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 La ubicació d’algun 
contenidor esdevé un pe-
rill públic. Em refereixo, 
concretament, els que es 
troben situats a la calçada 
just a tocar a un pas de via-
nants, en una cruïlla de car-
rers. Si hom va pel carrer 
del Dr. Fleming, per la vo-
rera de la dreta en direcció 

al passeig de l’Estació, i vol 
travessar el carrer del Pare 
Sanahuja,  no ho tindrà fà-
cil, perquè un gran conte-
nidor de paper priva com-
pletament la visió. Haurà 
de baixar de la vorera, fer 
una o dues passes  i llavors 
treure el nas, tot procurant 
que cap conductor se li en-
dugui. Si no circulen vehi-
cles, perquè aquests tam-
poc no veuen els vianants, 
hom pot arriscar-se i aca-
bar de travessar la via. Un 

cas similar el podem trobar, 
uns metres més enllà, a la 
cantonada dels carrers del 
Sant Crist i el mateix carrer 
del Dr. Fleming, si anem 
cap al carrer d’Urgell. Ja 
sabem qui té preferència 
en aquests passos, també 
anomenats  de zebra; però, 
no és debades ser prudent i 
mirar. I crec que la solució 
no passa per la supressió 
d’aquests recipients, per-
què el reciclatge és del tot 
necessari.

 Les processons (incloem aquí també els viacrucis 
i les desfilades de soldats romans -armats, manaies- o 
altres elements) són manifestacions de la cultura popular 
religiosa, abundants en l’àmbit catòlic, en les quals una 
imatge d’un sant, la Mare de Déu o de Jesús, sols o 
representant una escena, que són portats en un lloc de 
culte (ermita, església). Si bé el seu origen és a l’Edat 
Mitjana, la seva proliferació es deu al Concili de Trento.
 Després del Concili Vaticà II, la celebració de processons 
va anar decaient fins a la seva pràctica desaparició. Als 
anys vuitanta es viu una revifalla del fenomen, amb la 
recuperació de moltes processons i amb l’incorporació de 
noves advocacions provinents d’altres llocs d’Espanya, a 
causa de la immigració. Fonamentalment, les processons 
tenen lloc durant la Setmana Santa, on s’hi representen 
imatges de la Passió, Mort i resurrecció de Jesucrist.
 La nit del Divendres Sant surt la processó solemne 
i penitencial del Sant Enterrament. La processó treu al 
carrer diversos passos en una impressionant representació 
plàstica de la Passió i Mort de Crist.
 Balaguer recupera aquest any la Processó del Sant 
Enterrament, gràcies a la tasca feta per l’Associació 
Cultural Nostre Pare Jesús i Maria Santíssima dels Dolors 
de Balaguer. Divendres Sant a les 22 h, partirà de l’església 
de Sant Josep, al carrer Miracle, i completarà el seu 
recorregut per la Plaça del Mercadal, El Passatge Gaspar 
de Portolà, el pont nou, l’Avinguda Pere III, el Pont de Sant 
Miquel, el Carrer del Pont, el carrer Sant Jaume, el carrer 
d’Avall, la Plaça Mercadal, carrer Miracle i acabarà altre 
cop a l’església de Sant Josep.

Setmana Santa
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 L’ A j u n t a m e n t  d e 
Balaguer està executant 
les obres que permetran 
posar en funcionament  
proximament el refugi 
municipal d’animals. 
 L’actuació, que estarà 
enllestida d’aquí dos 
mesos aproximadament, 
s e r v i r à  p e r  a c a b a r 
algunes infraestructures 
pendents, com ara les 
connexions de serveis, i 
arreglar els desperfectes 
p r o v o c a t s  p e l  p a s 
del temps i els actes 
vandàlics.
 P a r a l · l e l a m e n t , 
s ’ e s t à  c o n v e r s a n t 
amb una protectora 

d’animals per avaluar la 
possibilitat que es faci 
càrrec de la gestió del 
recinte.
 Les obres consistiran 
en  la  repos ic ió  de l 
mater ia l  robat  i  les 
estructures malmeses o 
inacabades. 
 A c t u a l m e n t ,  e l s 
operar is  municipals 
es tan  t reba l lant  en 
l’adequació de l’edifici 
de serveis del refugi, on 
s’arrebossarà i pintaran 
les parets, enrajolarà el 
terra i es col·locarà la 
instal·lació elèctrica, els 
banys i els tancaments. 
A i x í  m a t e i x ,  q u e d a 
pendent la connexió 
elèctrica i de les xarxes 
de sanejament i aigua 
potable de l’equipament; 
la reparació i ampliació 
dels 24 recintes pels 
animals; reparació de la 
tanca perimetral i neteja 
de la parcel·la.

L’Ajuntament accelera les 
obres d’acondicionament del 
refugi d’animals

Refugi municipal d’animals

S’està negociant amb 
una protectora
d’animals per la
gestió d’aquest nou
equipament

L’edifici de l’antic Centre d’Atenció
Primària entra en funcionament
 L’edi f ic i  del  l ’ant ic 
C A P  d e  B a l a g u e r  h a 
t o r n a t  a  f u n c i o n a r  a 
partir d’aquesta setmana. 
Després de mesos d’obres, 
els serveis d’urgències, 
pediatria, toco-ginecologia 
i administració tornaran a 
ocupar les dependències, 
ara reformades, del vell 
edifici.
 La resta de serveis i es-
pecialitats, s’aniran traslla-
dant de forma progressiva, 
a mesura s’acabin d’enlles-
tir algunes obres pendents. 
A partir de l’1 d’abril s’hi 
traslladaran la base del 
SEM i ambulàncies, també 
en breu la treballadora soci-
al, les extraccions, l’aparell 

locomotor i durant l’estiu 
metges i infermeres de 
primària i especialistes.
 A partir d’ara hi haurà 
un accés diferenciat pels 
usuaris amb cita prèvia, 

Fi de les obres al CAP

La regidoria d’esports organitza una 
nova edició de la Setmana XTrem

 Del 30 de març al 2 
d’abril i coincidint amb 
les vacances de Setmana 
Santa, la regidoria d’Esports  
organitza un cop més la 
Setmana XTrem.
 Els joves d’entre 4 i 
15 anys podran gaudir 
de nombroses activitats 
adaptades a la seva etapa 
escolar i a les necessitats 
educatives i d’esplai que 
demanen per passar unes 
jornades en companyia.
 Enguany la franja d’edat 
s’ha ampliat als nens que 
aquest any cursen el curs de 
P4, ja que les activitats i les 
instal·lacions ho permeten. Activitats de la Setmana X-Trem

La XTrem es celebrarà del 30 de març al 2 d’abril 
durant les vacances escolars de Setmana Santa

els d’urgències i també per 
els extraccions de sang. 
Unes millores que perme-
tran gaudir de comoditat i 
prestacions, tant als treba-
lladors com als usuaris.
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Balaguer recupera la processó del Sant
Enterrament, el proper Divendres Sant

 Balaguer recuperarà 
enguany la processó del 
Sant Enterrament. 
 Després de cinquanta 
anys, l’Associació Cultural 
Nostre Pare Jesús i Maria 
Santíssima dels Dolors 
traurà el Divendres Sant, el 
proper 3 d’abril, els passos 
del Sant Sepulcre i la Mare 
de Déu dels Dolors, els 
quals han restaurat per a 
l’ocasió, la qual lluirà nou 
vestit i mantell. 
 La junta de la Confraria, 
el rector de la parròquia de 
Balaguer, Joan Pujol, i el 
regidor de Cultura, Miquel 

Aige, van presentar el 
passat dissabte 7 de març 
el cartell de la processó i 
el recorregut, que sortirà 
a les 22 hores de l’església 
de Sant Josep, seguirà pels 
carrers Miracle, Portalet, 
creuarà el Pont Nou per 
continuar per l’avinguda 
Pere III, girarà a l’esquerrà 
pel Pont Vell, carrer del 
Pont, Sant Jaume, d’Avall, 
plaça Mercadal i finalitzarà 
al carrer Miracle.
 Segons va expl icar 
el  Germà Major  de la 
Confraria, Sergi Casanova, 
«en el cartell es pot observar 

Presentació de la Processó

Recuperada per l’Associació Cultural Nostre Pare 
Jesús i Maria Santíssima dels Dolors

 El Centre d’Interpre-
tació de l’Or del Segre 
de Balaguer organitza 
durant els propers dies 
de Setmana Santa  l’ac-
tivitat «Recerca d’Or en 
família», una propos-
ta lúdica i adreçada a 
tothom. Es convida als 
visitants a convertir-se 
durant una estona en 
autèntics buscadors d’or 
al riu Segre al seu pas 
per Balaguer.
 L’activitat, que tindrà 
una durada aproximada 
d’1 hora, constarà d’una 
visita guiada per l’espai 
expositiu seguit d’un 
taller de recerca d’or a la 
zona  dels safareigs on el 
visitant podrà aprendre 
la tècnica artesanal per 
separar l’arena de les 

partícules d’or i podrà 
endur-se a casa totes les 
que mostres que hi trobi.
 Les visites, que no 
n e c e s s i t e n  r e s e r v a 
prèvia, es faran a les 11, 
12 i 13 h i a les 17, 18 i 
19 h del  dimarts 31 de 
març fins al diumenge 5 
d’abril.
 E l  p r e u  p e r  f e r 
aquesta activitat és de 
dos euros per persona i 
és gratuït pels menors 
de sis anys.

