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 El proper dijous 23 d’abril, reviurem un cop més la 
Festivitat de Sant Jordi, celebrant la Diada del llibre i la 
rosa.
 Antigament, les classes aristocràtiques, en aquests 
dies celebraven festes cavalleresques com torneigs, 
de les que eren excloses les classes populars i que es 
celebraven al Born on les dames eren obsequiades amb 
roses i flors. 
 Segles després, el costum d’obsequiar l’estimada amb 
una rosa es va anar estenent fins arribar a ésser, com 
ho és en l’actualitat, una festa típica celebrada arreu de 
Catalunya per tothom. 
 La mateixa data, coincideix amb el dia del llibre 
que commemora la mort de Miguel de Cervantes i de 
Shakespeare i que pretén potenciar i donar difusió a 
una de les eines més importants del desenvolupament 
educatiu de l’home, com és el llibre.
 A la nostra ciutat, a més del premi literari escolar 
que es convoca anualment dins del Pla Municipal 
de Dinàmica Educativa, l’Associació de Comerciants 
Balaguer 2021 organitza un mercat de Sant Jordi al 
Passeig de l’Estació amb parades de llibres, roses i 
tot tipus d’articles relacionats amb la Diada. A més 
s’acostuma a ubicar una carpa on els diferents autors 
balaguerins signen les seves obres durant el dia.
 També és costum que durant aquests dies es 
presentin les novetats editorials locals. Els escriptors 
locals aprofiten els dies abans de la Festa del Llibre i la 
rosa per tal de presentar les noves edicions. 
 Bon Sant Jordi a tothom.

Sant Jordi

 S’apropen les elecci-
ons municipals i, com de 
costum, arriba l’hora de les 
promeses: que si fàbriques 
a dojo, que si les millors 
carreteres –què dic carre-
teres, autopistes-, que si... 
Fum a canvi de vots. Per 
tant, ja que ells demanen 
el vot; nosaltres, els ciu-

tadans, també tenim dret 
a demanar. Més d’un cop, 
m’he servit d’aquesta sec-
ció per demanar, o reclamar  
allò que creia que calia mi-
llorar. Durant aquesta dar-
rera legislatura, he estat re-
iteratiu amb la llicència que 
l’Ajuntament concedeix els 
dissabtes per poder estaci-
onar els vehicles dins la pla-
ça de l’estació d’autobusos. 
Uns vehicles que envaeixen 
fins i tot l’àrea lúdica dels 
infants. Aquest dissabte 

passat, suposo que per les 
obres que es duen a terme 
pel monument que s’hi ubi-
carà, els cotxes van embol-
callar el vaixell de tal ma-
nera que cap infant podia 
moure’s per aquell espai. 
És que la mainada no pot 
jugar allí a aquella hora? 
¿Hi ha alguna altra  ciutat 
on es permeten negligèn-
cies com aquesta i on els 
conductors foranis fan allò 
que als seus indrets prohi-
beixen? Quin civisme!!!
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 L’A juntament  de 
Balaguer ha posat en 
funcionament l’alberg 
de pelegrins Teresa 
Pàmies, ubicat a la casa 
natal de l’escriptora, al 
carrer Pintor Borràs, 12. a 
partir d’ara, aquest espai, 
cedit al consistori per la 
família de Pàmies, està 
a disposició d’aquells 
pelegrins o caminants 
que facin el Camí de Sant 
Jaume.
 L a  c a s a  e s t à 
preparada i equipada per 
acollir 8 hostes, que pel 
preu de 5 euros podran 
passar una nit a l’alberg, 
on se’ls oferirà roba de 
llit, serveis i sala d’estar. 

Per tal d’accedir-hi, cal 
presentar la credencial 
del Camí convenientment 
segellada (a Balaguer, a 
l’Oficina de Turisme i a 
l’Ajuntament) i recollir 
les claus a Lapallavacara 
(edifici ubicat al davant 
de  l ’a lberg)  o  bé  a 
l’Ajuntament.
 Per tal d’aprofitar 
l ’empenta del  Camí 
de Sant Jaume (cal 
destacar que a Balaguer 
conflueixen el Camí del 
Segre i el de Montserrat), 
l’Ajuntament ha decidit 
posar en marxa aquestes 
instal·lacions i disposar 
d ’ u n  e s p a i  o n  e l s 
pelegrins puguin aturar-
se i fer nit a la ciutat per 
un preu assequible.
 En aquest sentit , 
suposa situar Balaguer 
al mapa dels camins 
de Sant Jaume, una 
de les principals rutes 
de  tur isme cul tura l 
d’Europa”.

