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Amb el suport de

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

El CGPJ ha suspès
el jutge Santiago Vidal
d’exercir, durant tres anys,
per redactar, en el temps
lliure, una Constitució
per a un Estat català. En
assabentar-se’n, Vidal va
manifestar que aquesta resolució es basava en “criteris ideològics i polítics en

Generar ocupació, aquesta és la principal preocupació
de les diferents administracions. La situació de crisi
econòmica ens afecta a tots, però més greument a
aquelles persones i famílies que pateixen una situació
d’atur, i més si es dilata en el temps, sense una solució a
curt termini.
És cert que l’administració local no té competències
en matèria de polítiques actives d’ocupació, tot i ser una
reivindicació llargament demandada pels ajuntaments,
que veuen com els seus conciutadans els demanen
responsabilitats i solucions, sense disposar de recursos
i finançament directe.
Tot i així, s’entén que l’administració local com a servei
públic més proper a la ciutadania ha de buscar respostes,
i que la primera prioritat ha de ser la lluita contra l’atur.
Per fer front a aquesta situació durant aquest mandat
municipal una de les principals línies d’actuació ha estat
la creació de plans d’ocupació locals, per oferir treball
a persones aturades de Balaguer durant un període de
temps per desenvolupar programes concrets de suport als
serveis municipals, programes que combinen formació i
treball.
En aquests tres anys, els plans d’ocupació, han
pogut donar feina a centenars de persones, sent l’últim
pla d’ocupació el que s’ha presentat aquest mes, i s’han
iniciat les obres de consolidació i restauració de 80
façanes més al Centre Històric de la capital de la Noguera,
entre d’altres plans i obres que han de millorar alguns
dels serveis municipals, però sobretot, han de millorar la
situació econòmica dels balaguerins i balaguerines que
estan en atur, encara que sigui durant sis mesos.
comptes de jurídics” i que
aquest càstig suposava estampar en el seu expedient
“el sello de depurado por
desafección al régimen”.
Una marca que en època
franquista figurava en les
fitxes policíaques d’aquells
“no adictos”. Si es posa
un càstig per un fet en el
temps lliure d’una persona
i alhora no delictiu, ¿què
pot succeir al professorat,
quan hagi d’impartir, en
horari laboral, la nova doc-

trina Wert, especialment
en matèries com Història,
Llengua Catalana, Religió...? ¿La depuració serà
més cruel que la que reberen tants i tants docents
titulats durant la segona
República, en instaurar-se
la dictadura, o els “no adictos”, mentre durà aquella
època no tan llunyana? Per
cert, com caldrà explicar
als alumnes, a partir d’ara,
l’expressió depurado por
desafección al régimen?
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Comença una nova campanya de
restauració de façanes al Centre Històric

“La Crisi econòmica i les
dones”, conferència pel Dia
Internacional de les Dones
A la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de
Balaguer, a partir de
les 8 del vespre del
dijous dia 12

Façanes plaça Mercadal

Aquesta setmana han
començat dues noves fases de restauració de les
façanes del centre històric
de Balaguer. Durant els
propers sis mesos, 23 persones, contractades a través
d’un Pla d’Ocupació de
la Generalitat, arranjaran
unes vuitanta façanes
dels carrers del Pont,
Banqueta i Miracle. No

obstant, aquestes primeres
setmanes es dedicaran a
restaurar algunes de les
que van quedar pendents a
la plaça Mercadal i carrers
Sant Jaume i Santa Anna.
Com en les anteriors
fases, l’Ajuntament signa
un conveni amb els
propietaris de les cases,
mitjançant el qual el titular
de l’edifici assumeix el cost

Nova campanya de restauració de façanes

del material i el consistori,
la maquinària i la mà d’obra.
Un acord que, segons
l’alcalde de Balaguer, ha
resultat un èxit a jutjar pel
nombre de façanes que
s’hauran executat quan
s’acabin aquestes fases:
unes 300. 		
Cal destacar que aquest
any n’hi ha prevista una
tercera que suposarà
la contractació de 9
treballadors i la millora
d’unes 40 façanes.
La restauració dels
immobles inclou la
consolidació de la façana i
el pintat. Addicionalment, i
sempre que no impliqui cap
actuació a nivell estructural,
també es pot arranjar la
teulada. Així mateix, totes
les façanes es pinten
seguint la carta de colors
del centre històric per tal
de garantir una uniformitat
a nivell estètic.

Per tal de commemorar el 8 de març, Dia
Internacional de les
Dones, l’Ajuntament de
Balaguer ha organitzat
per aquest dijous 12 de
març la conferència ‘La
crisi econòmica i les
dones’, a càrrec de Maria
Jesús Izquierdo, doctora
en economia i professora
de Teoria Sociològica
de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Durant la xerrada, que
es farà a partir de les
8 del vespre a la sala
d’actes de l’Ajuntament,
s’abordarà la visió que
les treballadores tenen
de la crisi, la pèrdua del
valor de la vida humana
i de l’activitat productiva
que s’hi vincula. També

es parlarà de l’enduriment
del treball remunerat, la
inseguretat i la manca
de confiança en el
futur. Precisament, la
campanya que l’Institut
Català de les Dones ha
endegat amb motiu del
8 de març va dirigida a
fomentar l’equitat de
gènere, especialment, en
el camp professional.
Així mateix, diumenge, coincidint amb
la data oficial d’aquesta
celebració, la piscina
coberta municipal va
acollir de 10 a 14 hores una
jornada de portes obertes
amb entrada gratuïta per
a totes les dones.
Per altra banda el
mateix dia 8, Creu Roja
Joventut va realitzar una
taula de sensibilització
d’aquesta diada i la
igualtat de gènere amb
la venda de joguines de
segona mà, per tal de que
tots els infants puguin
jugar amb joguines no
sexistes.

Jornada portes obertes piscina

B A L A G U E R <<
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250 alumnes dels centres escolars
participen a la plantada de l’arbre
Els alumnes de quart de primària van participar
enjardinant la zona de davant de la Residència
Geriàtrica Comtes d’Urgell, al carrer Escoles

Col·laboració dels residents

Alumnes de 4rt de primària de les escoles de
Balaguer van participar
la passada setmana en la
plantada d’arbres que s’està
fent a l’esplanada de davant
la residència Comtes d’Urgell.
Aquesta activitat,
que es va fer durant tota
la setmana, s’emmarca
dins del Pla Municipal de
Dinàmica Educativa de
Balaguer.
Durant aquests dies uns
250 alumnes dels centres
educatius de la capital de
la Noguera han col·laborat
en aquesta activitat que,
implica els escolars en la
conservació dels espais
públics i el respecte al
medi ambient. En aquest
espai, que actualment està
en procés de revegetació,

Alumnes plantant arbres

els infants hi han plantat
troanelles, un arbust
perenne altament resistent
i molt habitual en tanques
vegetals. En total, s’hi han
plantat 450 exemplars.
Durant la visita de
l’alcalde i el primer tinent
d’alcalde, Miquel Vendrell,
van coincidir amb els
alumnes de l’escola Montroig, que es van mostrar
molt entusiasmats amb
aquesta activitat, que els
permet, a banda de sortir

del seu centre, col·laborar
en la millora ambiental de la
ciutat. També s’han sumat
a la plantada, alguns dels
usuaris de la residència
geriàtrica Comtes d’Urgell.
Els alumnes de
l’Estel van ser els que
van tancar la plantada,
el passat divendres 6 de
març, plantant les últimes
troanelles i tancant la zona
ajardinada que hi haurà
d a v a n t l a Re s i d è n c i a
Geriàtrica.
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El president de la Diputació visita
l’Escorxador Municipal de Balaguer
L’ens provincial va
subvencionar part de
la remodelació feta a
l’equipament de
Balaguer, l’any 2012
El president de la Diputació, Joan Reñé, acompanyat per l’alcalde de Balaguer, Josep Maria Roigé, va
visitar la passada setmana
l’escorxador de Balaguer,
un equipament municipal, dels pocs de titularitat
pública que queden a les
comarques de Lleida, que
permet donar feina fixa a
unes 35 persones, de les

Les activitats estan
organitzades per la
Junta Comarcal de la
lluita contra el càncer
de la Noguera

Visita a l’Escorxador

quals uns 25 són llocs de
treball directes.
L’any 2012, l’Ajuntament
va assumir-ne les obres
de remodelació, gràcies a
l’aportació econòmica de

la Diputació de Lleida. Una
primera fase que va suposar
una inversió de 197.877
euros i que va permetre la
substitució del revestiment
de les càmeres de fred.

