Lo Morter de Balaguer. 
Associació per a la Cui-
na Catalana inaugurarà el 
proper 12 d’abril l’escultura 
‘Lo Morter’, que s’erigirà a 
l’avinguda Països Catalans 
gràcies a les aportacions 
de 43 empreses, comerços 
i particulars de la ciutat, 
que han donat uns 33.000 
euros. Tal com ha destacat 
el president de l’entitat, el 
restaurador Josep Maria 
Morell, “serà gràcies a la 
contribució desinteressa-
da dels balaguerins que la 
ciutat tindrà un monument 
dedicat als 700 anys de la 
Cuina Catalana i la manera 
de simbolitzar el nostre re-
colzament a la candidatura 
perquè la UNESCO la de-
clari Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat”.
 Precisament, s’ha es-Foto de grup

L’escultura s’inaugurarà el proper 12 d’abril i es
col·locarà a la plaça de davant de la nova
passarel·la a l’Avinguda dels Països Catalans

collit un morter perquè, 
segons la entitat, és una 
peça clau en la Cuina Ca-
talana i que la identifica 
plenament. Així mateix, a 
Balaguer hi ha evidències 
de l’ús de morters tant en 
el jaciment andalusí del Pla 
d’Almatà com en el Castell 
Formós, tots ells conservats 
al Museu de la Noguera. Al 
respecte, la seva directora, 
Carme Alòs, ha assegurat 
“que tot i que els tractats de 
cuina andalusina parlen de 
l’ús del morter, els únics que 

Plaça on s’ubicarà el “Morter”

s’han trobat a la Península 
són els del Pla d’Almatà”.
 L’escultura, obra del 
balaguerí Josep Mateu, fa 
tres metres d’ample per dos 
d’altura, al que s’ha d’afegir 
la mà de morter que fa 4 
metres. En total, pesa 2.000 
quilos. 
 L’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, ha felici-
tat l’entitat per la capacitat 
d’involucrar la ciutadania 
en aquest projecte que s’in-
augurarà el proper mes 
d’abril.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
NATIVA dóna classes 
d’anglès, i classes de 
conversa en llengua 
anglesa. Possibilitat 
de fer-ho a particulars 
o bé també en grups 
organitzats. Interes-
sats 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 Arre-
gui, mòbil 686774086 o 
bé per e-mail a: dania-
so@gmail.com
----------------------------------
ES DONEN classes 
particulars d’anglès 
de primària i d’ESO. In-
formació: 647185846.
----------------------------------

IMMOBLES
----------------------------------
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. 
Interessats trucar: 
676996765.
-----------------------------------
LLOGO CASA al carrer 
Lleida número 17b de 
Balaguer, amb dos 
habitacions, total-
ment moblada, amb 
terrassa. Una zona 
tranquil·la de la ciu-
tat. 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 si-
tuació, amb vistes al 
riu, foc a terra, moblat 
i totalment equipat. 
Lloguer de pàrkings 
de línia  al c/ Sant 
Pere Màrtir de Bala-
guer. Més informació 
al telèfon: 973447752-
639920281.
--------------------------------------
ALQUILER en Ba-
laguer, de una habi-
tacion, totalmente 
amueblada,  con baño 
propio, calefaccion y  
wi-fi. Info: 619656740.
--------------------------------------

VARIS
-----------------------------------
COMPRO RELLOTGES 
Rolex, Omega, Cartier, 
Breitling... Coberteries 
i objectes de plata. 
No importa antiguitat. 
Pago al comptat. Raó: 
628727539.
------------------------------------

ES BUSCA professi-
onal a Balaguer (ar-
quitecte, enginyer, 
assessor, psicòleg, 
nutricionista, comp-
table...), per compartir 
local. Despatx ja obert. 
Interessats trucar al: 
610456836.
------------------------------------
COMPRO: Joguines 
antigues, scalextric, 
segells, plomes esti-
logràfiques, rellotges 
antics, còmics i lli-
bres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fotos 
antigues.... Contacteu 
al: 676803205.
-----------------------------------
VENC cadira de rodes 
amb motor acoplat. Bon 
preu. Raó: 687702417.
------------------------------------
SEÑORA MAYTE, vi-
dencia y tarot. Alta 
magia blanca. Horas 
a convenir. Razón: 
609135472.
------------------------------------

ES BUSCA persona 
per fer hort al centre 
de Balaguer. Estris, 
maquinària i aigua 
disponibles. Porxat 
amb cuineta i wc. Raó: 
699308870.
--------------------------------------

MOTOR
-----------------------------------
VENDA Renault Lagu-
na Privilege 1.9 DCI 
color blanc, 105.000 
km, fars de xenon, cli-
matitzador. Scooter 
Yamaha Majestic 125. 
Els dos de l’any 2004 i 
sempre tancats en pàr-
king. Raó: 646582657.
------------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines al c/ 
Sant Lluís, 36-38 al-
tell de Balaguer o bé 
demaneu informació 
al telèfon 973 448 273.
----------------------------------



23<<S E R V E I S

Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                             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.
09.30 ” dissabtes
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                       disbts. mercat
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                      de dill. a div. 
16.35   “                                        divendres 
16.50 “ diari
19.10  “                        de dill. a div. 