Posada en marxa de l’Alberg 
de pelegrins Teresa Pàmies a 
la casa natal de l’escriptora

Inauguració de l’alberg de pelegrins Teresa Pàmies

La casa està
preparada per acollir 
fins a vuit pelegrins 
del Camí de Sant 
Jaume

Comença una nova etapa del Tren dels 
Llacs augmentant un 25 % l’oferta

 El Tren dels Llacs es va 
posar en marxa el passat 
dissabte dia 4 d’abril .  
Aquest any serà la setena 
temporada del Tren dels 
L lacs,  que s ’ inaugurà 
amb la incorporació d’un 
cinquè cotxe, amb l’objectiu 
d’oferir un nombre superior 
de places respecte la 
temporada anterior. 
 En concret  l ’oferta 
s’incrementarà un 25%, 

passant de les 224 places 
per viatge a les 280 places.  
 Durant la temporada es 
faran un total de 26 viatges 
amb una ocupació prevista 
del 98%, l’objectiu és el 

Tren dels LLacs

Els viatges van iniciar-se 
el passat dissabte 4 
d’abril i està previst que 
es facin un total de 26 
viatges

d’assolir 7.134 visitants, 
un 23,18% més que la 
temporada anterior, que 
va ser la millor temporada 
des de l ’ inici  del  seu 
funcionament.

Artur Mas inaugurarà l’edició
d’enguany de Fira Q el  25 d’abril

 E l  p res ident  de  la 
Generalitat, Artur Mas, 
inaugurarà el proper 25 
d’abril a les 12 del migdia 
la Fira Q. El certamen, 
dedicat a la promoció 
dels productes i serveis 
de proximitat de qualitat, 

Fira Q

La Mostra nacional de Coques de Samfaina serà un 
dels esdeveniments presents a Fira Q 2015

es renova cada any per tal 
d’innovar i sorprendre i 
emocionar el visitant. 
 El darrer cap de setmana 
d’abril (25 i 26) la ciutat es 
retrobarà amb una de les 
cites més esperades dels 
últims anys: la Fira Q, una 

mostra que en els darrers 
quatre anys ha fet una aposta 
clara per la renovació, 
buscant la projecció de 
nous sectors i iniciatives. 
Sectors tradicionals com 
el comerç i la gastronomia 
de proximitat, es sumen 
a la cultura i el turisme  i 
enguany l’esport també hi 
serà present.
 A  b a n d a ,  F i r a  Q 
segueix apostant per la 
gastronomia amb l’espai 
de la Diputació de Lleida i la 
mostra culinària “Aliments 
del territori i tu”, l’aula de 
cuina Q, l’espai Petit Xef, la 
jornada tècnica de la mel 
i la 30a Mostra Nacional 
de la Coca de Samfaina i 
la 3a Mostra de Panadons 
de la Noguera. Aquest 
darrer sector comptarà 
amb la presència de forners 
d’arreu de la comarca, on 
els visitants podran fer 
degustacions i compra de 
productes exposats.
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Balaguer va acollir una Trobada esportiva 
amb persones amb malaltia mental

 Dins la programació 
d’activitats esportives per 
a persones amb malaltia 
mental, que s’organitzen 
des dels diferents recursos 
de la xarxa de salut mental, 
el passat divendres 24 de 
març el Club Social El Porxo 
gestionat per l’Associació 
Salut Mental La Noguera- 
va organitzar una activitat 
cultural i esportiva a la 
ciutat de Balaguer.
 En aquesta activitat van 
participar-hi una vuitantena 
de persones amb malaltia 
m e n t a l  u s u à r i e s  d e 
diferents recursos de salut 
mental de tota la província 
de Lleida.Trobada a Balaguer