Aprendre a buscar or en
família durant les vacances 
de Setmana Santa

Buscar Or en família

Una proposta lúdica 
del Centre
d’Interpretació de l’Or 
del Segre per la
propera setmana

un penitent amb caputxó 
vermell, els mateixos hàbits 
que vestiran els natzarens 
de la processió, sobre 
un fons de tenebres amb 
l’skyline de la ciutat de 
Balaguer, on ressalta el 
Sant Crist i l’església gòtica 
de Santa Maria». 
 Per la seva banda, el 
regidor de Cultura, Miquel 
Aige, va agrair l’esforç de la 
Confraria per recuperar una 
antiga tradició de la ciutat, 
perduda des de fa molts 
anys. 
 Durant la processó del 
Divendres Sant  hi haurà 
algun cant de saeta, tot i 
que l’organització no ha 
volgut publicar en quina 
part del recorregut tindrà 
lloc.
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Un projecte de l’Interiorista Agustí Claverol 
als premis “ei, profesional Edition 2015”
 El projecte de reforma de 
l’interior i les terrasses de la 
planta àtic que  l’interiorista 
balaguerí Agustí Claverol, 
ha fet  juntament amb 
els arquitectes Jaume 
Maimó i Jorge García, 
a l ’emblemàtic edif ici 
del Institut Francès de 
Barcelona (C/Moià, núm. 
8), va estar seleccionat 
entre molts altres projectes, 
el passat 24 de febrer en un 
acte que es va celebrar al 
CCCB, per als prestigiosos 
premis de disseny «ei! 
Profesional Edition 2015».
 A q u e t s  p r e m i s  e s 
lliuraran el proper mes 
de Juliol a la ciutat de 
Barcelona.

 Premis que convoca 
l’escola de disseny Elisava 
de Barcelona i que tenen 
molt de prestigi en el sector. 
Una escola que està entre el 

Guardonats dels premis «ei! Profesional Edition 2015»

Joan Maria Molins tornarà a ser el
candidat a l’alcaldia pel Partit Popular

 L’ a c t u a l  r e g i d o r  i 
portaveu del grup municipal 
d e l  Pa r t i t  Po p u l a r  a 
l’Ajuntament de Balaguer, 
Joan Maria Molins, serà el 
cap de llista a les eleccions 
municipals previstes pel 24 
de maig.
 La direcció del Partit 
popular torna a apostar 
per  Mol ins ,  que  serà 
l’alcaldable per tercera 
vegada consecutiva. 
 Molins ja està treballant 
a  fons per  acabar  de 
confeccionar la resta de 
la candidatura del Partit 
Popular de Balaguer per a 
les eleccions municipals.Joan Maria Molins

Joan Maria Molins repeteix com a candidat per
tercera vegada consecutiva a l’alcaldia de Balaguer

 La comissió executiva 
de l’Agrupació del PSC de 
Balaguer ha proposat que 
el cap de llista i candidat 
a la alcaldia de Balaguer 
en les properes eleccions 
municipals de 2015 sigui 
el militant de l’agrupa-
ció local Carlos García 
Gómez.  
 Segons el Primer 
Secretari de l’Agrupació 
del PSC de Balaguer, 
Albert Saiz,  “García 
Gómez és en aquests 
moments la persona que 
reuneix les condicions 
necessàr ies  per  ta l 
d’encapçalar la propera 
llista municipal del PSC 
de Balaguer ”. 
 Carlos García Gómez 
és llicenciat en física 
per la Universitat de 
La Laguna, Doctor en 

física per la Universitat 
d ’ A i x - e n - P r o v e n c e 
(França), llicenciat en 
matemàtiques per la UNED 
i llicenciat en història per 
la UNED. És professor 
titular del departament 
d’enginyeria informàtica 
i matemàtiques de la 
Universi tat  Rovira i 
Virgili de Tarragona on 
desenvolupa la seva 
activitat docent i de 
recerca en el camp de les 
estructures matemàtiques 
discretes. 

Carlos García Gómez, nou
candidat socialista a
l’Ajuntament de Balaguer

Carlos Garcia Gómez

Carlos Garcia ja va 
ser regidor de
l’Ajuntament de
Balaguer en la
legislatura de 1995

top-100 mundial d’escoles 
de disseny. El jurat dels 
premis, estava format per 
personalitats importants 
dins del món del disseny.
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 La doctora en eco-
nomia i professora de 
Teoria Sociològica de la 
Universitat Autònoma
de Barcelona, Mª Jesús 
Izquierdo, va oferir el 12 
de març a l’Ajuntament 
de Balaguer una xerrada
t i t u l a d a  ‘ L a  c r i s i 
econòmica i les dones’, 
en la qual va desgranar 
les claus del context 
econòmic actual i la seva 
repercussió sobre les 
dones.
 Segons Izquierdo, 
l’empobriment derivat 
de la crisi econòmica 
té conseqüències en 
l’augment dels casos 
de  malt ractaments ; 
l’avançament de l’edat 
de  jubi lac ió  de  les 
dones per cuidar néts o 
familiars, i un increment 

de l’atur entre les dones. 
Així mateix, va destacar 
que el 40% dels majors 
de 65 anys ajuden al 
manteniment dels seus 
fills en atur, mentre que 
al 2012 només ho feia un 
15% del col·lectiu.
 L a  c o n f e r è n c i a 
d’Izquierdo s’emmarca 
e n  e l s  a c t e s  d e 
commemoració del Dia
Internacional de les 
Dones, organitzats per 
l’Ajuntament de Balaguer 
i el Consell Comarcal.

Conferència sobre la crisi
econòmica i les dones a 
l’Ajuntament de Balaguer

Conferència de Maria Jesús Izquierdo

Organitzat per
Ajuntament i Consell, 
per commemorar el 
Dia Internacional de 
les Dones

El Centre Excursionista amplia el
rocòdrom i boulder del pavelló del Molí

 El Centre Excursionista 
de Balaguer (CEB), a través 
de la secció d’escalada, està
executant les obres d’ampli-
ació del rocòdrom i boulder 
ubicats al pavelló del Molí 
de l’Esquerrà de Balaguer.  
Tot just un any després 
que l’Ajuntament i el CEB 
arribessin a un acord per 
la gestió d’aquest espai, el 
projecte ja està en marxa 
amb la previsió de trans-

formar l’equipament en un 
dels millors de la demarca-
ció de Lleida.
 Les obres d’ampliació 
preveuen posar el rocò-
drom i boulder de Balaguer 

Rocòdrom del Molí de l’Esquerrà

El Centre Excursionista 
gestiona aquest
equipament que es
convertirà en el millor 
de les terres de Lleida

L’escriptor Joan Portell visita els
alumnes de l’escola Gaspar de Portolà

 Llegir i llegir bé és un dels 
millors aprenentatges per la 
vida. Per a què serveix llegir? 
Per aprendre, per educar-nos, 
per gaudir, per ser més savis, 
per ajudar les persones,…. 
De tot això i més, en van 
poder parlar el nens i nenes 
de primer de l’escola Gaspar 
de Portolà durant la visita de 
l’escriptor Joan Portell, amb 
qui també van comentar el 
seu llibre ‘A mi no m’agraden 
el llibres’.
 L’escola Gaspar de Portolà 
aposta per motivar els infants 
i aprofundir en els textos per 
mantenir aquests fòrums 
amb reconeguts escriptors 
de la nostra literatura. Joan Portell durant la visita

Van parlar sobre la importància de la lectura i del 
seu llibre amb els alumnes de primer de primària

entre els més practicables 
Ponent. La previsió és que 
les obres finalitzin durant 
aquest mes, deixant-lo en-
llestit per posar-lo en funci-
onament.
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El Servei de Català busca voluntaris pel 
programa Voluntariat per la Llengua

 El Servei Comarcal de 
Català vol donar el tret de 
sortida a una nova edició 
del programa Voluntariat 
per la Llengua a mitjans 
d’abril. És per aquest motiu 
que convida totes aquelles 
persones que tinguin ganes 
de participar-hi a passar pel 
Servei de Català del Consell 
Comarcal de la Noguera de 
dilluns a divendres de 8 a 15 

hores per inscriure-s. 
 Aquesta iniciativa pre-
tén fomentar l’ús de la llen-
gua mitjançant la pràctica 
oral.  Es busca gent, tant 
aprenents, és a dir perso-

Consell Comarcal

nes que tinguin ganes de 
llançar-se a parlar el català, 
encara que els costi una 
mica, com voluntaris, que 
han de parlar el català amb 
fluïdesa.