Centenars de col·leccionistes van
a la Trobada de Plaques de Cava 2015
La bona climatologia del passat diumenge 1 de març
va ajudar per a que la trobada fos un èxit
D e s e n e s
d e
col·leccionistes van
participar el passat
1 de març en la novena
Trobada de plaques de
cava i col·leccionisme de
Balaguer. Des de primera

Trobada plaques de cava

Activitats per donar suport a
malalts i familiars de càncer
de Balaguer i comarca

hora del matí, diversos
expositors van muntar el
seu estand a la plaça a
l’espera de l’arribada dels
primers participants.
C o m c a d a a n y, e l s
aficionats de Balaguer

van fer una edició especial
de plaques d’ampolles
de cava dedicades a la
ciutat: una de les parelles
de gegants de la ciutat i
l’altra al logo de l’Harpia, la
festa medieval de la ciutat.
També van repartir cava,
coca amb xocolata a tots
els col·leccionistes.
A banda dels expositors,
a l’espai central de la plaça
es van habilitar diverses
taules destinades a
l’intercanvi entre aficionats,
majoritàriament de plaques
de cava. De fet, aquest és
l’element més característic
d’aquest tipus de trobades,
ja que permet als amants
del col·leccionisme entrar
en contacte i intercanviar
aquelles peces que tenen
repetides o bé que no
els interessen per a la
seva col·lecció. La bona
climatologia també va
ajudar a que la Trobada fos
tot un èxit.

Des de la Junta
Comarcal de la lluita
contra el càncer de la
Noguera s’han organitzat
un seguit d’activitats
per tal de donar suport
i ajuda a les persones i
famílies afectades per
aquesta malaltia a la
nostra ciutat i comarca.
Entre aquestes
activitats destaquem la
Marxa Nòrdica, que té
com a objectius millorar
la qualitat de vida dels
assistents: millorant la
capacitat pulmonar, la
mobilitat de braços i
cames, la flexibilitat,
la coordinació de
moviments i la tornada
limfàtica.

El grup de persones
és reduït i compta amb
el suport d’un monitor
especialitzat.
Al mateix temps
s’ha creat un Grup
Ps i c o e d u c a t i u p e r
facilitar la relació
entre els les persones
i famílies afectades i
crear un entorn social
satisfactori.
Aquesta activitat
es va iniciar el dia 26
de febrer, a partir de
les 16 hores al local de
Lapallavacara.
Aquest grup té una
periodicitat quinzenal
i una durada de cinc
sessions. És una
activitat gratuïta dirigida
a pacients i familiars
d’afectats de càncer amb
el suport d’una psicòloga
especialitzada. 		
En aquest espai es
treballaran aspectes
cognitius, emocionals i
socials relacionats amb
la malaltia de càncer.

Una de les activitats programades
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Balaguer s’incorpora al programa FitJove
per tal de prevenir conductes de risc
Dirigit a joves de 14
anys per tal de prevenir
les conductes de risc,
especialment vinculades
amb drogodependències
Balaguer és una de les
quatre ciutats que enguany
s’incorporen al programa
FitJove, promogut per
l’Agència de Salut Pública
de Catalunya i el Consell
Català de l’Esport i dirigit a
joves de 14 anys per tal de
prevenir conductes de risc,
especialment, les vinculades amb les drogodependències.
El programa, que es
va iniciar l’any passat
en quatre municipis de
l’àrea metropolitana de
Barcelona, pretén crear
una oferta d’exercici físic
per a adolescents com a

Presentació del programa

opció saludable per ocupar
el temps d’oci en una
franja d’edat (14-15 anys)
en què s’ha detectat un
major abandonament de la
pràctica esportiva, sobretot,
entre les noies.
Segons els responsables
de FitJove, l’esport en
aquesta edat garanteix
una major ocupació del

L’Institut Ciutat de Balaguer està adherit

temps lliure, diversifica els
interessos dels joves, amplia
la seva xarxa social i, en
conseqüència, disminueix
el temps d’estada al carrer,
on es poden donar més
casuístiques de risc.
Així, doncs, a través dels
centres educatius adherits
al Pla Català de l’Esport,
en el cas de Balaguer, els
instituts Almatà i Ciutat
de Balaguer, es pretén que
els alumnes de 4rt d’ESO
coneguin les instal·lacions
esportives de fitness de
la ciutat i les activitats no
competitives que allí s’hi
practiquen (zumba, combat,
step, tono stretching,..).
Després d’un primer
contacte a través del centre
educatiu, es proposa als
alumnes que s’apuntin
dues tardes per setmana
a l’activitat que més els
agradi.

L’Ajuntament adjudica la
finalització d’obres de les
cases enderrocades al Firal
L’ajuntament de Balaguer preveu entregar
aquest estiu els sis habitatges unifamiliars del
barri del Firal, enderrocats el 2009 al veure’s
afectats per una filtració d’aigua, després de
desencallar l’execució
de l’obra quatre anys
després. El consistori ha
tornat a adjudicar l’acabament dels habitatges
amb un termini màxim
de quatre mesos.
Els treballs s’han adjudicat per 250.000 euros
i preveuen majoritàriament la instal·lació dels
serveis, tancaments i
acabats.
L’actuació és important perquè permetrà
que les famílies desallotjades puguin recuperar

Habitatges del Firal

L’Ajuntament preveu
entregar els sis
habitatges aquest
estiu, un cop
acabades les obres
el seu habitatge com
més aviat millor. El 2009
una rebentada en una de
les canonades del carrer
Garona del barri del Firal
va provocar importants
esquerdes als immobles,
fet que en el seu moment
va obligar a desallotjar algunes de les famílies que
vivien a la zona afectada.
En total es van veure
afectats onze habitatges,
cinc dels quals van ser rehabilitats i uns altres sis
van ser enderrocats per
ser construïts novament.
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L’arranjament de camins de la comarca
facilitaran la tasca dels Bombers

Comença el cicle de
conferències “Noguera Rural:
Empreses amb futur”
La primera de les
conferències es va fer
el passat dimarts 10
de març a Vallfogona
de Balaguer

Visita als camins de la comarca

La presidenta del Consell visita amb el Cap de
Bombers de Balaguer, els camins que s’han arranjat
durant l’any 2014 a la comarca de la Noguera
La presidenta del Consell Comarcal de la Noguera, Concepció Cañadell; el
cap del Parc de Bombers
de Balaguer, Sr. Roman Pallàs, i el gerent del Consell
Comarcal, Resti Vilajoliu,
van visitar els camins locals
de la comarca que s’han
arranjat durant el 2014.
Aquestes millores s’inclouen en el Programa per
al manteniment de la xarxa
de camins locals de la Diputació de Lleida durant el període 2013-2016, en el qual
el Consell Comarcal de la
Noguera destinarà en total

un pressupost de 93.081,76
euros a la conservació i
manteniment de vials estratègics per a l’extinció
d’incendis a la part nord de
la comarca.
Seguint els criteris
tècnics aportats pel cap
del Parc de Bombers de
Balaguer i el tècnic de
Protecció Civil Comarcal,
així com les aportacions i
les observacions realitzades
pels municipis de la
comarca, s’han prioritzat
unes actuacions de gran
importància estratègica.
D’aquesta manera,

s’han fet millores al camí de
la Maçana a Penalta, que
transcorre per la part central
del municipi de Camarasa i
la part oest del municipi
d’Alòs de Balaguer. Es tracta
d’una zona d’accés molt
difícil i amb antecedents
històrics d’incendis i conats
d’incendi. El camí estava
molt malmès i afectat per
una esllavissada de roques.
La millora del vial permetrà,
en cas d’emergència, que
els vehicles d’extinció
d’incendis puguin circular
des del nucli d’Alòs de
Balaguer fins a la carretera
C-13.
Aquest fet és de gran
importància ja que estalvia
fins a 45 minuts per accedir
als diversos sectors de
forest de la zona.