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU                  diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                            “                  diari
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT                             de dill. a disb.
19.47 “                                  de dill. a div.
06.30   ÀGER                             de dill. a div.
07.20  “                                            dissabtes
13.37 “                                      diumenge
14.00 “                              de dill. a disb.
14.25 “                              de dill. a div.
17.22 “                                                 diari
20.07 “                    diari
21.21 “                                   de dill. a div.
11.05 LES                                             diari
18.05  “                                                 diari
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
14.45 “                     de dill. a div. feiners
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
14.16 14.46
18.10 18.39
18.50 19.20
21.05 21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39 (2) 11.00
11.09 (4) 12.30

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10 09.39
17.30  17.59
20.30 20.59

LA POBLA BALAGUER
12.56 (3) 14.16
17.30 (4) 18.50

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

De les 8 de la tarda del 26 de febrer a les 8 de la tarda del 5 de març SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 5 de març a les 8 de la tarda del 12 de març MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 12 de març a les 8 de la tarda del 19 de març ALDAVÓ

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                 973 455004
-------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                 973 426013
-------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 445200
IMPIC                                                  973 446606
URGÈNCIES                                                    112
MOSSOS D’ESQUADRA              973 457700
GUÀRDIA URBANA                       973 450000
CÀRITAS BALAGUER                    973 443320
CONSELL COMARCAL                 973 448933
BOMBERS                                        973 445080
CAP II                          973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES         902 111444
I.N.SEGURETAT SOCIAL              973 450408
A MEDICS                                          973 447513
CENT. MEDIC RECONX.                973 448113
CREU ROJA                                      973 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
-------------------------------------------------------------------------

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) Diumenge.
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Punts d’interès:

Punt d’informació i lliura-
ment de propaganda al 
vestíbul de l’escola.

S’oferirà servei de guarde-
ria a l’aula de P2, per als 
infants i més menuts.

Laboratori: Alumnes de 2n 
d’ESO fent alguna activitat 
experimentals.

Aula de tecnologia: alum-
nes de 3r i 4t d’ESO fent al-
guna activitat de Tecnologia 
i Robòtica.

Aula d’Informàtica 1a plan-
ta: Alumnes de cicle superi-
or de primària.

Aula d’Informàtica 2a plan-
ta: Alumnes de 1r d’ESO.

Pavelló i pista esportiva: 
s’oferiran jocs i esports per 
tots els nens assistents.

A les 13.30h s’oferirà un pe-
tit aperitiu per als assistents 
al menjador escolar.

Et convidem a
conèixer l’escola
i el nostre projecte...
Durant el matí s’oferiran vàries
sessions informatives on presentarem els nostres projectes i metodologies d’en-
senyament-aprenentatge. Es faran dues sessions per cada Cicle-Etapa: una a 
les 12h i l’altra a les 13h.

Coneix també el nostre Departament Psicopedagògic i 
d’atenció a la diversitat, juntament amb el projecte ATE-
AC, un pla específic de reeducació orientat a atendre in-
dividualment el dèficit d’atenció i/o els transtorns d’apre-
nentatge (dislèxia, disfàsia, discalcúlia). Es farà una sessió informativa ÚNICA a 
les 12.30h, a l’aula de 1r d’ESO del segon pis.

L’escola ofereix una reunió informativa per a totes les famílies de 6è de Primària que l’any vinent han d’escolaritzar els seus fills/es a 
l’Educació Secundària Obligatòria. Serà el proper dilluns dia 2 de març, a les 21h.

Vine i informa’t, i si vols concerta una entrevista per telèfon al 973 445 727,
per email a balaguer@escolapia.cat, o bé entrant a www.valorsquefanpersones.cat

Projecte Plurilingüe (anglès, francès i alemany), Projecte Digital,
Robòtica, Pla lector, Pla TAC, Pastoral, Voluntariat, i molt més...

Etapa/Cicle Aula

Llar d’Infants (1-2 anys) P1 - Planta Baixa

Educació Infantil (3-5 anys) P5 - 1a planta

Educació Primària 6è - 2a planta

Educació Secundària 4t ESO - 2a planta

•

•

•

•

•

•

•

•