Els voluntaris formaran 
parella lingüística amb 
persones que tenen
ganes d’aprendre el 
català

Creu Roja realitza un curs de formació per 
als seus voluntaris d’intervenció social

 Creu Roja de la Noguera 
ha finalitzat el curs de 
formació pels voluntaris de 
la Institució a la comarca 
que va començar el mes 
de febrer i que ha comptat 
amb l’assistència d’una 

Participants al Curs de Creu Roja

Al curs de 10 hores de durada hi han participat una 
vintena de voluntaris de Creu Roja de la Noguera

vintena de persones. 
 El curs, de 10 hores, 
t e n i a  l ’ o b j e c t i u  d e 
formar en les habilitats 
bàsiques als voluntaris i 
voluntàries que participen 
en algun dels projectes 

d’Intervenció social de 
l ’ent i tat  ja  s igui  gent 
gran, aliments o atenció 
a col·lectius vulnerables 
entre d’altres. 
 En el curs s’han treballat 
els conceptes bàsics al 
voltant de la intervenció 
s o c i a l :  n e c e s s i t a t  i 
demanda, concepte de 
vulnerabilitat; la figura del 
voluntari: funcions, límits 
i aspectes bàsics a tenir 
en compte en el rol de 
voluntari; la comunicació: 
assertivitat, resolució de 
conflictes; i el treball en 
equip. Principis del treball 
en equip i tècniques. 
 Tant  les professores 
del curs, Mercè Espunyes i 
Núria Poch, com l’equip de 
voluntariat han valorat el 
curs com una experiència 
molt positiva i enriquidora 
que els ajudarà a fer millor 
la seva feina i també a 
mil lorar  en les seves 
relacions personals.

 El passat dissabte 21 
de març, l’església de 
Sant Josep de Balaguer, 
va ser l’escenari de la 
Trobada d’Arquets de 
Po n e n t  a  B a l a g u e r 
organitzada per  l’ACEM 
(Associació Catalana 
d’Escoles de Música).
 E s  t r a c t a  d ’ u n a 
trobada d’orquestres 
de corda on els joves 
instrumentistes van 
oferir el repertori conjunt 
que  hav ien  assa ja t 
durant tot el matí, sota 
la batuta dels directors 
de cada escola. Així, els 
alumnes van treballar un 
repertori conjunt.
 També es va realitzar 
un tal ler  de “sound 
pa int ing” ,  a  càr rec 
de Núria Andorrà. Un 

taller on treballen una 
composició a temps real 
en la que els músics han 
de seguir les indicacions 
d e l  d i r e c t o r  s e n s e 
conèixer la peça que 
interpreten.
 E n  l a  Tr o b a d a 
d’Arquets de Ponent  
h i  van part ic ipar  e l 
Conservatori de Lleida, 
les Escoles de Música de 
Les Garrigues i l’Escola 
Municipal de Música de 
Balaguer.

Balaguer acull una Trobada 
d’Arquets de l’Associació
Catalana d’Escoles de Música

Trobada d’arquets a Balaguer

A la trobada hi van 
participar alumnes de 
les escoles de Música 
de Balaguer,
Garrigues i Lleida



9<<C O M A R C A

Gerb celebrarà la seva II Fira de l’art, 
el proper diumenge 12 d’abril

 Les dones dels po-
bles de Les Avellanes, 
Santa Linya, Tartareu i 
Vilanova de la Sal, van 
fer una sortida el passat 
dissabte 7 de març, a 
Barcelona.
 La sortida va consistir 
amb una visita al Palau 

de la Música, un passeig 
pel barri del Born i també 
una visita al Museu de la 
Xocolata.
 Aquesta excursió que 
van organitzar, es va fer 
per commemorar el dia 
Internacional de les do-
nes.

Les Avellanes celebra el Dia de la 
Dona amb una visita a Barcelona

Visita a Barcelona

Fira de Gerb

 El proper diumenge 12 
d’abril Gerb tornarà a ser 
centre de cultura, art i gas-
tronomia, amb la celebració 
de la Segona edició de la 
seva Fira d’art. 
 Durant tot el matí hi 
haurà parades d’exposició 
d’art, actuacions culturals 
de  co l les  geganteres 
i actuació especial dels 
falcons de Vilanova de 
l’Espoia.
 També durant tot el 
mati, es podrà degustar 
una gran varietat de tasts 
gastronòmics.
 També durant tot el matí 
els més petits podran jugar 
a una gran quantitat de 
jocs de fusta tradicionals 
i  interaccionar amb el 
falconers i gegants.
 A l’acabar la fira hi haurà 
un dinar popular al pavelló.

Parades expositives d’art, actuacions culturals de 
colles castelleres i jocs tradicionals per als més 
petits conformaran el certamen artístic i cultural
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Taller de cuina de primavera a
Vallfogona a càrrec de Dolors Mateu  L’Espai Transmissor 

del Túmul de Seró, va 
estar l’escenari de la 1a 
jornada de treball de 
Monitors Starlight del 
Montsec. 
 Aquesta trobada en 
la que hi van participar 
u n a  q u i n z e n a  d e 
moni tors  Star l ight , 
ten ia  com object iu 
compartir experiències 
entre els assistents 
al curs realitzat l’any 
2014, la majoria d’ells 
propietaris de negocis 
de la zona o responsables 

d’espais turístics amb 
denominació Starlight.
 L a  j o r n a d a  v a 
començar  amb una 
visita guiada a l’Espai 
Transmissor, equipament 
que aquest estiu va 
acollir diverses activitats 
relacionades amb el món 
Starlight. 
 S a l v a d o r  R i b a s ,  
Director Científic del 
Parc Astronòmic del 
Montsec i  professor 
d ’ a q u e s t a  p r i m e r a 
fornada de monitors, va 
ser l’encarregat de dur 
a terme la conferència 
«Mesurant la foscor del 
cel». Durant la jornada, es 
van realitzar degustacions 
de productes de la zona i 
va acabar amb la visita a 
l’Espai Astronòmic  de la 
casa rural de Coscó «Ca 
la Cecília».

Seró acull la primera jornada 
de treball de monitors
Starlight del Montsec

Monitors de la Jornada Starlight

La jornada dirigida 
per Salvador Ribas va 
celebrar-se a l’Espai 
Transmissor del Túmul 
de Seró

Dolors Mateu a Vallfogona

 El passat 18 de març  
a l’Esplai de la Gent Gran 
La Vall de Vallfogona va 
celebrar-se un  taller de 
cuina de primavera (Delícies 
salades) i un col·loqui a 
càrrec de la bloguera més 
famosa Dolors Mateu, 
coneguda arreu pel seu blog 
de cuina.
 Un cop més va oferir una 
altra demostració del seu 
talent culinari a Vallfogona, 
on la sala de l’Esplai va 
quedar petita per aquest 
acte.

Del 2 d’abril al 3 de maig, Os de Balaguer 
acollirà l’exposició de primavera

 L’ajuntament d’Os de 
Balaguer, organitza un cop 
més l’exposició de prima-
vera, que obrirà les portes 
del castell Malignum Cas-
trum el dijous 2 d’abril amb 
l’inauguració a 2/4 de 8 del 
vespre i restarà oberta fins 
el proper diumenge 3 de 
maig.
 L’exposició que com 

sempre reuneix a diferents 
artistes i disciplines, està 
comisariada per Laura Cu-
dolà i Talamonte, en aques-
ta ocasió, comptarà amb 

Malignum Castrum, Castell d’Os de Balaguer

Rafa Börlansa amb pintura 
i escultura, Joan Conill amb 
pintura, Gemma Rufach 
amb gravat i la Raquel Tre-
pat amb fotografia.

Durant un mes
l’ajuntament obrirà les 
portes del Malignum 
Castrum per acollir
l’exposició de primavera
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 A  l ’ e d i f i c i  d e 
l ’ o b s e r v a t o r i  s ’ h i 
instal·larà un telescopi 
d e  5 0  c e n t í m e t r e s 
completament controlat 
per ordinador, que serà el 
més gran i complert del 
COU. El tret més destacat 
de l’equipament serà que 
el nou telescopi s’ubicarà 
en un observatori-aula, 
una  in f raest ructura 
i n n o v a d o r a  q u e 
combinarà un observatori 
astronòmic amb les 
comoditats d’una sala 
des d’on grups de fins a 

70 persones podran seguir 
l’observació còmodament 
assegudes al mateix espai 
del telescopi.
 El COU, situat al 
municipi d’Àger, pertany 
al Parc Astronòmic del 
Montsec (PAM), que és una 
iniciativa del Departament 
de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, 
per aprofitar les aptituds 
i potencialitats de la zona 
del Montsec -territori 
situat al pre pirineu de 
Lleida a cavall de les 
comarques de la Noguera 
i del Pallars- per a la 
realització d’investigació, 
formació i divulgació de la 
Ciència, especialment, de 
l’Astronomia. El Montsec 
va obtenir l’any passat la 
certificació de Destinació 
Turística per la Fundació 
Starlight.