El passat dia 10 de
març va començar el
cicle de conferències
Noguera Rural: Empreses
amb Futur, que tenen
per objectiu posar a
l’abast d’empresaris
i emprenedors les
tècniques i tecnologies
més modernes tant en la
gestió empresarial com
en la comercialització
del producte, per tal
que puguin aprofitar al
màxim la diversitat dels
recursos propers, des
de l’explotació agrícola,
fins al turisme de lleure

o gastronòmic.
En el cicle s’hi
treballaran temes
clau com el lideratge,
les xar xes socials, la
marca com a referent,
la cuina de proximitat,
el turisme rural i el
cooperativisme com a
model empresarial, entre
altres. Les conferències
es complementaran amb
taules d’experiències,
tastos de productes
locals i visites a llocs
d’interès des de la
perspectiva de la cerca
d’oportunitats, i es faran
en diferents municipis de
la comarca.
La conferència es va
fer a Vallfogona, sota el
títol «Lideratge femení
en l’empresa rural», amb
una participació de 35
persones.

La primera conferència es va fer a Vallfogona de B.
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150 infants de la comarca han rebut
els serveis del CDIAP durant el 2014
Els serveis d’atenció
precoç del CDIAP (Centre de
Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç) incideixen
en els trastorns que dificulten
el desenvolupament infantil
i en les situacions de risc
que puguin provocar-los.
Des de fa onze anys
el Consell Comarcal de la
Noguera presta aquest servei
a la nostra comarca atenent
infants amb trastorns o amb
risc de patir-los, des del
moment de la concepció i
fins que compleixin 6 anys,
i també ajuda i assistència a
les seves famílies.
L’equip està format
pel coordinador dels
Serveis Socials del Consell
Comarcal, una treballadora

Concepció Cañadell reunida amb l’àrea de serveis socials

social, dos logopedes,
tres psicòlogues, un
fisioterapeuta i un metge
neuropediatre.
Durant el passat any
2014, un total de 150 nens

i nenes de la comarca de la
Noguera van rebre aquests
serveis, amb un total de
5.928 hores d’atenció i un
cost del servei de 182.167,44
euros.

Els alumnes de l’escola de la Ràpita
celebren la matança del porc

Els alumnes amb les seves padrines

El passat 20 de febrer,
l’escola La Ràpita va celebrar
la III Matança del porc. Una
activitat intergeneracional, ja
que les padrines dels alumnes els van ensenyar una
tradició catalana que s’està
perdent: fer el «mandongo».
Gràcies a l’ajuda de l’AMPA,
els alumnes poden participar
en l’elaboració de productes
típics d’aquest animal, com
les llonganisses, aprenent de
forma directa com aprofitar
tot aquest animal.

Vuit famílies es beneficiaran
del projecte “Cultiva’t, Horts
Comunitaris”
Aquest any 2015 el
Consell Comarcal de la
Noguera, a través del
Pla d’Inclusió Social, i
l’Associació de Dones
Solidàries Dóna Pas han
tornat a posar en marxa
per 5è any consecutiu
una nova temporada del
Projecte Cultiva’t, Horts
Comunitaris. Enguany es
beneficiaran dels Horts
8 famílies que han estat
seleccionades des dels
Serveis Socials, Creu
Roja i Càritas.
El dia 27 de febrer
es va fer la reunió de
presentació de tots
els participants en el
projecte, i es va impartir
un taller d’horticultura
ecològica.
Les famílies hauran
d’aprendre a cultivar

Estaran assessorats
per un agrònom i
d’una família que els
ajudarà amb els
compostatges
la terra i a treballar
comunitàriament en un
espai comú, al mateix
temps que n’extreuen una
font d’alimentació sana i
equilibrada. Comptaran
amb l’experiència d’un
agrònom que donarà
suport i assessorament
continuat als hortolans,
i d’una família que els
ajudarà a fer compost i
tallers de conserva de
tomàquet, samfaina,
pastissos de verdures i
altres menjars.

Taller d’horticultura ecològica
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El 9 de març, el Consell va acollir la
Jornada sobre Joventut i Salut Mental
Una jornada destinada a
docents d’escoles i
instituts, Ampes,
professionals socials i
sanitaris
El Consell Comarcal
de La Noguera, a través
de l’Oficina Jove de La
Noguera i l’Associació de
Salut Mental Ponent, han
impulsat l’organització
d’aquesta primera jornada
sobre joventut i salut
menta l a mb l ’ob j ec ti u
d’aprofundir i proporcionar
eines preventives envers
la salut mental, així
com d’abordar diferents

El 68 per cent dels
visitants del COU ho
fan en família, mentre
que el 32 per cent
restant amb amics

Consell Comarcal de la Noguera, seu de les jornades

problemàtiques que
poden afectar al benestar
emocional de la població
juvenil.
Els destinataris
d’aquesta Jornada, són

el personal docent dels
diferents col·legis i instituts,
Ampes, professionals
socials i sanitaris i entitats
que intervenen en l’àmbit
d’atenció a la salut mental.

Curs d’aplicador de productes
fitosanitaris impartit a Montgai
La major part dels assistents al curs que imparteix
l’Escola Agrària són agricultors i ramaders

Curs a Montgai

El COU d’Àger un dels motors
turístics més importants de la
comarca de la Noguera

L’Escola Agrària de
Vallfogona de Balaguer
va organitzar a Montgai
un curs d’aplicador de
productes fitosanitaris a
nivell qualificat, el qual ha
comptat amb la participació
d’una trentena de persones,
la majoria agricultors i
ramaders del municipi.
El curs d’aplicador de
productes fitosanitaris,
que finança el Fons Social
Europeu, té una durada
de 60 hores, el qual va
començar el passat
dimecres 4 de febrer i va
finalitzar el passat dimarts
dia 10 de març.

El 64% dels visitants
del Centre d’Observació
de l’Univers del Montsec
(COU) pernocten a la
zona d’influència de
l’equipament. D’aquests,
una tercera part ho fa
dues nits i les dues parts
restants, una nit, de
manera que els visitants
pernoctants tipus fan
una estada d’1,34 dies.
El tipus d’allotjament
preferit pels visitants
del COU és l’hotel (41%),
seguit pels establiments
de turisme rural (26%).
Aquestes dades es
desprenen d’un estudi
encarregat per la direcció
del COU per conèixer
detalladament els trets

bàsics del comportament
del visitant.
La prospecció també
detecta que el 68% dels
visitants del COU ve amb
la família; la resta ho fa
amb un grup d’amics.
Per lloc de residència,
el 51% dels visitants
del COU provenen
de la demarcació de
Barcelona, la meitat dels
quals són veïns de la
capital de Catalunya.
Els visitants residents a
la demarcació de Lleida
representen el segon
grup, amb un 34% del
total (un 23% de fora de
la zona del Montsec i un
11% de la mateixa zona).
Tarragona aporta el 7%
dels visitants del COU i
Girona el 3%.
El 4% de visitants
procedents
de
l’estranger superen els
que resideixen a la resta
de l’Estat, que sumen un
1% del total de visitants.

Centre d’Observació de l’Univers

C U L T U R A << 11

Continua el Cicle d’hivern al Teatre
amb la representació de “El Crèdit”
El proper diumenge 22,
l’obra de teatre familiar
“Operació A.V.I. Les
aventures de vells
intrèpids”
El Teatre Municipal de
Balaguer acollirà aquest
dissabte 14 de març a
partir de les 10 de la nit, la
representació de l’obra de
teatre ‘El Crèdit’ de Jordi
Galceran, i dirigida per
Sergi Berbel i interpretat
per Jordi Boixaderas i Jordi
Bosch.
Una història entre un
client que vol demanar un
crèdit i el banquer li denega,

El crèdit

però aquest cop la resposta
del client no serà massa
normal.
Pel que fa al teatre familiar, el diumenge 22, a
les sis de la tarda, de la mà

de Farrés Brothers i Cia, hi
haurà la representació de
l’obra “Operació A.V.I. Les
aventures dels vells intrèpids” per públic a partir de
3 anys.