El proper diumenge 12, s’inaugura “Lo 
Morter”, dedicat a la cuina catalana

Els participants a la trobada també van visitar les 
dues exposicions del museu de la Noguera

Ubicacio del morter a l’Avinguda Països Catalans

 Aquest proper diumenge 
dia 12 d’abril, s’inaugurarà a 
les 12 h a l’Avinguda Països 
Catalans, l’escultura “Lo 
Morter”, dedicada als 700 
anys de la cuina catalana, 
obra del balaguerí Josep 
Mateu.
 A continuació, hi haurà 
un dinar de celebració al 
pavelló Molí de l’Esquerrà 
i a continuació hi haurà 
un cafè-concert amb Tui 
Higgins & Xavier Monge 
Project.

 L’A juntament  de 
Balaguer està executant 
les obres de remodelació 
del carrer Cuartel.
 Es tracta de la 2a fase 
de la reforma integral 
d’aquest vial, situat al 
centre històric de la 
ciutat i que transcorre 
entre la  plaça Sant 
Salvador i l’extrem nord 
del carrer Torrent.
 Les obres comporten 
l’aixecament del carrer 
per tal de substituir 
les xar xes d’aigua i 
clavegueram i fer una 

previsió per a un futur 
soterrament de serveis, 
com l’electricitat o la 
telefonia. Es dóna la 
c i r c u m s t à n c i a  q u e 
tant el paviment com 
les conduccions estan 
bastant deteriorades; 
a  banda,  part  de la 
canonada d’aigua, que 
casualment és una de 
les arteries principals 
de la ciutat, passa per 
sota les cases del carrer, 
per la qual cosa amb 
aquesta remodelació 
quedarà íntegrament en 
sòl públic.
 Aquesta fase afecta 
el tram comprès entre la 
plaça ubicada en la part 
central del vial i el carrer 
Torrent, és a dir, en la seva 
part més alta. Les obres 
s’executen amb personal 
de l’Ajuntament.

Execució de la segona fase 
d’obres de la reforma integral 
del carrer Cuartel

Obres al carrer Cuartel

Les obres de reforma  
del carrer Cuartel 
s’estan executant amb 
personal de
l’Ajuntament
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Albert López encapçalarà la llista de 
Ciutadans (C’s) a les municipals
 Albert López serà el cap 
de llista de Ciutadans (C’s) 
a Balaguer. L’Agrupació va 
decidir en la darrera assemblea 

Albert López

 Jordi Ignasi Vidal, 
candidat a l’alcaldia per 
ERC, en les properes 
eleccions municipals 
del 24 de maig, va ser 
l’encarregat de fer la 
presentació de Joan 
Biscarri, una persona 
que des de sempre ha 
estat molt vinculada 
al  món associat iu i 
cultural de Balaguer i 
la província de Lleida 
com a segon de llista 
del partit republicà per 
les properes eleccions 
municipals.   
 Joan   Biscarri     és 
catedràtic de l’Escola 

Universitària de l’Àrea 
de Psicologia Evolutiva 
i de l’Educació de la 
Universitat de Lleida. 
En la seva presentació 
Joan Biscarri va afirmar 
que el moment que viu 
el país actualment ha 
estat clau per decirdir-se 
a fer el pas d’entrar en 
política. 
 Per la seva banda, 
Jordi Ignasi Vidal va 
destacar que la presència 
de Joan Biscarri  els fa 
guanyar credibilitat a la 
candidatura. 
 V i d a l  t a m b é 
v a  a p u n t a r  q u e  l a 
candidatura d’Esquerra 
R e p u b l i c a n a  d e 
Catalunya a Balaguer 
e s t à  p r à c t i c a m e n t 
t a n c a d a  i  q u e  h i 
haurà més persones 
independents en els 
llocs principals de la 
llista.