S’instal·larà un nou telescopi 
de 50 cm, completament
controlat per ordinador

COU

El nou telescopi
combinarà
l’observatori amb una 
sala amb capacitat per 
70 persones

El COU és el primer planetari del món 
en oferir la tecnologia Open 3D

 El passat dissabte 14 de 
març el Centre d’Observació 
de l ’Univers (COU) va 
iniciar la temporada 2015 
amb l’estrena al planetari 
«l’Ull del Montsec» del 
nou sistema de projecció 
amb la tecnologia 3D activa 
«Full Dome». 
 La combinació d’aquest 
sistema de projecció de 
darrera generació i  la 
característica de «l’Ull del 
Montsec» que permet obrir 
completament la cúpula i la 
pared frontal del planetari, 
fan que es converteixi en 

només uns 20 compten 
amb sistemes de projecció 
3D, però cap d’aquests 
ofere ix  l ’espectacular 
obertura de la cúpula i de la 
pared frontal que s’ofereix 
al Montsec gràcies a la 
qualitat del seu cel.
 L a  p r e s i d e n t a  d e l 
Consell afegia a la seva 
declaració, que una altra 
novetat d’enguany serà 
l’estrena al mes de juny 
d’un nou observatori al 
COU, el tercer. 
 El Consell Comarcal 
inverteix 900.000 euros en 
aquestes dos millores que 
han estat subvencionades 
en un 95% pel Departament 
d e  G o v e r n a c i ó ,  p e l 
Departament d’Empresa i 
Ocupació i pel Programa 
Leader.

l’únic planetari del món 
«OPEN 3D».
 Concepció Cañadell, 
presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
considera que després de 
sis anys de funcionament 
i més de 150.000 visitants, 
era l’hora de donar un nou 
salt de qualitat i procedir a 
millorar l’oferta als visitants 
amb unes instal·lacions 
úniques.
 També expl icà  que 
actualment existeixen uns 
2.000 planetaris censats 
a tot el món, d’aquests 

Sessió al planetari amb 3D

L’Ull del Montsec es converteix d’aquesta manera 
en el primer i únic planetari del món “Open 3D” que 
permet obrir completament la cúpula i el frontal
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Estrena del nou recorregut de les
Muralles, del Pla d’Almatà al Bombo

 Unes vuitanta persones 
van estrenar el nou recorre-
gut per les muralles de Bala-
guer, una proposta turística 
impulsada pel Museu de la 
Noguera que comprèn les 
muralles andalusí i gòtica, 
des del Pla d’Almatà al Bom-
bo.
 Sortint des del Pla d’Al-
matà, la visita va resseguir 
cronològicament l’evolució 
de les muralles de la ciutat, 
vinculada, evidentment, a 
l’expansió urbana. Aquesta 
primera part se circumscriu 
al nucli àrab que va donar 
origen a la ciutat de Bala-
guer, on es conserven 700 
metres de muralla alternada 

amb 24 torres, del segle VIII i 
que està sent restaurada en 
diverses fases.
 L a  c o n s t r u c c i ó  d e 
l’alcàsser o hisn de Balaguer 
a partir de l’any 898 va 
comportar la planificació 
i protecció de nous barris 
que van néixer als peus i a 
l’altiplà de l’oest, avui en dia 
el centre històric i el barri del 
Firal. Aquesta muralla, que 
cronològicament se situa 

Muralla gòtica del segle XIV

entre els segles IX i X, es pot 
veure encara a la cara nord 
del Castell Formós, al barri 
del Firal (on se’n conserva 
un tram) i se’n pot veure la 
petjada amb restes d’una 
torre al carrer Travessera de 
la Botera.
 L’ ú l t i m  t r a m  d e l 
recorregut el conforma la 
muralla gòtica, que fou 
refeta durant la primera 
meitat del segle XIV per tal 
de poder suportar millor 
les embranzides de la 
nova maquinària de guerra 
basada en la pirobalística. 
En conseqüència ,  les 
noves muralles són molt 
més altes (fins a 9 metres) 
i construïdes mitjançant 
la tècnica de l’encofrat. En 
aquest tram destaquen la 
Torre Blanca o Bombo, el Ps. 
del Bombo, el Castell de la 
Gironella, el Portal de Gel o 
Porta del Montsó, el Barranc 
del Torrent, el Portalet i la 
Botera.

Muralles del Pla d’Almatà

A la visita de
presentació hi van
assistir unes 80
persones que van fer el 
recorregut

 L’Ajuntament de Bala-
guer ja ha començat les 
obres de remodelació de 
la plaça de Sant Domè-
nec, una actuació que ha 
de permetre una millor 
conservació del conjunt 
monumental format pel 
claustre i el convent que 
duen el mateix nom.
 L’actuació consisteix 
en la millora de la xarxa 
de clavegueram i el 
drenatge de la plaça 
per evitar que s’entolli 
quan plou i aturar així el 
desgast del monument. 
Po s t e r i o r m e n t ,  e s 
refarà el paviment de 
la plaça, anivellant-
lo, cosa que permetrà 
eliminar les barreres 
arquitectòniques d’accés 
a l’església (actualment, 

hi ha una escalinata) i al 
carrer Urgell.
 Es preveu col·locar 
pedra natural al voltant 
de la plaça, mentre que 
la part central es cobrirà 
amb sauló.
 També s’obrirà un 
nou accés, amb escales, 
des de l’avinguda Comte 
Jaume d’Urgell. La millora 
també contempla la 
il·luminació monumental 
de l’església i de la creu 
de terme.

Comencen les obres de
remodelació de la Plaça de 
Sant Domènec

Plaça Sant Domènec

S’eliminaran barreres 
arquitectòniques i es 
faran nous accessos a 
la plaça, a més de la 
nova il·luminació
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El racó del poeta
Miquel Trilla
--------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
No és amor, 
és soledat 
el que confon la consciència
del que som moltes vegades
envoltant els  sentiments. 
La soledat busca ajuda
ben sovint a parts iguales,
entre buits incontestables
de la pròpia condició
i aquell tot que ens afalaga.
Al temps hi ha hores complexes
on l’amor es difumina
per mor de necessitats.
No és amor,
és estrictament i prou,
-moltes vegades-
compromís amb l’harmonia,
complaença, companyia,
instint de donar per rebre,
desig de voler i saber-se
una miqueta menys sol.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

Vicenç Villatoro indaga 
en les causes que van fer 
que el seu avi abandonés 
Castro del Río, Còrdova, a 
l’edat de 60 anys, després 
d’una vida agitada, com a 
regidor de l’esquerra bur-
gesa, comerciant de tei-
xits sense sentit del nego-
ci, condemnat a mort pels 
franquistes i finalment 
emigrant a 60 anys, gaire-
bé l’edat que té el seu nét 
escriptor quan s’encara 
a la figura enigmàtica de 
l’avi Vicente. Un cop mort 
l’avi, Vicenç Villatoro fa un 
viatge a Castro amb el seu 
pare, per reconstruir entre 
tots dos la gran història 
d’un de tants immigrants 
que un dia van deixar el 
poble sense saber si hi 
tornarien mai més. Una 
novel·la testimonial i de 
reconstrucció del passat, 
un viatge als orígens. Una 
història escrita amb sen-
timent on es recalca la 
valentia d’un home dolç i 
amb un cor que, malgrat 
tenir la vida encarrilada, 
decideix segui lluitant pels 
seus, per la família. Un 
homenatge a tota aquella 
gent que es va veure obli-
gada a deixar la terra dels 
seus orígens i començar 
de nou, sense saber el fu-
tur que esdevindria.    

Nits fredes
Autor: Jin Ba
Gènere: Novel·la

A la superpoblada ciutat 
de Chongqing, la vida 
és dura i desesperada, 
tothom viu amb un caos 
i l’amenaça constant 
d’evacuació. Capital pro-
vincial del govern xinès 
durant la segona guerra 
amb el Japó, Wang Wen-
xuan, un intel·lectual 
humiliat i malalt, que 
treballa corregint les 
publicacions propagan-
dístiques del Partit Naci-
onalista Xinès, es debat 
entre la veneració per 
la seva mare, aferrada a 
les tradicions de la vella 
Xina, i l’amor a la seva 
esposa, una jove moder-
na que encarna els va-
lors morals introduïts per 
la cultura occidental. La 
boira, el fred i la foscor 
de les llargues nits sense 
electricitat són l’escena-
ri d’un conflicte familiar 
entre el món tradicional 
de la cultura xinesa i  i 
el modern de la cultura 
occidental, i això inevi-
tablement està destinat 
a esclatar. Ba Jin fou un 
dels grans escriptors de 
la literatura xinesa del 
segle XX i tant a l’any 
1975 com el 2011 va ser 
presentat com a candi-
dat al premi Nobel de li-
teratura. 
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Un home que se’n va
Autor: Vicenç Villatoro
Gènere: Novel·la de 
memòries

 Partint de la pregunta 
“Creus que dos estranys 
p o d e n  s e r  a m i c s ? ” , 
l’autora ens explica la 
història d’un ocell i un lleó 
i demostra que encara 
que semblin diferents, 
són més semblants del 
que es pensen.
 Al principi, l’ocell té 
por d’allò que considera 
“un gat enorme” i s’amaga 
al seu niu, però poc a poc 
la curiositat l’obliga a 
seguir els moviments 
del lleó.  I un cop superat 
el recel inicial, tots dos 
s’adonen que la seva 
convivència està plena 
d’avantatges. El  l leó 
manté lluny de l’arbre 
micos i serps, i l’ocell li 
treu les paparres al lleó. 
Tan amics es fan que 
inclús el lleó es sentirà 
amb forces per compartir 
amb l’ocell el seu secret 
més gran.
 A través d’aquesta 
història, l’autora tracta 
t e m e s  c o m  l ’ a m o r 
i  l ’amistat ,  la  mort , 
els prejudicis.. .  Amb 
aquesta faula, l’autora 
obre un espai a la reflexió 
i l’aprenentatge de les 
emocions, mostrant als 
petits la importància de 
saber qui són i empatitzar 
amb els altres.