La Biblioteca acull l’exposició
“Pessigolles. Catàleg
d’emocions i sentiments”
La biblioteca
municipal Margarida
de Montferrat enceta
el mes de març amb
l’exposició de la Setmana
del Llibre Infantil i
Juvenil “Pessigolles.
Catàleg d’emocions i
sentiments”, organitzada
pel Consell Català del
Llibre Infantil i Juvenil,
es podrà visitar entre el
2 i el 22 de març.
Una exposició
relacionada amb la
paraula pessigolles, que
sempre provoca més
d’un somriure entre la
gent que l’escolta. Però
aquest mot no només
està relacionat amb el

somriure i amb el riure.
També amb la tendresa, la
timidesa... i fins i tot amb
la tristesa. Una exposició
que vol mostrar, en forma
de catàleg, les emocions
i els sentiments més
comuns entre les
persones: alegria, por,
ràbia, neguit... i la manera
com es reflecteixen en
un seguit de contes i
novel·les per a infants i
joves.
Durant aquest mes
de març, la biblioteca,
celebrarà el proper
dilluns 23, a les 7 de la
tarda a la sala d’actes del
casal cívic, el dia Mundial
de la Poesia.

Visita guiada a les muralles
històriques de la capital de la Noguera
La visita sortirà des de la Muralla del Pla d’Almatà,
davant del Parc Arqueològic

Muralles gòtiques de Balaguer

El proper diumenge
15 de març, hi haurà una
visita guiada a les muralles
de Balaguer, a partir de les
11 del matí, i amb sortida
des de la muralla del Pla
d’Almatà, davant el Parc
Arqueològic.
La visita incorpora els
nous recorreguts des de la
muralla andalusí fins a les
muralles gòtiques.
Com en totes les
poblacions d’origen
medieval, les muralles
de Balaguer (segles VIIIXIV) van evolucionar
al mateix temps que la
ciutat s’engrandia i es
transformava.

Biblioteca Margarida de Montferrat
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La mostra “AQUA. Domini i Mites”, al
Museu de la Noguera fins el 26 d’abril
L’exposició es va
inaugurar el passat 6 de
març a la Sala
d’exposicions temporals
del Museu de la Noguera
Des del passat divendres 6 de març i fins el
proper diumenge 26 d’abril,
la sala d’exposicions temporals del Museu de la
Noguera acull l’exposició
“Aqua.Domini i mites”.
El passat divendres, l’alcalde de Balaguer, acompanyat de diferents regidors
va ser l’encarregat d’inaugurar aquesta mostra
que ha estat itinerant per
diversos països de l’àrea
Mediterrània.
L’aigua és un element
indispensable per a la vida
i el desenvolupament dels
éssers vius i de la civilitza-

Inauguració de l’exposició

Exposició “Aqua. Domini i Mites”

ció gràcies als seus usos.
L’aigua és un dret dels
éssers vius però té també
un valor econòmic. La percepció social de l’aigua és
el fonament de la política
de l’aigua en tots els països.
L’exposició “Aqua. Domini i mites“ és una mostra
itinerant que ens desco-

breix a través de la imatge
diferents expressions de
l’aigua.
L’exposició respon a
diferents intencions. D’una
banda desenvolupar el coneixement, la racionalitat
i la sensibilització sobre
la noció del recurs aigua:
objecte d’una pressió extraordinària com a conseqüència dels processos
induïts per l’activitat humana, la mostra ofereix
una aproximació explícitament reflexiva, com a forma
d’explicar el significat dels
usos, els mites i la gestió
d’aquest recurs. De l’altra,
assumir el compromís de
disseminació dels coneixements que ens proporciona
el projecte MELIA sobre
estratègia i planificació de
l’aigua i de contribuir a la
seva gestió sostenible a la
Conca Mediterrània.

Conferència sobre si Alemania
pot figurar-se una Catalunya
Independent
El proper dimarts 17
de març a partir de les
20,30 hores i al Museu de
la Noguera, tindrà lloc la
conferència ‘Alemanya
pot figurar-se una Catalunya independent?’ a
càrrec de Tilbert D. Stegmann, catedràtic de la
Universitat de Frankfurt
am Main (Alemanya)
amb motiu de la presentació del llibre “Ambaixador de Catalunya a
Alemanya”.
Stegmann, és catedràtic de filologia romànica a la Universitat
de Frankfurt am Main.
Va organitzar les Setmanes Catalanes a Berlín (1978), a Karlsruhe
(1983), i a d’altres ciutats.
Ha estat el fundador de
la Biblioteca Catalana

Tilbert D. Stegmann

A càrrec del
catedràtic de la
universitat de
Frankfurt Tilbert D.
Stegmann
de Frankfurt (1981; actualment amb trenta-cinc
mil volums en llengua
catalana), de la DeutschKatalanische Gesellschaft, ara Deutscher Katalanistenverband (Associació Germanocatalana),
de la qual fou president
(1983-1995; i des del 1997
President d’Honor), de
la Zeitschrift für Katalanistik (Revista d’Estudis
Catalans; anual des de
1988) i de l’Oficina Catalana (1988-95).

LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
L’enigma Colom
Autor: Ma Carme Roca
Gènere: Novel·la
històrica

1493. L’almirall Colom
ha tornat de les Índies
Occidentals i prepara
una altra expedició.
Temps enrere, Guerau de
Gualbes, fill bastard d’un
noble, havia treballat sota
les seves ordres. Però ara
es veu obligat a amagarse dels seus enemics
en una Barcelona que
procura mantenir les seves
institucions d’autogovern
malgrat els intents del
rei Ferran per controlarles. Mentre Guerau fa
l’impossible per recuperar
la confiança del seu antic
mentor i l’amor de Blanca,
la dona que estima, es veurà
implicat en una teranyina de
venjances i conspiracions
creuades que tenen com a
nexe d’unió Colom i el seu
gran projecte.

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

Maria Roderich, Maria
Magí i Maria Costa són
les tres dones que, al llarg
de quasi un segle, han regentat la Principal, el casal
més assenyalat del poblet
de Pous, al cor de la comarca vinatera de l’Abadia. Elles tres, àvia, mare i
filla, han fet prosperar les
vinyes, després del desastre de la fil·loxera, a través
d’un seguit de transformacions que consoliden el negoci del vi. Però en la història de la Principal hi ha
un punt fosc: l’assassinat
d’un home que n’havia estat el capatàs, el 18 de juliol
del 1936. Passada la guerra, un inspector de policia
decidit a resoldre el cas
emprèn una investigació
que el portarà a descobrir
els secrets de la família.

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

Les dones de la
Principal
Autor: Lluís Llach
Gènere: Novel·la

La mare està malalta
Autor: Quima Ricard
Claver
Gènere: Infantil (+7)

Els deures d’estiu de
la Maria són el punt de
partida d’una història
familiar molt més
habitual del que ens
agradaria. Com es viu la
malaltia de la mare des
del punt de vista d’una
nena de deu anys?
“La mare està
malalta”, un conte
sobre el càncer de
pit, és fruit del treball
conjunt d’Antònia Bonell,
il·lustradora i Quima
Ricart, escriptora, que
per atzar van començar
a gestar aquest conte
molt abans del que elles
imaginaven. El conte és
el testimoni de la seva
vivència particular de la
malaltia i volen compartir
la seva experiència amb
la resta del món.
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El racó del poeta

Miquel Trilla

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

Indesinenter

Llença’t daltabaix sense cap por
de prendre mal, segur de tu mateix
i volaràs com veus volar
falcilles i pardals, cigonyes, aus,
absent com elles fan de mirar al buit,
absent de cap estrall.
Guspires d’amors sols
veuràs volar, tronats i solitaris,
espines més que flors, això segur.
Llença’t daltabaix i no t’arrapis
enlloc que en tu mateix
i un estol d’àngels
sol·lícits sortiran per entomar-te,
faran que no ensopeguis,
que no caiguis,
et pararan un jaç alat i tou
i et diran admirable,
si convé moltes vegades.
Llença’t daltabaix buscant amor,
que si és autèntic,
és igual si t’estavelles.
Val més que res es quedi
dubtosament per fer
sempre amb les ganes,
que viure estoicament
nodrint les maltempsades.
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El C.F. Balaguer agafa oxigen i torna a
guanyar davant el Catllar 4-2
FUTBOL>> Un gol
abans del primer minut
de Marc Sánchez va
donar tranquil·litat al
Balaguer
01/03/2015