Joan Biscarri, vicerector de la 
UdL, segon de la llista
electoral per ERC a Balaguer

Joan Biscarri amb Jordi Ignasi Vidal

Biscarri és una
persona molt
vinculada al món 
associatiu, cultural i 
esportiu de la ciutat

local i avalat pel Consell 
General, concórrer a les 
properes eleccions municipals 
de Balaguer del proper 24 de 

maig. La militància va elegir 
previ procés de primàries com 
a cap de llista, al coordinador 
Albert López.
 López  de 27 anys és nascut 
a Balaguer, és Arquitecte Tècnic 
i Sobreestant de professió.
Ciutadans-C’s ha volgut 
apostar per un candidat jove i 
format per tal de poder aportar 
frescor, renovació i noves idees 
a l’ajuntament de Balaguer. La 
candidatura estarà formada 
per balaguerins/es de diferents 
àmbits compromesos amb 
el projecte i ciutat. Formació 
que aposta al seu programa 
per l’ocupació, l’educació i la 
transparència.

L’Obra Social “la Caixa” reforça la seva
acció social a les terres de Lleida, el 2014

 L’Obra Social «la Caixa» 
ha intensificat durant el 
2014 el seu compromís 
amb les necessitats dels 
ciutadans lleidatans en els 
àmbits social i assistencial, 
educatiu, mediambiental i 
cultural.
 Accions com el suport 
als centres de distribució 
d’aliments de Balaguer; pro-
grama de reforç escolar per  
a adolescents en risc social 

Presentació de l’Obra Social la Caixa

La comarca de la
Noguera ha estat una de 
les beneficiades en
diferents accions socials 
dutes a terme

de la Creu Roja a La Nogue-
ra; en el camp de la integra-
ció social de persones amb 
discapacitat i/o malaltia 
mental, ha col·laborat amb 
l’Associació Estel. Una de 

les línies d’actuació del pro-
grama és el Projecte Joves 
Emprenedors, en el qual 
han participat 632 alumnes 
d’ESO i batxillerat, alguns 
de l’Escola Vedruna.
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Centenars de balaguerins surten per
participar a la processó de Divendres Sant

 U n  c i n q u a n t e n a 
d’exalumnes i profes-
sors de la XXa promoció 
del col·legi Gaspar de 
Portolà, que el curs 90-
91 van cursar 8è d’EGB, 
es van retrobar el passat 
28 de març.  A la tarda, 
es va fer un recorregut 

per les instal·lacions del 
centre, on es va projectar 
un DVD amb fotografies 
de les excursions i acti-
vitats que van fer en la 
seva època d’estudiants. 
Després, tots plegats van 
anar a sopar per reme-
morar temps passats. 

Trobada d’exalumnes de Gaspar 
de Portolà del curs 90-91

Exalumnes de Gaspar de Portolà

Processó de Divendres Sant

 Balaguer va recuperar 
enguany la processó del 
Sant Enterrament, on cen-
tenars d’espectadors la van 
voler seguir. 
 Després de cinquanta 
anys, l’Associació Cultural 
Nostre Pare Jesús i Maria 
Santíssima dels Dolors 
durant el Divendres Sant, 
va recuperar la processó 
amb els passos del Sant 
Sepulcre i la Mare de Déu 
dels Dolors, els quals havien 
restaurat per a l’ocasió. 
 La processó va sortir de 
l’església de Sant Josep 
i va recórrer els carrers 
Miracle, Portalet, Pont Nou, 
Avinguda Pere III, Pont de 
Sant Miquel, Carrer del 
Pont, Carrer Sant Jaume, 
Carrer d’Avall, Plaça del 
Mercadal i altre cop carrer 
Miracle.

Recuperada per l’Associació Cultural Nostre Pare 
Jesús i Maria Santíssima dels Dolors, després de 50 
anys, a la capital de la Noguera
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El Consell de la Noguera promou la
gastronomia de la comarca a Sant Josep

 El Consell Comarcal de 
la Noguera va participar 
a la Fira Sant Josep de 
Mollerussa del 19 al 22 
de març amb un estand 
propi dins l’espai que la 
Diputació de Lleida dedica a 
«Aliments del territori i tu».
 Es van exposar els 
productes agroalimentaris 
del territori, com són: vins 
de la D.O. Costers del Segre, 
cervesa artesana, olis de 

l’Associació Molins d’Oli 
de la Noguera, ratafies, 
formatges artesans, mel, 
torrons, xocolata, tòfona 
de la Baronia de Rialb, 
fruita seca, melmelades 