El lleó jardiner
Autor: Elsa Punset
Gènere: Infantil (a
partir de 10 anys)

L E C T U R A
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Classificació
Primera Catalana

1. Morell .......................52
2. El Catllar  .................49
3. Santboià ...................48
4. Sant Ildefons ...........38
5. Vilanova ...................37
6. Rapitenca .................37
7. Amposta ...................36
8. Torredembarra ........36
9. Reddis ......................34
10. Viladecans .............34
11. Lleida B ..................33
12. Balaguer ............... 31
13. Almacelles .............30
14. Tàrrega ...................26
15. Juventud ................25
16. Mollerussa .............24
17. Igualada .................24
18. Torreforta  ..............18

Golejadors del 
C.F. Balaguer

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

 Un gol de Jordi Cli-
villé en el minut 86 va 
donar un punt en el 
derbi davant el Llei-
da B, en un partit en 
que els balaguerins 
estaven en clara in-
ferioritat, perdent per 
0-1 i amb dos jugadors 
menys per les expul-
sions de Yerai i Issac 
durant la segona part.
 Tot i anar perdent, 
els balaguerins no van 
perdre mai les esperan-
ces i al final van recollir 
el seu fruit.

Jordi Clivillé

Propers encontres

29/03/2015 --  17 h
Camp Municipal Vilanova

Vilanova | Balaguer
-------------------------------------

12/04/15  --  17 h
Camp Municipal 

de Balaguer

Balaguer| Torreforta

El CF Balaguer empata al camp de 
l’Amposta i a casa davant del Lleida B

FUTBOL>> L’equip de 
Joan Roca va fallar un 
penal amb l’Amposta i un 
altre en el primer temps 
davant el Lleida B

15/03/2015

AMPOSTA 0
BALAGUER 0

 El Balaguer ha sumat 
dos punts en els dos darrers 
partits disputats, tot i que 
hauria pogut treure millors 
resultats, ja que en els dos 
partits ha pogut sentenciar 
des del punt de penal sense 

tarragonins sense massa 
fortuna. Un parell d’ocasi-
ons de Parra i una d’Adrià 
no van fer possible trencar 
l’empat inicial.
 En temps de descomp-
te i quan tothom donava 
per bo l’empat, l’àrbitre va 
indicar una pena màxima a 
favor del Balaguer, però el 
porter local va endevinar les 
intencions de Monforte i va 
desbaratar la clara ocasió 
de gol que hauria valgut tres 
punts.
 Aquest passat diumen-
ge en el derbi davant el 
LLeida B, va ser Iban Parra 
qui no va marcar la pena 
màxima assenyalada en el 
primer temps. Dues expul-
sions en els minuts 58 i 60 
de Yerai i Isaac respecti-
vament, van deixar l’equip 

fortuna.
 El passat 15 de març, 
l’equip va jugar al camp de 
l’Amposta, un difícil encon-
tre, que els balaguerins van 
controlar defensivament i 
van intentar sorprendre als 

22/03/2015

BALAGUER 1
LLEIDA B 1

Equip titular davant el Lleida B

Isaac amb el control de la pilota

local amb 9 jugadors, cosa 
que va aprofitar el Lleida 
per avançar-se en marcador 
al minut 73. Jordi Clivillé 
aconseguiria empatar a 
manca de 4 minuts pel final 
de l’encontre.
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El Club bàsquet Balaguer celebra amb 
èxit la primera edició de la BWeek

 El Club Bàsquet Bala-
guer ha organitzat del 23 al 
27 de març la primera edició 
de la bWeek en què s’han 
fet activitats per als mem-
bres del Club, algunes de 
les quals obertes als altres 
clubs de la ciutat.
 Una setmana temàtica 
on s’han fet multitud d’actes 
relacionats amb el món del 
bàsquet. La setmana va 
començar amb el partit 
entre els nois i noies del 
Club Esportiu l’Estel i un 
combinat de jugadors del 
Club Bàsquet Balaguer. Tot 
seguit el mateix dilluns es 
va fer un berenar popular 
per tots aquells espectadors 
del partit.
 E l  d i m a r t s  2 4 ,  e l s 
j u g a d o r s  d e  l ’ e q u i p 
professional del Força 
Lleida compartiren una Participants del Club l’Estel a la BWeek 

BÀSQUET>> Del 23 al 27 de març, Balaguer ha 
respirat bàsquet pels quatre costats, amb partits, 
festes, xerrades i demostracions

sessió amb els nens i nenes 
de l’escola de bàsquet, 
que compta amb més de 
50 jugadors i jugadores. 
A l’acabar l’entrenament, 
es realitzà el partit de les 
estrelles on s’enfrontaren 
l’Est contra l’Oest, dos 
equips resultat de les 
votacions que es van dur a 
terme a la pàgina web del 
club.

 El dimecres, el Club 
convidà tots els centres 
d’educació primària de la 
ciutat a competir entre ells 
amb els nens i nenes de 5è 
i 6è. 
 Diferents especialistes, 
psicòlegs, fisioterapeutes 
han realitzat diferents 
xerrades pels esportistes 
durant tota la setmana al 
local de Lapallavacara.

Presentació de la BWeek
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El CTT Villart Logístic guanya els dos 
partits jugats a terres andaluses

 El passat cap de setmana 
el Balaguer Villart Logístic 
de Tennis Taula va tornar 
amb un ple de victòries 
en els seus enfrontaments 
amb el CTM Ciudad de 
Granada , on va guanyar per 
un contundent 1-4 i amb el 
Priego TM, de Córdoba, a 
qui va guanyar per 0-4, amb 
victòries individuals de les 
jugadores balaguerines i en 

CTT Balaguer Villart Logístic

TENNIS TAULA>> Va 
guanyar per 1-4 amb el 
CTM Ciudad de Granada 
i per un contundent 0-4 
davant el Priego TM

El Club Futbol Sala Balaguer Cristec 
venç per 10-2 al C.E. Montmeló

 El Balaguer Cristec de 
Futbol Sala va aconseguir 
una victòria important 
davant  el Montmeló, un 
rival directe a la taula 
classificatòria, per 10 gols 
a 2.
 E l s  v i s i t a n t s  v a n 
inaugurar el marcador al 
minut 4, però els locals van 
remuntar i al descans ja 
guanyaven 3-1.
 A la represa, el Balaguer, 
molt encertat en les seves 
jugades, va aconseguir 
3 gols en cinc minuts, 
sentenciant el partit que 
s’acabaria amb un festival 
de gols per part dels homes 
que entrena Josep Diaz.Balaguer-Cristec

FUTBOL SALA>> El Balaguer no va passar
problemes tot i que els visitants es van avançar

 Fran Codina venç 
en la primera prova del 
Programa 2020. El palista 
de l’AP Balaguer assolí 
la 1a posició el passat 
dissabte a l’estany de 
Banyoles en la 1a prova 
del Programa 2020 en 
categoria infantil B. El 
jove palista es situa 
així provisionalment 
a l  capdavant  de  la 
classificació del programa 
2020, que consta de 6 
proves durant tota la 
temporada. Cal destacar 
els quarts llocs de Roger 
Adserà en benjamí i 
Adrià Farré en alevins. 
En categoria aleví Albert 
Marcelino fou 12è, Joan 
Domingo 14è i Gerard 

Tamargo 15è. Fàtima 
Moutarabi 7a en aleví 
femení. 
 Aquesta prova, que 
inclou els palistes de 
categoria benjamí, aleví i 
infantil, es va disputar en 
paral·lel al Campionat de 
Catalunya d’hivern per la 
resta de categories. En 
categoria cadet Josep 
Domingo fou 16è, Oriol 
Barbosa i Nil Ortiz 19è i 20è 
respectivament, i Albert 
Daura 23è. En categoria 
cadet femenina Júlia Ripoll 
quedà en 9a posició, i Aina 
Codina no pogué finalitzar 
la prova. En sènior Axel 
Marcelino i Gerard Regí 
ocuparen la 16a i 17a 
posició. En veterans A 
Marcos Dobarro fou 3r i en 
veterans B Miquel Adserà 
9è i Astrid Vet 3a. 
Per equips l’Associació 
a c a b à  5 a  e n  u n a 
classificació encapçalada 
pel CN Banyoles, CP 
Castelldefels i Sicoris de 
Lleida.