JUVENTUD
BALAGUER

1
0

08/03/2015

BALAGUER
CATLLAR

4
2

El Balaguer es retroba
amb la victòria davant el
Catllar, després de tres derrotes consecutives, i suma
tres punts molt importants
de cara a assolir el més aviat possible els 42 punts que

Alfred bloca una pilota

Classificació
Primera Catalana

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Morell........................49
2. El Catllar ..................45
3. Santboià....................42
4. Sant Ildefons............38
5. Vilanova....................35
6. Reddis.......................34
7. Amposta....................32
8. Rapitenca..................31
9. Viladecans................31
10. Lleida B...................31
11. Torredembarra.......30
12. Balaguer................ 29
13. Almacelles..............29
14. Tàrrega....................26
15. Igualada..................22
16. Juventud.................22
17. Mollerussa..............20
18. Torreforta ...............18

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

Sergi i Marc Sánchez evitant un atac del Catllar

li han de donar la salvació
matemàtica.
Després de la derrota al
camp del Juventud 25 de
Septiembre a Rubí, els balaguerins estaven obligats a
guanyar per aconseguir una

mica d’oxigen a la classificació. La victòria era l’únic
objectiu davant un difícil
Catllar, segon a la classificació. Les coses no podien
començar millor pels balaguerins, que aconseguien
avançar-se en el marcador
abans del primer minut de
partit. Marc Sánchez marcava el seu primer gol amb el
Balaguer, donant tranquil·
litat a l’equip. Pau Solanes
marcava el segon al darrer
minut de la primera part.
Només començar la segona part, l’àrbitre penalitzà
amb penal unes mans d’un
defensor visitant, que Parra
s’encarrega de transformar,
a lo Panenka, marcant el 3-0
que sembla definitiu. Però
el Catllar, en dues jugades

aïllades aconseguí posar-se
3-2 en el marcador.
Però finalment, quan
faltaven 5 minuts pel final,
Isaac de xut potent, va aconseguir fer el definitiu 4-2,
que donaven els 3 punts als
locals.

El Balaguer es retrobà amb el gol i amb
la victòria davant el
Catllar, segon classificat, amb un resultat
que ha de servir per
capgirar la sort de
l’equip de cara als
propers partits.
Marc Sánchez,
Pau Solanes, Iban
Parra de penal i Isaac
Solanes van ser els
golejadors davant el
Catllar. Al final el resultat va ser un 4-2
pels balaguerins.

Propers encontres
15/03/2015 -- 12 h
Camp Municipal Amposta

Amposta | Balaguer
------------------------------------22/03/15 -- 17 h
Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer| Lleida B

Pau Solanes

ESPORTS

El Futbol Sala Balaguer Cristec perd a
casa per 3-6 davant el CFS Garriga
FUTBOL SALA>> La
primera part va ser molt
igualada, arribant-se al
descans amb l’empat a
dos gols
Partit igualat en la
primera part, on els dos
equips van gaudir de
multitud d’ocasions. Va ser
l’equip visitant on en el minut
3 s’avançà al marcador d’un
llançament de 15 metres.
Balaguer va reaccionar i al
minut 8 Palacín va empatar el
marcador. A partir d’aquí es
van alternar les ocasions per
ambdós equips, i l’equip local
que s’avançà al marcador,

El Teu Perfum-Racó Ibèric
lider del Torneig 5 nacions a
l’equador del campionat
FUTBOL SALA>>

CFS Balaguer Cristec

obra de Callizo, acte seguit
els visitants aconseguien
empatar arribant així al 2-2
al final de la primera part. La
segona part començà amb
dos gols en contra en els 5

primers minuts. El Balaguer
intentà assetjar la porteria
rival, aconseguint fer el 3-4
obra de Bureu, però van rebre
dos gols més, sentenciant el
partit.

La
competició de futbol sala
amateur que organitza
la regidoria d’esports
de l’Ajuntament de
Balaguer ha arribat al
seu equador, amb l’inici
de les primeres jornades
de la segona volta.
Cada dissabte de
les 16 h a les 19 h es
disputen partits de futbol
sala a ambdues pistes
del Pavelló Polivalent
d’Inpacsa, entre els 12
equips de la competició,
que disputen una lligueta
entre tots els equips a
doble volta.
Cal destacar

L’infantil del Comtat d’Urgell classificat
per la Copa Catalunya de Futbol Sala
FUTBOL SALA>> L’equip
de la categoria infantil de
l’EFS Comtat d’Urgell es
classifica per disputar la

Copa Catalunya de Futbol
Sala. Els passats dies 21 i
22 de febrer es van jugar
els partits per seleccionar

Infantil de l’EFS Comtat d’Urgell

els equips guanyadors
de la província de Lleida.
En la categoria infantil,
l’EFS Comtat d’Urgell es va
imposar al Terraferma i al
Guissona guanyant els dos
partits amb uns resultats de
6 a 0 i 5 a 3, respectivament.
Alhora, també cal
destacar que l’equip cadet
del mateix club va quedar
subcampió. Aquell mateix
cap de setmana també es
van celebrar els partits de
les categories prebenjamí,
aleví i sènior per conèixer
els equips lleidatans que
participaran en la Copa
Catalunya de Futbol Sala.
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El Teu Perfum-Racó Ibèric

l’esportivitat en cada una
d’aquestes jornades, que
no només es nota en el
número de participants,
sinó també el seu esperit
de competició; això ho
mostra la classificació
que es manté ara, on
els tres primers només
els separa 2 punts de
diferència entre ells.
Destacar equips de
la talla d’El Teu PerfumRacó Ibèric, que ocupa la
primera posició empatats
amb Cal Xirricló, i a molt
poca distància del segon
en discòrdia, l’equip de
Sant Llorenç, un autèntic
clàssic del torneig

16 >>

ESPORTS

Menàrguens acollirà la IV Cursa del
Jonc el proper diumenge 22 de març
ATLETISME>>
L’organització espera
repetir l’èxit de l’any
passat que va comptar
amb 400 participants
La setmana passada es
va fer la presentació oficial
de la IV Cursa del Jonc, que
aquest any està composada
per les Curses de 5 i 10 km,
puntuables per a la Lliga de
Ponent, les Curses Infantils
i la 1a Cursa del Minut.
Els corredors estan
citats per aquesta prova a
Menàrguens, el diumenge
dia 22 de març, on a partir
de les 10 del matí i fins a

TRAIL>> La cursa
consta de dos
recorreguts, un de 25
km i un de 12 km per
la serra del Montroig

Cursa del Jonc

la una del migdia, la petita
població de la Noguera ho
tindrà tot a punt perquè els
atletes de totes les edats
puguin gaudir de l’esport.
La quarta edició, la bona

salut, maduresa i arrelament
que ha assolit la prova al
calendari, amb l’assistència
de més de 400 atletes l’any
2014 i que esperen repetir
aquest any.

Pol Fernández, medalla de bronze per
equips al campionat d’Espanya junior
ATLETISME>> L’Atleta balaguerí forma part de
l’equip de la Joventut Atlètica d’Arbeca

Pol Fernández

Sant Llorenç acull el VI Trail
Montroig Extrem, el
diumenge 22 de març

Pol Fernàndez, atleta
balaguerí de la Joventut
Atlètica d’Arbeca, ha
guanyat la medalla de
bronze per equips al
campionat d’Espanya de
clubs a Cáceres categoria
Junior masculí.
Com l’Arbeca és filial
del club de Sabadell ha
participat i ha estat un
dels quatre atletes que
puntuaven i quedant a
un sol punt de la medalla
d’argent. Participaven uns
250 atletes de tota Espanya.
Pol Fernández està a
càrrec de l’entrenadora
nacional Sandra Sarri.

El proper 22 de
març, es celebrarà a la
població de Sant Llorenç
de Montgai el 6e Trail
Montroig Extrem,prova
puntuable per la Copa
Catalana de Curses
de Muntanya FEEC
(Federació d’Entitats
Excursionistes de
Catalunya) i que
organitza el Club
Esportiu Pedala.Cat de
Balaguer.