Estand del Consell de la Noguera a la Fira de Sant Josep

Del 19 al 22 de març 
amb un estand propi dins 
l’espai de la Diputació 
de Lleida dedicat a
l’alimentació

Trobada Comarcal de Voluntaris/es de 
Creu Roja a Artesa de Segre
 E l  proper  d issabte 
18 d’abril se celebrarà la 
XII Trobada Comarcal de 
Voluntaris i Voluntàries de 
la Creu Roja La Noguera a 
Artesa de Segre. 
 L’acte aplegarà una 
cinquantena de persones 
voluntàries de la Institució 
Humanitària que realitzen 
la seva acció a tota la 
C o m arca .  L a  t ro b ad a 
l’organitza la Creu Roja 

Trobada de voluntaris/es de la Creu Roja

i conserves, embotit de 
conill, etc.
 Al mostrador, a més, hi 
va haver informació dels 
productors i informació 
turística de la Noguera.

 El dissabte 28 de març 
el poble de la Sentiu de 
Sió va inaugurar tot un 
seguit d’instal·lacions 
orientades a la millora del 
subministrament d’aigua 
potable per al veïnat.
 La primera d’elles 
f o u  e l  n o u  d i p ò s i t 
d ’ e m m a g a t z e m a t g e 
d’aigua, «Dipòsit del 
Fr a n c è s »  a m b  u n a 
capacitat de 13.600 m3 
que triplicarà la reserva 
actual existent i acabarà 
amb els problemes de 
subministrament que 
la població patia en els 
períodes de tanques del 
Canal d’Urgell. També 
foren inaugurades les 

instal·lacions de la nova 
planta potabilitzadora i 
de la derivació d’uns 2 
quilometres de canonada 
d’aigua potable cap a 
la urbanització de Sant 
Miquel.
 E l  c o s t  t o t a l 
d’adjudicació de la triple 
actuació ha estat de 
323.918 €, formant part 
del PUOSC-2012 amb 
una subvenció de la 
Generalitat de Catalunya 
i de la Diputació de Lleida 
que cobria el 95% del cost 
total de l’obra. 
 La jornada va supo-
sar una diada festiva pel 
veïnat amb la celebració 
de tot un seguit d’actes 
que començaren amb el 
descobriment d’una pla-
ca, a la porta del dipòsit, 
per part de l’alcalde de 
la localitat el Sr. Mario 
Gené i del veí Sr. Francesc 
Figueres, antic propietari 
dels 12.500 m2 que ocu-
pen les instal·lacions.

La Sentiu millora el
subministrament d’aigua 
potable per al veïnat

Nou dipòsit a la Sentiu

Han estrenat el nou 
“Dipòsit del Francès” 
amb una capacitat de 
13.600 metres cúbics 
d’aigua 

i compta amb el suport 
de l’Ajuntament d’Artesa 
de Segre,  del  Consel l 
Comarcal de La Noguera i 
de la Diputació de Lleida.
 En aquesta edició, les 
activitats programades 
p e l  v o l u n t a r i a t  e s 
d e s e n v o l u p a r a n  a 
l e s  i n s t a l · l a c i o n s  d e 
l ’Ajuntament d’Artesa 
de Segre que ha cedit 
desinteressadament els 

seus espais.  Entre les 
activitats programades, 
cal destacar la presentació 
interna de la memòria de 
la Creu Roja La Noguera 
2014 i la formació sobre 
d i p l o m à c i a  a m b  q u e 
s’iniciarà la jornada. També 
es realitzaran diferents 
tallers lúdic/formatius 
adreçats a la formació 
continua del voluntariat. 
A banda del ja tradicional 
esmorzar solidari i del 
dinar de germanor, també 
està previst realitzar, a la 
tarda, una visita guiada al 
Castell de Montsonís amb 
el suport de l’Ajuntament 
de Foradada i les entitats 
Caste l ls  Cul tura ls  de 
Catalunya i  Amics de 
Montsonís.
 Aquesta trobada vol 
ser un reconeixement a la 
tasca solidària que duen a 
terme els voluntaris i també 
pretén esdevenir un espai 
afavoridor del contacte 
entre el voluntariat.
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Camarasa acollirà el proper diumenge 
19 d’abril, la 5a Fira d’Artesania

 El proper 12 d’abril 
Gerb tornarà a ser centre 
de cultura, art i gastrono-
mia, amb la celebració 
de la Segona edició de la 
seva Fira d’art. Durant tot 
el matí hi haurà parades, 
exposició d’art, actuaci-

ons culturals de colles 
geganteres i actuació 
especial dels falcons de 
Vilanova de l’Espoia.  
 També es podrà de-
gustar una gran varietat 
de tasts gastronòmics de 
productes de la zona.