Bon paper dels palistes de 
l’Associació Piragüista de
Balaguer a Banyoles

Palistes de l’Associació Piragüista Balaguer

PIRAGÜISME>> Fran 
Codina va vèncer en 
la categoria Infantil B, 
encapçalant la
classificació

el partit de dobles.
 Amb aquests resultats 
el Balaguer Villart Logístic 
confirma la seva tercera 
plaça a la classificació 

general i haurà d’esperar 
fins el proper 11 d’abril en 
que rebrà a la seva pista del 
Molí de l’Esquerrà al Vic TT, 
5è classificat a la taula.
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Eric Díaz i Paloma Lobera guanyadors 
absoluts del Trail del Montroig 2015

 Un total de 230 atletes 
van participar el passat 
diumenge al Trail Montroig 
i a la Pujada a Montalegre.
 Eric Diaz va proclamar-
se campió amb 2h12’21’’, 
seguit de Carlos Cera i 
Diego Cardozo en categoria 
masculina metre que en 
femenina la guanyadora 
va ser Paloma Lobera amb 
un temps de 2h 45’ 21’’, 
seguida de Roser Español i 
de Gemma Colomé.
 E n  l a  p u j a d a  a 
Montalegre, el guanyador en 
categoria masculina va ser 
Iu Escolà, amb un temps de 
59’28’’ i en femenina, Maria 
Beringues amb 1h. 12’55’’.Trail Montroig

350 atletes participen a les proves 
de la Cursa del Jonc de Menàrguens

TRAIL>> Iu Escolà i Maria Beringues van
proclamar-se campions de la Pujada a Montalegre

Pol Fernández al 3r lloc del podi  a Menàrguens

Molt bons resultats 
aconseguits el passat 
dissabte  dia 14 de març  
a la lliga Catalana de 
natació organitzada pel 
CN Mollerussa.

D e s a t a q u e m  e n 
categoria Prebenjamí  
la 1a posició d’en Jordi 
Suñé i la 3a de la Cristina 
Palacín en els 25 esquena.

En categoria Benjamí 
del 2006 destacar la 1a 
posició de l’Arnau Pifarré 
en els 50 esquena i en els 
50 papallona, en femení 
tenim la 4a posició de 
la Jasmina Peró en els 

50 papallona, i la 6a de 
l’Helena Roca en 50 
esquena destacar també 
els resultats de  l’Ariadna 
Marin i l’Ariadna Nuñez.

En  benjamina masculí 
2005  l ’E r ic  A larcón 
2n classificat en els 50 
papallona i 50 esquena,  
Giulian Alecsandru 4r  en 
els 50 esquena  i en Jaume 
Pallé 7è i bons resultats de 
l’Albert Salvia i l’Iker Ruiz, i 
en masculí del 2004 tenim 
bons resultats del David 
Galan.

En Benjamí  femení 
tenim la 2a posició de la 
Berta Benseny en els 100 
esquena, i bons resultats 
per la  Núria Bonet,  l’Alba 
Farré, Martina Ollé i la Cel 
Viola.

El CEN Balaguer va 
aconseguir el 2n  lloc en 
el relleu de 4x50 lliures  
benjamí conjunt de 2006.

Jornada favorable de la Lliga
catalana de Mollerussa, pels 
nedadors balaguerins

Nedadors balaguerins

NATACIÓ>> Els
nedadors
prebenjamins i
benjamins van fer uns 
excel·lents resultats

ATLETISME>> La Cursa 
del Jonc de Menàrguens 
aplegà uns 150 atletes en 
les proves sèniors, a més 
d’uns 200 més en les curses 
infantils.
 En la prova llarga, el 
guanyador masculí va ser, 
Alexandre Tàssies  amb un 
temps de 34:30 seguit de 
Francisco Javier Cebrián i 
Pol Fernández. En dones, la 
més ràpida  Toni Hermoso 
amb 45:00, seguida d’Irma 
Zavir iucha i  de Núria 
Codina.
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 I aquest any per Sant 
Josep les blanquilles no 
estaven florides. Ben dife-
rent a l’any passat que si 
ho estaven. No crec que 
l’any electoral que es va 
atansant en els seus dies, 
fins en això, tingui influèn-
cia. Però si és de preveure 
que les conseqüències in-
fluiran en les nostres vides, 
sense nosaltres buscar-ho.
 Quan els partits que 
semblava representaven el 
pensament i desig d’unes 
majories, parlo del PSOE i 
el PP perden la confiança 
del seu electorat i de molts 
indecisos, estem abocats a 
la confusió. No cal dir que 
ells solets han creat aquest 

GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

El que ens va venint
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 3.- “El Sectarisme”.Un 
altre eslògan que ben aviat 
se n’oblidà. Ens sorprenem 
amb quina facilitat i ob-
sessió va criticar al govern 
anterior en aquest aspecte, 
mentre sense cap tipus de 
vergonya i apel·lant sem-
pre a la transparència i la 
feina ben feta, el Sr. Roigé 
contracta personal sense 
respectar la més mínima 
normativa que s’exigeix 
per la contractació públi-
ca. A més per donar aires 
de legalitat i correcció en 
quan a contractació insis-
teix en què es poden revi-
sar els expedients (només 
faltaria!!!) i és precisament  
on queda ben palès la man-

Continuació dels Eslògans del Sr. 
Roigé de la campanya electoral del 
22/05/11
Grup Municipal Socialista de Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ca d’objectivitat, la presa 
de pèl en les proves realit-
zades i la no exigència de 
requisits imprescindibles i 
necessaris per ocupar una 
plaça de treball públic.
 4.- Noves idees i progra-
mes pel benestar dels ciu-
tadans. Podem estar con-
tents amb les grans noves 
idees i programes que ens 
van prometre i no s’han 
dut a terme? Ha canviat 
tant la ciutat i la vida dels 
balaguerins amb l’actual 
govern? O més aviat des-
cobrim un continuisme de 
moltes coses que ja havien 
estat compromeses abans 
malgrat ara s’han assumit 
com a pròpies com la “fira 

medieval”,  “Lapallavaca-
ra”, supressió barreres ar-
quitectòniques...
 Una de les grans ide-
es ha estat transformar la 
fira i afegir-li en nom de 
“Fira Q”, com ja s’havia fet 
a Lleida. Un gran apara-
dor, amb diferent disseny 
i per passejar, però  si es 
pregunta a la majoria de 
comerciants que hi han 
anat, aquests estan molt 
descontents perquè no ha 
generat riquesa ni activitat 
econòmica que és el que 
s’espera d’una fira.
 Ara bé, ens hem om-
plert la boca de “qualitat”, 
“de millora”, mentre retalla 
en educació i per tot ar-
reu, sense que es detectin 
grans canvis econòmics a 
la ciutat ni s’hagi dinamit-
zat el comerç local que és 
l’objectiu primordial d’una 
fira.
 Una altra idea que el Sr. 
Roigé tenia molt present 
era acabar amb l’IMPIC, 
i per tant s’esperava una 

alternativa diferent per 
aquest organisme, que fos 
més clara  i més enriqui-
dora per a la ciutadania de 
Balaguer. Però després de 
fer canvis en la Gerència i 
treure responsabilitats a 
d’altres persones, ha deixat 
la mateixa estructura, fent 
la mateixa feina, dilatant el 
temps per donar comptes i 
finalment  deixant de con-
vocar a l’òrgan represen-
tatiu  on hi ha participa els 
diferents grups del govern 
i representants de la soci-
etat civil de la ciutat. Men-
trestant, el Sr. Roigé ha fet 
els decrets i les contracta-
cions que ha volgut, sense 
informar als regidors de 
l’oposició. És a dir, ha ofe-
gat la transparència que ell 
mateix pregonava i s’ha va-
nagloriat encara de fer les 
coses “ben fetes”. I es que 
ser governant i demòcrata 
de veritat costa molt.
 5 . - A d j u d i c a c i o n s 
d’obres i serveis. Com és 
possible que després de 

tanta crítica i fer respon-
sables de tots els mals 
a l’anterior govern, el Sr. 
Roigé no ha convocat cap 
concurs públic per optar a 
la millor oferta per fer  cine-
ma, actes de festes,  actes 
de la fira,  o per fer  feines i 
serveis que fins ara havien 
fet el personal de l’ajunta-
ment  com és la poda d’ar-
brat...?
 Estem els ciutadans 
de Balaguer contents amb 
tanta discrepància entre 
el què ens va prometre i 
amb el què s’ha fet? Quin 
objectiu han tingut les re-
tallades en educació si hi 
ha tanta despesa en aco-
miadaments, auditories, 
assessors que no ens han 
portat enlloc?
 Li recomanem al Sr. 
Roigé una mica més de 
coherència, prudència, 
modèstia i sobretot auto-
reflexió davant les prome-
ses incomplertes durant 
aquest 4 anys de govern 
amb el vist i plau  d’ERC.