La cursa constarà de
dos recorreguts, un per
als més atrevits,de 25
km i 1.350 m de desnivell
positiu, i un altre de 12
km i 600 m de desnivell
positiu,que recorreran
els fantàstics corriols
de la Serra del Montroig
i Sant Llorenç. Des de
l’organització s’espera
la participació d’uns 300
corredors,i que poc a
poc aquesta cursa es
converteixi en tot un
referent en els Trails
lleidatans.
L’hora de sortida de la
cursa llarga(Extrem)serà
a les 9:00 del mati,i de
la cursa curta (pujada a
Montalegre)a les 9:30 h.

Foto de la sortida de l’any passat

ESPORTS

Bons resultats d’Antoni Carulla, Sergi
Nunes i Toni Hermoso, a la volta d’Utxesa
ATLETISME>> Els tres atletes van aconseguir pujar
als respectius podis el 10 km i 6 km

Sergi Nunes ocupant el segon lloc del podi

Antoni Carulla i Sergi
Nunes, del C.E. Runner’s
Balaguer, podi a la general
de 10 quilòmetres i 6
quilòmetres de la 2ona
volta pantà d’Utxesa.
To n i H e r m o s o d e l s
Maratonians del Segre,
3era classificada femenina
als 10 quilòmetres.
Antoni Carulla va
guanyar la 2ona volta al
pantà d’Utxesa, puntuable
per la Lliga Ponent,
A la cursa de 6Km, el
guanyador va ser Marc
Aranda dels Esbufecs,
seguit per només 28”
de Sergi Nunes del C.E.
Runner’s Balaguer.

Bon paper dels atletes balaguerins al
Campionat de Catalunya Cross Mataró
A T L E T I S M E > > Po l
Fernández va aconseguir la
13 posició en categoria junior
masculina, mentre que les
germanes Aida i Andrea
Alemany aconseguien ser
8ena i 10ena, respectivament
en categoria infantil
femenina. Destacar el
Pedala.cat, segon classificat
per equips infantil femení.
D’altra banda, Eric Gracia
va fer un meritori quart lloc
en salt de llargada a la pista
coberta de Sabadell.

Atletes balaguerins
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Sara Puigarnau, setena
d’Espanya en 100 m. braça

Sara Puigarnau

NATACIÓ>> Durant els

dies 26, 27, 28 de febrer i
1 de març s’ha celebrat el
«Campeonato de España
Infantil i Júnior» de natació a Cádiz amb la participació de la nedadora
del CEN Balaguer, Sara
Puigarnau.
La nedadora bala-

guerina va aconseguir
una fantàstica 7a posició
en la prova dels 100 braça
amb un temps de 1:20,46.
En la prova de 200 braça
va ser la 11a d’Espanya
millorant la seva marca
i també el record absolut
del club amb un temps
de 2:55,01.
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El Cudós Consultors de Tennis Taula lidera
la classificació a falta d’una concentració
TENNIS TAULA>> Va guanyar tots els partits de la
concentració de Cassà de la Selva per 4-2
El passat cap de
setmana el Balaguer Cudós
Consultors ha tornat a
donar un cop d’autoritat a

la concentració celebrada a
Cassà de la Selva guanyant
els tres encontres que ha
disputat contra els equips

CTT Balaguer Cudós Consultors

madrilenys de Collado
Mediano, Las Rozas i S.S.
Reyes-Dos de Mayo, tots
tres per un clar resultat de
4 a 2, i es situa com a líder
destacat a la classificació.
El primer encontre es
va jugar el dissabte 28 de
febrer, guanyant contra el
Collado Mediano, per un 4
a 2. Contra las Rozas també
per 4 a 2 i l’endemà contra el
San Sebastian de los ReyesDos de Mayo també amb el
mateix resultat.
La propera i última
concentració la jugarà el
Balaguer Cudós Consultors
el proper 21 i 22 de març
a la localitat madrilenya
de Rivas-Vaciamadrid,
enfrontant-se amb el CDTM
Rivas, el CTM Móstoles i el
TM Puertollano Femenino
de Ciudad Real.

Tres podis per Íker Ruiz en la tercera
jornada de la lliga catalana adaptada
NATACIÓ>> El nedador
del CEN Balaguer Iker
Ruiz va participar el passat
dissabte 28 de febrer, en
la tercera jornada de la
lliga catalana de natació
adaptada celebrada a
les instal·lacions de CN
Martorell. Com a resultats
més destacats tenim en
la seva categoria S15
promoció la segona posició
en els 50 metres lliures i
també en els 25 braça i la
tercera en els 25 esquena.

Iker Ruiz

El CTT Balaguer Villart Logístic
sense problemes per guanyar
al Linares

Ting Ting i Anna Biscarri

TENNIS TAULA>>
Les baixes del Linares
van ajudar a
guanyar amb facilitat
a les balaguerines
El Balaguer Villart
Logístic va endossar un
4 a 0 a un Peralto Salud
Linares que no va ser rival
per a les balaguerines.
L’equip de Jaén, sabent
que no tenien opcions de
guanyar aquest encontre,
no van alinear les seves
millors jugadores, entre
elles l’estoniana Jana
Tomazini, que no va
venir d’Estònia per jugar
aquest encontre, o la
seleccionadora espanyola
dels equips juvenils
Almudena Roldan,

que el cap de setmana
estava amb la selecció a
Eslovàquia.
Amb aquestes
condicions l’encontre
no va tenir història. En
el primer partit Tingting
Wang va fer un 3 a 0
inapelable a Cristina Prieto
(11-1, 11-1, 11-1). Yan Lan
Li, va fer el mateix resultat
sobre Maria Garcia (11-1,
11-1, 11-3). Anna Biscarri
s’hi afegia amb un altre 3 a
0 sobre Núria Garcia (11-1,
11-8, 11-4). I en el partit de
dobles parella balaguerina
inèdita amb Tingting
Wang i Anna Biscarri que
s’imposava també per 3 a
0 a Cristina Prieto i Nuria
Garcia (11-3, 11-2, 11-7). En
definitiva, 12 jocs a 0, que
posen de manifest la gran
diferència de nivell entre
ambdós equips.
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Motors de la societat

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

Davant d’aquest espectacle patètic del cada dia i
per tots costats, en que uns
volen justificar el Parlament
amb una comissió investigadora del cas “Pujol Corporation”, i una presidència
de la mateixa que per a mi
no s’ajusta gaire a una suposada dignitat. Amb tot
una llista de declarants per
poder muntar vint equips
de futbol. Tota una família
nombrosa escatxigada per
un gegantí assumpte econòmic, i que malgrat tots els
esforços no es pot empetitir,
ans al contrari va creixent.
Un es pot preguntar; On
anem? On ens porten? Resulta del tot impossible que
els nostres senyors polítics
no han llegit res dels temps
semblants als d’avui, que no
han de dubtar-ho han existit.

Als tripijocs que sovint es
muntaven al temps del Romanones, per no aclarir res
demanava que es fes una
“comissió”, per que era la
paraula més adient per confondre amb “confusió”. Però
per més inri, tot el que es
parla i es deu transcriure per
arxivar, no crec que el jutge
de torn ni ho consideri. Total
ganes de perdre el temps i
distraure al poble i en aquest
joc i entren tots per motivacions diferents.
S’ha fet perdre aquell
orgull d’ésser catalans que
tenia tot l’encant de l’indescriptible, com el primer petó
a la dona estimada o l’afany
de tenir-la a prop. Però set
anys de tripartit amb mala
gestió, i els que portem parlant d’impossibles han fet
possible la pèrdua. Anem