Gerb celebra el diumenge 12 
d’abril la Segona Fira d’Art

Fira d’Art a Gerb

Camarasa

 El poble de Camarasa 
en motiu de la festa major 
de Sant jordi, acollirà el 
proper diumenge 19 d’abril 
la 5a Fira d’Artesania, amb 
una trentena de parades 
confirmades que exposaran 
els seus productes als 
visitants, a l’avinguda Sant 
Isidre, de 10 h del matí a les 
14 h del migdia.
 L’ A s s o c i a c i ó  d e 
D o n e s  d e  C a m a r a s a , 
amb la col·laboració de 
l’ajuntament,  organitzen 
d e s  d e  f a  c i n c  a n y s 
aquesta fira on es poden 
trobar parades de menjar, 
joguines, roba, vins, sabons, 
productes de bijuteria...
 A part hi haurà un punt 
d’informació de les Salines 
de Vilanova de la Sal  i també 
un de l’Espai Orígens.

L’Associació de Dones de Camarasa juntament amb 
l’ajuntament, organitzarà la fira d’artesania, amb 
una trentena de parades
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La Vall d’Àger acull el 16è Ral·li de Cotxes 
Antics el proper diumenge 12 d’abril

 El proper 12 d’abril Àger 
reviurà la 16ena edició del 
Ral·li d’Àger de Cotxes 
antics.
 Els clàssics que s’uneixin 
dissabte tindran una cita 
amb les bodegues Mas 
Garcia Muret, a 25 minuts 
d’Àger, on visitaran les 
instal·lacions i faran un tast 
de vins molt especial. I com 
en totes les concentracions, 
el dia fort serà diumenge 
12 on es podrà gaudir, un 
any més, de la ja mítica 
“caravana de clàssics”, la 
benvinguda portada a terme 
per les autoritats locals i 
l’exposició dels clàssics que 
rodejaran tota la vila.Cotxes clàssics a Àger

El Consell Comarcal va acollir la III Fira 
d’Orientació Universitària de la Noguera

El diumenge al matí, la Vall d’Àger donarà la
benvinguda a la caravana de Cotxes Clàssics

 P r o p e r a m e n t  l a 
revista Sport & Travel 
de  S ingapur  i  Hon 
Kong, especialitzada en 
turisme actiu, d’interior, 
d’esquí, enogastronomia 
i cultura, dedicarà un 
especial a Catalunya en 
el qual també donarà a 
conèixer al seu mercat 
asiàtic les activitats de 
turisme actiu que es 
poden gaudir al Montsec 
i algunes comarques 
del Pirineu l leidatà, 
combinades amb visites 
d ’ in terès  cu l tura l  i 

gastronòmic. 
 El dia 20 de març dos 
periodistes d’aquesta 
publicació van visitar el 
Montsec per experimentar 
personalment l’oferta 
turística de la zona: van 
començar la jornada 
a m b  l ’ e x c u r s i ó  e n 
vaixell turístic (aqua-
bus) a l’embassament 
de Canelles, que els 
va portar fins al punt 
d’inici per fer la ruta de 
senderisme del congost 
de Mont-rebei, van volar 
amb parapent a la Vall 
d’Àger i finalment van 
viure l’experiència de 
gaudir del millor cel de 
Catalunya i un dels millors 
del món amb la visita al 
Centre d’Observació de 
l’Univers, enguany amb 
la novetat  del planetari 
Open 3D, únic al món.