brou d’escàndols gegan-
tins, en uns aparadors ben 
visibles i en unes quanti-
tats brutals de diner. Et vas 
preguntant que hem creat 
entre tots.
 Si girem fulla i mirem 
els partits minoritaris o 
autonòmics, la visió no 
millora. En la seva petite-
sa veus les seves misèries 
partidistes i la menjada de 
milions i milions d’euros 
amb una gran alegria, es 
deuen creure que són els 
governants de xina o els 
d’EEUU, fins i tot, els hi 
agrada els uniformes. Uns 
parlen de baixar impostos 
vivint de les ajudes (Mona-
go), els altres d’afegir un 

altre full de ruta d’un des-
conegut camí (Mas). Tot 
resulta d’allò més atractiu 
quan es ven i atractiva és 
la forma en que ho venen, 
quan  surten els nyaps no 
trobareu a ningú que resi 
el “Jo pecador”. Hem vist 
on ens portava el Sr. Zapa-
tero, però aquest “senyor” 
està donant tombs pel 
món, i té seient al Consejo 
del Reino, no oblidant que 
és un rendista de l’Estat. 
Dels economistes val més 
no dir res, però sí podriem 
fer notar, que l’excepció 
de dos o tres, tots lliga-
ven les llonganisses amb 
fill d’or amb una duració 
eterna. Aquesta crisis que 
tants drames familiars ha 
desfermat i tants errors 
ha descobert, ha obert la 
porta a tots els oportunis-
tes sense cap por, homes 
i dones veuen que amb un 

llenguatge populista po-
den arribar a tenir la mà al 
calaix. Tenen l’oportunitat 
de crear una nova “casta”, 
i els primers d’ells els que 
han trobat i usat aquesta 
paraula, Iglesias, Monede-
ro and company. L’Ada Co-
lau ja burxa per l’alcaldia 
de Barcelona. Desprès del 
Maig, la senyora Forcadell 
ja veurem la cadira que tin-
drà. I aquests bolxevics del 
Podemos ja somien en po-
der-s’ho carregar tot per fre 
una societat nova, que sols 
ells coneixen pels estudis 
que han fet i l’ambició de 
la seva edat. Estem entrant 
en uns temps on la confu-
sió regnarà.
 L’estabilitat es pot fer 
fonedissa, i amb ella tot el 
que hem pagat entre tots 
per tapar forats anteriors.
 Dolentes són les majo-
ries d’un color, però pitjor 

pot ser un galliner amb 
molts galls i unes gallines 
espantades i cansades.
 Tots podem tenir el de-
sig de canviar el sistema 
podrit, però sense enfons-
ar-lo. Això pot sonar molt 
bé, però cap d’aquests nou 
genis diu que tenen per 
substituir-lo i com fer-ho. 
A part de que Grècia es 
mostra cada dia del doble 
llenguatge que utilitzen 
els seus polítics, i al final 
es quedarà en res del seu 
programa original, que els 
va fer guanyadors.
Davant de tot, és del tot 
necessari i útil una pru-
dent desconfiança, però 
no deixa de tenir una certa 
morbositat haver d’escollir 
entre dos mal somnis. Però 
resulta aterrador.

---------------------------------------------
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Balaguer Smart City 20...?
Josep Maria Castells Benabarre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Balaguer va esdevenir 
el nucli de població més im-
portant i extens del Comtat 
d'Urgell. Actualment comp-
ta amb uns 17.000 habitants. 
El seu punt de trobada set-
manal està a la plaça del 
Mercadal, amb un mercat 
amb més de 800 anys d’his-
tòria.
 Entre les seves joies cul-
turals i monumentals hi po-
dem trobar el Jaciment Ar-
queològic del Pla d'Almatà, 
la muralla, l'observatori de 
la Guerra Civil i el Claustre 
de Sant Domènec. També 
l'Església de Santa Maria 
amb el seu gran encant i el 
Santuari del Sant Crist, que 
es visitat per milers de pere-
grins cada any, que també 
són partícips de visites a les 
restes del Castell Formós.
 Ara bé, tota ciutat inevi-
tablement necessita evolu-
cionar...
 Smart City (ciutat intel-
ligent), és un nou concepte 
urbà que impulsa la sosteni-
bilitat mediambiental i eco-
nòmica, així com la gestió 
eficient dels seus serveis, 
amb la finalitat d'aconseguir 
una millora de la qualitat de 
vida de les persones i per-
metre una reducció de la 
despesa pública.
 Fer de Balaguer una 
Smart City ho considero 
necessari perquè suposaria 
que els nostres serveis tin-
guin millores específiques 
que beneficiïn la ciutadania. 
També pels beneficis que 
comportaria en l'urbanisme 
i entorn, millora d'estalvi 
energètic, millora en la mo-
bilitat, aparcament urbà, 
disminució en els temps 
d'espera en les oficines mu-

nicipals i els centres de sa-
lut, i optimització de temps 
en general de cara al ciuta-
dà.
 Potenciar la innovació 
tecnològica i la creació 
d'empreses innovadores al 
nostre territori crec que ha 
de ser una prioritat. Una 
clara mostra que això va 
pel bon camí és que a Ba-
laguer s'ha apostat pel CEEI 
(Centre d'Empreses Inno-
vadores). Però per un futur 
millor cal que les persones 
emprenedores arrisquin per 
crear nous llocs de treball 
per desenvolupar la Smart 
City. Que Balaguer compti 
amb una gran assortiment 
d'aplicacions la faran mo-
derna i atractiva. Tanmateix, 
comptar amb la fibra òptica 
permetria una ciutat molt 
millor de la que tenim ara.
 No oblidem que Bala-
guer en el seu moment va 
ser una ciutat de les més 
vives de Ponent. I amb una 
clara aposta per les noves 
tecnologies, el sector de la 
innovació i amb la creació 
d'un parc temàtic suposaria 
un impuls del turisme.
 Seria bo que els gestors 
de la ciutat contemplin totes 
aquestes propostes i fins i 
tot la creació d'una regidoria 
que tingui competències en 
noves tecnologies i innova-
ció.
 Si som una smart city, 
pioners i innovadors, fomen-
tarem el creixent la pobla-
ció, es generaran nous llocs 
de treball i també una eco-
nomia de superàvit, que ens 
permetrà viure en una ciutat 
millor. I això sense cap mena 
de dubte és el que realment 
li convé a Balaguer. 

Joves BLG engega motors
Associació de Joves de Balaguer “Joves BLG”
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Com alguns ja sa-
breu, el passat octubre 
del 2014 un grup de joves 
de Balaguer amb ganes 
de promoure l'activitat 
juvenil de la ciutat es va 
reunir i va decidir crear 
l'associació de joves de 
Balaguer, “Joves BLG”. 
La nostra raó de ser és 
col·laborar en activitats 
d'oci i cultura, promovent 
així la implicació d'un 

col·lectiu que creiem que, 
almenys fins ara, estava 
poc involucrat en els esde-
veniments organitzats.
 La nostra primera 
meta va recaure en aquest 
últim Carnestoltes, impli-
cant-nos en l'elecció dels 
grups d'animació, en la 
gestió de la barra i en la 
promoció de la festa, i no 
podem fer més que agrair 
el suport mostrat per part 

de tothom. Les vostres ga-
nes de gresca van superar 
les nostres expectatives 
i encara a hores d'ara no 
ens creiem la gran respos-
ta que hi va haver per part 
de tots vosaltres.
 Aquesta ha estat la 
nostra primera festa, i ens 
heu carregat les piles per 
poder organitzar-ne mol-
tes més, estem contentís-
sims i entusiasmats.
 Gràcies a tots per for-
mar part del projecte que 
només acaba de comen-
çar i que encara té corda 
per molt temps.

Controlats, confusos i manipulats
Francesc Cucurull i Torra
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aquesta crisi és pitjor 
que totes les anteriors, 
estant la gent enganxats 
en deutes que no poden 
fer front, perquè són me-
nors els ingressos i ma-
jors les despeses, això 
els que tenen treball, per-
què els que de treball no 
en tenen estan angoixats 
necessitant l’ajuda dels 
seus familiars.
 Des de fa uns quants 
anys estem perdent lo 
bàsic, havent-se accentu-
at més en aquets quatre 
anys la pèrdua d’empre-
ses i fàbriques, petits ne-
gocis com també l’agri-
cultura, incloent estats.
 Sembla que el gran es 
menja al petit, semblant 
que anem a un estat 
mundial privat, decidint 
en una economia global i 
els estats no serviran de 
res.
 Aquesta evolució 
tecnològica i la poca co-
municació centrant-ho 
en uns quants, en els 

mals d’aquesta societat, 
sumant els intel·lectuals. 
Si és que s’entenen, estan 
considerats com a perso-
nes de procés. Ens haurí-
em d’adonar que no està 
bé, doncs els polítics reco-
neixeu els primers, fent un 
diagnòstic agafant alterna-
tives posant-se en el lloc 
dels afectats, no sent bo 
governar amb majoria ab-
soluta, passar d’autoritat a 
automatisme. Seria bo un 
canvi pel bé comú.
 M’ha dolgut molt el 
tancament de l’empresa 
INDOX de Tàrrega, ja que 
hi vaig treballar més de 
vint anys, tenint-hi molts 
companys i sent aproxima-
dament dos-centes les per-
sones afectades, sent una 
empresa de seixanta anys 
d’experiència amb gent 
molt preparada professio-
nalment, amb cisternes de 
gas i altres combustibles, 
tenint un crèdit internaci-
onal, tenint moltes coman-
des de tota Europa i altres, 

tenint una plantilla d’una 
mitja de quaranta-quatre 
anys, sent improbable de 
trobar treball del sistema 
tan desagradat, no merei-
xent-se que en aquesta 
edat estiguin exclosos. 
L’estat ha d’ajudar i rehabi-
litar aquesta fàbrica que és 
rentable, igualment com 
han ajudat a entitats ban-
càries i igualment equips 
de futbol, no podent con-
vertir una democràcia que 
afecta a la part treballado-
ra.
 Diuen que el futur és 
bo, però hauríem de so-
lucionar el present. Po-
sem-nos seriosos buscant 
el bé de tots, doncs estem 
en una atmosfera conta-
giosa i fermentativa molt 
difícil d’anar en contra cor-
rent. Deixem de creure que 
triomfa la mentida, perquè 
al final fracassa. Tant sols 
la bondat i l’estimació por-
ta la tranquil·litat de cons-
ciència. Si no protestem, 
firmarem part d’aquesta 
falsedat.
 Les úniques armes que 
tenim són les urnes, amb 
el nostre vot lliure i consci-
ent.
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L’Aula Municipal de Dansa omple el Teatre 
Municipal amb “Un conte, mil amics”