Recordeu els slogans del Sr. Roigé de
la campanya electoral del 22/5/11?
Grup Municipal Socialista de Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 .- “Un nou estil de fer
política”:
Això és el què el Sr. Roigé va anunciar a bombo i
platet, i després de 4 anys
ens trobem amb un Alcalde
PREPOTENT, INCAPAÇ PEL
DIÀLEG i AMENAÇADOR.
Es nota que el Sr. Roigé
sempre s’ha mogut en el
món privat, i com a tal creu
què pot fer tot el que ell vol.
En la seva arribada a l’Alcaldia ja es va notar el desconeixement total del que és el
Servei Públic (malgrat haver
estat 3 legislatures a l’oposició), i a la vegada va mostrar
una gran desconfiança en la
majoria dels treballadors de
l’Ajuntament.
D’entrada, per tal d’autoafirmar-se i per donar un

to de “força” , es va obsessionar per 2 serveis dels quals
l’Ajuntament de Balaguer se
n’havia de sentir orgullós.
Amb el desig de fer les coses a la seva manera i sense
escoltar als funcionaris i als
seus assessors va actuar
precipitadament i justament
als 3 mesos d’estar al govern
(agost 2011), es va treure de
la màniga les meravelloses
idees de reduir l’horari laboral i també el personal dels
serveis educatius de les Llars
Bressol i de l’Escola Municipal de Música. (8 persones).
Això li va comportar fer
acomiadaments
improcedents que mentrestant anem
pagant tots els balaguerins
(encara queden judicis pendents de resoldre).

d’emplaçament llarg amb
manifestacions festives, creient que fem moure el món,
i sols aconseguim unes mirades indiferents i un ridícul
creixent. Aviat els fets que
comencen a deixar-se entreveure, ens parlaran d’una
realitat no desitjada per
molts, i ens mostraran amb
claredat el que era possible
o impossible, ho dit d’una altra forma, el que semblava i
en realitat era.
Amb tots aquets mals
averanys, una cosa serà
certa i definitiva: nosaltres
tindrem “Lo Morter”. Que no
deixarà d’ésser com un llaç
de parentiu amb la comarca del Miño. I potser com es
deia a Catalunya Radio quasi
una estructura d’Estat. Mare
de Déu quin monument tindrem a Balaguer!, això és
per celebrar-ho amb un bon
tec per acabar d’arrodonir la
quantitat recollida, doncs els
periodistes (uns poca-soltes
dit entre nosaltres), que es

van atrevir a no conèixer al
Sr. Josep Maria Morell i Bitrià, no van treure l’entrellat
de si eren 36, 34 o 32 mil euros recollits, amb aquets 43
notables balaguerins que
van creure en la oportunitat
d’aquest mausoleu, i en la
personalitat sense parell del
que l’ha fet possible. Jo crec
que té a prop una medalla de
Sant Jordi. Ell amb la seva
senzillesa i humilitat no se’n
preocuparà gens, doncs està
esgotat. Ha d’ésser l’Impic i
l’Alcaldia els seus valedors
davant de l’estament que sigui.
El dia 28-02-15 el Sr. Cuní,
a la Vanguardia feia ressaltar
la importància dels dinamitzador en tota classe d’empresa en els dies d’avui. I el
motiu; el Jordi Pujol Ferrusola, en la seva lliçó magistral
als contemplatius babaus
dels parlamentaris. Anava
divagant el Sr. Cuní, que
amb el temps aquesta tasca
deu haver creat sinònims,

i ell sense voler ofendre a
ningú com jo mateix, li semblava el més ajustat el de comissionista.
Ara un no deixa de
pensar que coi fa el Gremi
d’Hosteleria de Lleida, de
no aprofitar a un home de
l’ofici per fer ressaltar el seu
menjar. Com no aprenen
dels bascos i francesos que
junt al bon cuinar no paren
de pregonar-ho. No puc sinó
creure que la gelosia (pecat
ben nostre), en té la culpa
doncs tots en tenim davant
d’aquest senyor.
Tenint present que el
peix es perd per la boca,
s’hauria de procurar no caure en cap ridícul una mica
gros. A vegades s’han passat tres pobles i un ni se’n
dóna compte. L’Associació
“Lo Morter”, té un esplèndid
camí davant seu, i el volum
de l’obra i de tots els seus
elements faran que sigui
quasi impossible que es perdi res.

També amb la manca de
reflexió i desconeixement
que el caracteritza, tancà
l’escola d’Arts Plàstiques,
essent incapaç de comunicar-ho a la resta de regidors
ni aportar cap idea o possibilitat de fer canvis per tal de
poder continuar la formació
artística dels ciutadans.
I encara més, com que no
dóna valor a la formació en
nois/noies que no han destacat en els estudis primaris,
també tancà l’Escola Taller
deixant una gran quantitat
d’alumnes que podrien haver
estat formats per aprenentatges de caire més manuals,
artesans, tècnics, i cívics
o socials que els facilitaria
d’ingrés al món laboral (com
fusteria, electricitat, agents
cívics, auxiliars de clínica...).
En canvi, el gran estalvi
que ha fet a l’Ajuntament
depreciant i disminuint
aquests serveis, els aprofità
per crear 3 places d’assessors personals, 1 de gestor

per l’EMMB, que va dir que
seria contractat per hores i
de moment continua a sou
de l’Ajuntament i 1 treballador a compte d’una empresa
perquè no creu en el personal que hi ha a l’Ajuntament.
Per tal de garantir la seva
autoritat, amenaçà als treballadors i va recórrer a fer un
Auditoria del personal (que
no ha mostrat a l’oposició)
perquè no li agradava com
funcionava
l’Ajuntament.
Han estat 4 anys d’inquietuds, angoixes, canvis de
lloc, de destitucions i trasllats de professionals... i que
l’únic què ha fet ha estat crear inseguretat, malestar i en
alguns casos maltractament
i desconsideració en algun
treballador. I aquest és el nou
estil de política que pregonava???
2.- Parlant de DIÀLEG,
s’ha pogut també comprovar què a dins del seu propi
equip ha menyspreat i apartat de les funcions als regi-

dors d’Unió, i no parlem de la
resta d’oposició que per a ell
no els dóna cap valor.
Diàleg? Ha depreciat
totalment a l’organisme de
l’IMPIC i sobretot ha deixat
de convocar a l’òrgan representatiu (Consell General)
on a més a més de polítics hi
ha també gent la societat civil. Això li ha permès fer tots
els decrets que ha volgut i els
ha presentat al cap de 8 mesos o més sense que es pugui demanar cap aclariment
o qüestionar les decisions
preses unilateralment.
Ara, després d’aquests 4
anys de govern del Sr. Roigé,
cal que els ciutadans valorem si estem disposats a ser
governats a base de 4 frases
buides de contingut ( “transparència”, “Q de qualitat”,
“ens posem al servei de les
persones”...) que evidencien
la manca d’un projecte de
futur il·lusionant i socialment
just pels ciutadans de Balaguer.
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El Centre d’Esplai Santa Maria ja
treballa en les colònies d’estiu 2015

Els alumnes de l’Escola
Vedruna visiten l’Ajuntament
i el Museu de la Noguera
Els alumnes van ser
rebuts a l’Ajuntament
per l’alcalde de la
Ciutat i van veure el
llibre d’Or

Centre d’Esplai Santa Maria

Les colònies es faran del 3 al 16 d’agost a Bastanist
i enguany arriben a la 19 ena edició d’aquestes
colònies d’estiu del Centre d’Esplai Santa Maria
El Centre d’Esplai
Santa Maria i tots els
seus components estan
carregant les piles per
realitzar la 19a edició de
les seves colònies d’estiu
que es duran a terme del 3
al 16 d’agost a Bastanist i
així poder continuar la tasca
educativa que realitza cada
dissabte durant el curs.
Durant els 15 dies de
colònies, es treballarà per
transmetre als petits, valors
com el companyerisme,
el respecte i el compartir;
d’una manera lúdica,

educant a través del joc,
la descoberta, el treball,
l’aventura, la festa, la
convivència i l’aprenentatge
de responsabilitats.
Adreçades a infants de
Balaguer, Tàrrega i altres
localitats dels voltants, i
amb edats entre 6 i 15 anys,
que estiguin disposats a
passar un estiu irrepetible,
aprofitant al màxim els dies,
omplint-los amb excursions,
tallers, gimcanes, obres de
teatre, música, jocs i molta
diversió que gaudiran des
dels més petits fins als més

grans de la colònia.
L’equip de monitors
està preparant unes
activitats que prometen
ser sorprenents i màgiques
que giraran al voltant d’un
Centre d’Interès, un eix
d’animació temàtic que
durarà tot el torn i que
mantindran en secret fins
al primer dia de colònies.
Les inscripcions es
duran a terme el 13, 20
i 27 de març al casal de
Lapallavacara i s’ofereixen
un centenar de places a un
preu anticrisi de 330 euros.
Més informació referent
a les colònies, altres
activitats, l’entitat o com
apuntar-vos; només cal que
visiteu la seva pàgina web:
www.cesantamaria.org.