La revista “Sport & travel” de 
Singapur i Hon Kong
promociona La Noguera

Pàgines de la revista

Properament faran 
una publicació d’un
reportatge
promocional sobre el 
Montsec

Fira d’Orientació Universitària

 La III Fira d’Orientació 
Universitària de la Noguera va 
reunir prop de 250 estudiants 
de batxillerat de la comarca. 
L’objectiu del certamen és que 
tinguin més informació per 
escollir el centre universitari 
on cursar els graus, un cop 
acabat el curs. 
 En la fira hi van participar 
15 universitats que durant tot 
el matí van rebre als alumnes 
en un estand informatiu 
al claustre del Consell 
Comarcal.
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Balaguer va acollir la commemoració 
del Dia Mundial de la Poesia a Lleida

 Balaguer va acollir la 
passada setmana l’acte 
central de la commemoració 
del Dia Mundial de la Poesia 
a Lleida, en el transcurs del 
qual es van recitar textos 
de clàssics com Apel·les 
Mestres o Josep Carner i 
autors contemporanis com 
Miquel Martí i Pol, Miquel 
Desclot, Jaume Pont, Rosa 
Fabregat i la jove pallaresa 
Meritxell Nus.

 La  lectura ,  que  va 
anar a càrrec d’alumnes 
dels centres educatius 
de Balaguer i l’Aula de 
Teatre de la Crisi Perpètua, 
es va intercalar amb la 

Dia Mundial de la Poesia

Amb la lectura de textos 
d’Apel·les Mestres,
Josep Carner, Miquel 
Martí i Pol, Miquel
Desclot, entre d’altres

El gastrònom Josep Maria Morell
presenta “Els plats de l’ànec gras”
 El gastrònom Josep 
Maria Morell va presentar 
el passat 28 de febrer a 
Lleida, el seu nou llibre  

Nou llibre de Josep Maria Morell

interpretació de peces 
musicals per part de l’Escola 
Municipal de Música i amb 
una projecció audiovisual 
a càrrec dels alumnes de 
L’Estel.

 El passat divendres 
20 de març l’AMPA de 
l’Escola La Noguera 
v a  p r e s e n t a r  e l 
receptari editat per la 
commemoració del desè 
sopar intercultural al 
Casal Lapallavacara de 
Balaguer.
 La primera edició 
d’aquest sopar duta a 
terme l’any 2003 coincidint 
amb la festa final de curs, 
va ser una iniciativa del 
director d’aleshores 
( J o s e p  P e d r ó s ) . 
Aprofitant la riquesa 
social que proveeix la 
interculturalitat que 
existeix a Balaguer va 
pensar que seria bona 

idea compartir i donar a 
conèixer-la mitjançant 
la  gastronomia que 
li va semblar un bon 
punt d’unió. La idea era 
demanar a les famílies que 
voluntàriament cuinessin 
un plat típic del seu lloc 
d’origen per portar-lo al 
sopar de la festa de fi de 
curs. Famílies catalanes, 
marroquines, búlgares, 
romaneses ,  russes , 
gallegues, andaluses, 
indonèsies, etc. Van 
anar fent que aquest 
esdeveniment es repetís 
any rere any fent-se cada 
vegada més popular i més 
multitudinari. L’AMPA 
de l’Escola La Noguera 
va proposar fer un recull 
de totes les receptes 
que varen participar en 
la desena edició i fer-ne 
un receptari. Després de 
molta dedicació i esforç 
desinteressat, finalment, 
aquest receptari ha vist la 
llum.

Presentació del receptari del 
sopar intercultural de l’Escola 
La Noguera de Balaguer

Presentació del receptari

En motiu del desè 
aniversari d’aquest 
sopar que anualment 
celebra l’escola la 
Noguera de Balaguer