 Més d’un centenar de ba-
llarines i ballarins van partici-
par en l’espectable ‘Un conte, 
mil amics’, creat i dirigit pel 
director de l’Aula Municipal 
de Dansa, Albert Bonet. A 
través de la dansa clàssica, 
contemporània, jazz, hip-hop, 
ens van mostrar la història 
de La Quimeta, que atrapada 
per la lectura, es va capbussar 
dins un llibre de contes on 
hi va conèixer tots els seus 
personatges que van desfilar 
tots ells, per l’escenari.
 Amb aquest espectacle, 
l’AMD de Balaguer dóna el tret 
de sortida a un seguit d’actes 
per a commemorar el seu 10è 
aniversari. L’espectacle es va fer al teatre davant d’un públic nombrós

Dirigit per Albert Bonet és el primer acte dels
commemoratius del X aniversari de l’Aula de Dansa

 El passat diumenge 
dia 1 de març  el Centre 
E x c u r s i o n i s t a  d e 
Balaguer, l’Associació 
«Terres del Marquesat» i 
l’Associació de dones de la 
Coma de Meià van fer una 
sortida a peu organitzada 
conjuntament a la serra 
del Cogulló, al terme de 
Vilanova.
 E l s  m é s  d e  3 0 
p a r t i c i p a n t s  v a n 
començar a caminar 
a la Font de l’Hedra 
en direcció al cim del 
Cogulló, amb un desnivell 

de 350 metres. A mitja 
pujada es troba la Cova del 
Castejón. En arribar al cim 
i desprès de contemplar 
la magnífica panoràmica 
que ofereix l’indret en totes 
direccions, es van visitar 
les restes d’un dolmen 
del que es va donar una 
detallada explicació del 
que era i representava 
en la seva època. Tot 
seguit es va visitar l’indret 
on hi ha una pintura 
rupestre esquemàtica 
declarada Patrimoni de 
la Humanitat.
 Es va baixar cap al Coll 
de Cabeces i es va arribar 
a l’antiga mina de Barmó.  
Desprès de caminar 7,5 
km arribaren novament  
a la font de l’Hedra on 
havien començat  la 
ruta, per a conèixer el 
patrimoni.

Visita conjunta de tres
entitats a la Serra del Cogulló 
a Vilanova de Meià

Cova de Castejon

Hi van anar el Cen-
tre Excursionista de 
Balaguer, Terres del 
Marquesat i les Dones 
de la Coma de MeiàL’Escola d’Adults de Balaguer, celebra el

fi de trimestre amb un dinar de germanor

Foto de grup dels alumnes

 Amb l’acabament del 
segon trimestre, l’Escola 
d’Adults celebra una gran 
festa culinària. Aquest pas-
sat dimarts dia 24, van fer 
el dinar de germanor, una 
festa oberta a tots els alum-
nes de l’escola, on cada un 
d’ells porta un menjar d’ela-
boració pròpia.
 Una experiència que 
uneix als alumnes, i que té 
un gran èxit de participació. 
Malgrat el temps, van poder 
fer el dinar sota els porxos 
de l’escola.



21<<O C I

Trobada dels exalumnes del Gaspar de 
Portolà de la promoció 1974-1975

 El proper dimecres 1 
d’abril, el carrer d’Avall 
organitza el tercer taller 
de mones de Pascua, 
amb la col·laboracio del 
mestre pastisser Pepe 
Daza, que ensenyarà 
com confeccionar el típic 
pastís que es menja el 

El carrer d’Avall acull un nou 
taller de mones de Pasqua

Taller de mones al carrer d’Avall

Trobada d’exalumnes Gaspar de Portolà

 El passat dissabte 14 de 
març es va celebrar el 40è 
aniversari de la promoció 
del curs 1974-1975 del Col-
legi Gaspar de Portolà.
 La trobada d’exalumnes 
va ser a les 7 de la tarda al 
col·legi, on es va fer una 
visita per les instal·lacions 
actuals i on van poder 
p ro jec ta r  un  DVD de 
les activitats viscudes 
d u r a n t  a q u e l l s  a n y s 
d’escolarització.
 A continuació, després 
de la projecció van fer 
un sopar de germanor, 
on tots els assistents, 
van poder  rememorar 
a n t i g u e s  a n è c d o t e s , 
recordar diferents fets dels 
seus anys d’alumnes de 
l’escola Gaspar de Portolà, 
acompanyats també per 
alguns docents del curs .

Els exalumnes que van acabar els seus estudis l’any 
1975 van celebrar el 40 aniversari de la seva sortida 
del centre escolar Gaspar de Portolà

dilluns de Pascua.
 Tots els interessats en 
participar al taller poden 
participar-hi i entre els 
assistents al taller, es sor-
tejarà una mona familiar. 
Les inscripcions s’han de 
fer a Ferreteria Armengol 
del carrer d’Avall.



22 >> B R E U S

Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
BUSQUEM a perso-
nes interessades en 
la venta de produc-
tes 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. 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 audiovisu-
al. Pressupost sense 
compromís. Contacte 
Dani Arregui, mòbil 
686774086 o e-mail a: 
daniaso@gmail.com
----------------------------------
ES DONEN classes 
particulars i repassos 
d’anglès de Primà-
ria, ESO i Batxillerat. 
Informació telèfon: 
698383277.
----------------------------------

S’OFEREIX  noi per 
passejar gossos, per 
hores a Balaguer. Raó: 
606778010 (Àngel).
----------------------------------
ES NECESSITA ofi-
cial de perruque-
ria i estètica amb 
experiència. Raó: 
616729006.
----------------------------------

IMMOBLES
----------------------------------
ARRENDAMENT  de 2 
hectàrees a Camarasa 
per aplicar drets de 
pagament únic (PAC). 
Raó: 676661962.
--------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, bona si-
tuació, amb vistes al 
riu, foc a terra, moblat 
i totalment equipat. 
Més informació als 
telèfons: 973447752-
639920281.
--------------------------------------
O P O R T U N I TAT, 
venda de parcel·les 
aïllades a la millor 
zona de Balaguer, 
al costat del col·legi 
Mont-roig, de 516 m2. 
Interessats trucar: 
676996765.
-----------------------------------

LLOGO CASA al c/ Llei-
da, 17b de Balaguer, 
2 hab., moblada, amb 
terrassa. Zona tranquil-
la. Raó: 973451231.
-----------------------------------
ALQUILER en Bala-
guer, de una habitaci-
on, amueblada,  con 
baño propio, cale-
faccion y  wi-fi. Info: 
619656740.
--------------------------------------
COMPRO pàrquing. 
Particular voldria com-
prar plaça de pàrquing 
per la zona del Merca-
dal o del Miracle. Raó: 
676680135.
--------------------------------------

MOTOR
-----------------------------------
ES VEN moto HM 
Derapage, 50 cc, en 
perfecte estat de con-
servació. Pocs qui-
lòmetres. ITV recent 
passada. Amb molts 
extres a part (cilindre 
polini 80cc doble aro; 
carburador oko repli-
ca Kiehin 24; escape 
metrakit prorace; bie-
la i cigonyal metrakit 
prorace).  Preu: 1.300 
€. Tel: 677691168.
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
COMPRO RELLOTGES 
Rolex, Omega, Cartier, 
Breitling... Coberteries 
i objectes de plata. 
No importa antiguitat. 
Pago al comptat. Raó: 
628727539.
-----------------------------------
VENC cadira de rodes 
amb motor acoplat. Bon 
preu. Raó: 687702417.
-----------------------------------
OFERTA, gran varie-
tat de quadres  amb 
uns preus d’escàndol. 
Vine a veure la nostra 
galeria. Informació al 
telèfon: 609135472.
-----------------------------------
ES BUSCA professi-
onal a Balaguer (ar-
quitecte, enginyer, 
assessor, psicòleg, 
nutricionista, compta-
ble...), 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 fo-
tos antigues.... Inte-
ressats contacteu al: 
676803205.
-----------------------------------
SEÑORA MAYTE, vi-
dencia y tarot. Alta ma-
gia blanca. Horas a 
convenir. Información: 
609135472.
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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.
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                             dill. a dissb.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                   disb. i diumg.
20.23                                “                                    de dill. a div.
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius
06.10                         TÀRREGA                                dill. a dissb.
07.10                                 “                                          dill. a dissb.
07.50      “                       dill. a div.
12.00                                   “                                        dill. a dissb.
15.00                                “                                    dill. a dissb. 
19.30     “ dill. a dissb.
07.10      LLEIDA de dill. a div.
07.40 “ diari
07.45 “ de dill. a dissb.
07.48 “ de dill. a dissb.
07.55 “ dimt., dimc. i div.
08.00 “ dill., dij. i div.
09.15 ” de dill. a dissb.
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 març a les 8 de la tarda del 2 d’abril SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 2 d’abril a les 8 de la tarda del 9 d’abril MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 9 d’abril a les 8 de la tarda del 16 d’abril 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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