Els alumnes de 2n
de primària de l’Escola
Vedruna de Balaguer
van visitar a finals de
febrer les dependències
municipals de la capital
de la Noguera, on van
ser rebuts per l’alcalde,
J o s e p M a r i a Ro i g é .
Els infants van poder
conèixer de primera mà
el funcionament dels
ser veis i organismes
municipals i també el
del Museu Comarcal de
la Noguera. Al museu,
els alumnes van realitzar

l’activitat «Que és un
Museu?» coneixent de
mans dels tècnics del
Museu de com funciona,
on es col·loquen les
peces, com es netegen
i com es classifiquen
abans de ser exposades
o desades als magatzems
del Museu.
Durant la conversa
amb l’alcalde, es van
mostrar especialment
conscienciats amb les
qüestions de civisme,
com ara cuidar els
parcs i jardins o no
llençar papers al terra, i
interessats per la història
del Llibre Verd o d’Or de
la ciutat, ara usat com a
llibre de signatures, però
on històricament s’hi
recollien les cròniques
del que succeïa a la
ciutat.

Alumnes del col·legi Vedruna
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Balaguer va acollir la Festa dels
esportistes i clubs lleidatans 2014
Presidit per Ivan Tibau,
l’acte va reconèixer els
millors esportistes,
directius i clubs de l’any
2014
Balaguer va acollir el
passat dijous dia 5, l’acte de
reconeixement als millors
esportistes i clubs lleidatans
de 2014, en la qual es van
premiar 185 persones i
entitats esportives que han
aconseguit posicions
rellevants en competicions
catalanes, estatals o
internacionals.
Entre els guardonats
destaquen els clubs
balaguerins L’Estel per
la 1a posició assolida
en gimnàstica rítmica
als Special Olympics de
Barcelona Calella; el Club
Tennis Taula Balaguer per

L’Estel recollint el seu guardó

Foto de grup dels assistents

la 3a posició a la Copa de
la Reina i 2a en la lliga de
la Superdivisió Femenina,
i el Pedala.cat per la 2a
posició de Maria Fargues
en el Campionat d’Espanya
Absolut d’Esquí de
Muntanya per Equips. També
es va reconeixer als germans
Àlex i Marc Màrquez, Isidre
Esteve, que va assistir a la

gala, i Jackson Quiñonez i
desenes d’esportistes que
han destacat en futbol,
piragüisme, natació,
atletisme o automobilisme,
però també esports més
minoritaris com bitlles,
billar, golf o tir amb arc.
L’acte de reconeixement
va comptar amb la presència
del secretari general de
l’Esport, Ivan Tibau; l’alcalde
de Balaguer, Josep Maria
Ro i g é ; e l d e l e g a t d e l
Govern, Ramon Farré; el
representant territorial de
l’Esport, Joan Segura, i
la presidenta del Consell
Comarcal de la Noguera,
Concepció Cañadell,
entre altres autoritats.
La cerimònia la va obrir
l’actuació de l’Orquestra de
Vent de l’Escola Municipal
de Música de Balaguer, que
també es va encarregar de
la cloenda.

El Teatre Municipal acollirà la
5ena Mostra de Dansa “Ciutat
de Balaguer”
L’Aula Municipal de
Dansa presentarà el proper dissabte 21 de març,
a partir de les 9 del vespre
i al Teatre Municipal de
Balaguer la 5a Mostra
de Dansa ‘Ciutat de Balaguer 2015’, l’espectacle
“Un conte, mil amics!”.
El preu de l’entrada és
de 3 euros, i està organitzada per l’Aula Municipal
de Dansa de Balaguer.
La història girarà entorn d’una Biblioteca, on
Na Quimeta obrirà un llibre màgic de contes i s’hi
endinsarà per conèixer
tots els seus personatges.
L’Aula Municipal de
Dansa ens oferirà, a través de totes les disciplines que s’hi imparteixen,

El proper dissabte 21
de març a partir de
les 9 del vespre, al
Teatre Municipal de
Balaguer
un espectacle de qualitat
per a tots els públics, amb
la pretensió de fer gaudir
i enriquir culturalment la
nostra ciutat.
La Mostra, dirigida
per Albert Bonet espera
omplir, un any més el
Teatre de gom a gom
amb tots els amants de
la dansa, els familiars i
amics dels protagonistes
i tots aquells que vulguin
gaudir d’un bon espectacle.

Instantània de l’última edició de la mostra
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Anuncis breus classificats
TREBALL
----------------------------------BUSQUEM a persones
interessades en la venta de productes naturals d’aloe de nutrició
i benestar. Verónica:
618025493.
----------------------------------NATIVA dóna classes
d’anglès, i classes de
conversa en llengua
anglesa. Possibilitat
de fer-ho a particulars
o bé també en grups
organitzats. Interessats trucar al telèfon:
650422582.
----------------------------------ES PRECISA jardiner
per Balaguer. Raó:
610523680.
-----------------------------------S’OFEREIX realitzador
amb equip de càmera
per vídeos de bodes,
comunions, bateigs i
altres esdeveniments.
Àmplia experiència en
el sector audiovisual. Pressupost sense
compromís. Contacte
Dani Arregui, mòbil
686774086 o e-mail a:
daniaso@gmail.com
----------------------------------

ES PRECISA persona
per portar hort a Balaguer, de 60 m2, tancat
amb gallines i conills.
Té aigua i eines. Raó:
617358444.
---------------------------------ES DONEN classes
particulars i repassos
d’anglès de Primària, ESO i Batxillerat.
Informació telèfon:
698383277.
---------------------------------IMMOBLES
---------------------------------VENTA/LLOGUER de
pàrkings tancats al
c/ J au m e Balme s,
11 de Balaguer. Raó:
629310479-629715431.
----------------------------------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 als
telèfons: 973447752639920281.
--------------------------------------

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.
Interessats trucar:
676996765.
----------------------------------LLOGO CASA al carrer
Lleida número 17b de
Balaguer, amb dos
habitacions, totalment moblada, amb
terrassa. Una zona
tranquil·la de la ciutat. Més informació al:
973451231.
----------------------------------ALQUILER en Balaguer, de una habitacion, totalmente
amueblada, con baño
propio, calefaccion y
wi-fi. Info: 619656740.
-------------------------------------VARIS
----------------------------------HORTS a Balaguer.
Cultiva els teus aliments. Reserva el teu
tros. Raó: 649085509
(Josep).
-----------------------------------

COMPRO RELLOTGES
Rolex, Omega, Cartier,
Breitling... Coberteries
i objectes de plata.
No importa antiguitat.
Pago al comptat. Raó:
628727539.
-----------------------------------ES BUSCA professional a Balaguer (arquitecte, enginyer,
assessor, psicòleg,
nutricionista, comptable...), per compartir
local. Despatx ja obert.
Interessats trucar al:
610456836.
-----------------------------------COMPRO: Joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes,
bitllets, postals i fotos antigues.... Interessats contacteu al:
676803205.
----------------------------------SEÑORA MAYTE, videncia y tarot. Alta magia blanca. Horas a
convenir. Información:
609135472.
------------------------------------

VENC cadira de rodes
amb motor acoplat. Bon
preu. Raó: 687702417.
-----------------------------------MOTOR
----------------------------------ES VEN moto HM
Derapage, 50 cc, en
perfecte estat de conser vació. Pocs quilòmetres. ITV recent
passada. Amb molts
extres a part (cilindre
polini 80cc doble aro;
carburador oko replica Kiehin 24; escape
metrakit prorace; biela i cigonyal metrakit
prorace). Preu: 1.300
euros. Tel: 677691168.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Per posar anuncis en
aquesta secció, us
podeu adreçar a les
nostres oficines al c/
Sant Lluís, 36-38 altell de Balaguer o bé
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 març
a les 8 de la tarda del 19 de març
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 19 de març
a les 8 de la tarda del 26 de març
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 26 de març
a les 8 de la tarda del 2 d’abril
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
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