«Els plats de l’ànec gras» 
de la col·lecció Catxipanda, 
publicat per Pagés Editors.
 Aquest llibre que és 

el tretzè del gastrònom, 
conté un total  de 170 
receptes  dedicades  a 
l’ànec gras, unes receptes 
clares d’entendre i de fàcil 
preparació.
 El llibre fou presentat 
pel director de la col·lecció 
Vidal Vidal i pel propietari 
de l’empresa “Les delícies 
de l’ànec gros” de Preixana, 
Miquel Llovet, empresa que 
es dedica a la cria d’aquest 
animal. Les fotos dels plats 
del llibre estan fets a la cuina 
del restaurant El Celler 
de l’Arnau de Montsonís, 
on es van cuinar els plats 
per poder confeccionar les 
imatges.
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Balaguer Comercial 2021 organitza
diferentes actes per celebrar Sant Jordi
 Balaguer Comercial 
2021 organitzarà diferents 
actuacions al Passeig de 
l’Estació per tal de celebrar 
la Diada de Sant Jordi, el 
proper dijous dia 23.
 Una desena de parades 
s’ubicaran al Passeig per 
mostrar la seva oferta en 
productes relacionats amb 
Sant Jordi, flors, llibres...
 Per tal de crear més 
ambient de poble i alhora 
dinamitzar Balaguer, es  
realitzarà la cloenda del 
projecte: Per Sant Jordi, 
autors de casa, que es 
va iniciar fa uns mesos 
realitzant tallers a diferents 
escoles de Balaguer i la 
comarca.
 La cloenda consistirà 
en recollir els diferents 
dibuixos i  escrits dels 
nens de les escoles que 
hi estan participant en els 
tallers, rebent a canvi un 

petit detall. Els alumnes 
podran fer entrega dels 
seus dibuixos i escrits en 
una carpa de l’Associació 
també ubicada al passeig.
 En el projecte estan 
p a r t i c i p a n t  d i f e r e n t s 
escriptors de Balaguer amb 
la col·laboració també del 
Centre de Recursos de la 

Parades de Sant Jordi al Passeig

Noguera.
 Tots els dibuixos, passat 
la diada de Sant Jordi, es 
podran veure exposats 
en diferents comerços 
associats de la ciutat. Els 
alumnes que trobin els seu 
dibuix i ho comuniquin a 
l’establiment, rebran un 
petit obsequi.

Camarasa acull la presentació del llibre 
“Què fa la guarra de la teva veïna” 
 E l  proper  d issabte 
11 d’abri l ,  a les 19 h,  
l ’Associació de Dones 
de Camarasa, organitza 
a  l a  S a l a  d ’ a c t e s  d e 
l’Ajuntament, la firma i 

Portada del llibre “Què fa la guarra de la teva veïna?”

presentació del nou llibre 
de l’escriptora Montse Solé, 
«Què fa la guarra de la teva 
veïna?».
 Montse Solé farà una 
presentació prèvia a la 

signatura de llibres a la 
propera Diada de Sant Jordi 
a la ciutat de Barcelona.
 L’escriptora guarda 
relació amb el poble de 
Camarasa, ja que va grabar 
un petit videoclip resum del 
seu llibre en aquest poble, 
on una de les protagonistes 
va ser una veïna del poble 
que a part també va posar 
casa seva per fer d’escenari 
del videoclip, i per això en 
agraïment a la col·laboració 
d’aquest treball, el primer 
lloc on fa la presentació 
of icial  és al  poble de 
Camarasa.
 En acabar, hi haurà un 
tast de vins per a tots els 
assistents a la presentació, 
on també s’hi  podran 
comprar exemplars.

 L’ a j u n t a m e n t  d e 
Balaguer organitza per 
quart any consecutiu 
la Setmana Cultural de 
Sant Jordi.
 Aprofitant l’entrada 
a  l a  p r i m a v e r a ,  l a 
millor climatologia i la 
llargada de les hores 
de sol, s’organitzen tot 
un seguit d’activitats 
culturals al voltant de 
la diada de Sant Jordi, 
concretament del 17 al 
24 d’abril, esdevenint la 
festa major cultural de la 
ciutat de Balaguer.
 P r e s e n t a c i o n s 
d e  l l i b r e s ,  t a l l e r s , 
espectacles familiars, 
música, teatre, dansa, 
premis literaris i molt 
més,  en  un venta l l 
d’activitats variades i 
per a tots els públics. 
 De la multitud d’actes 
que hi ha programats 
per aquesta setmana 
cultural es pot destacar 
la presentació del còmic 

“La llegenda del Sant 
Crist” de Jordi Tordera 
i Ramon Salud, el taller 
de cuina de Sant Jordi 
a  càrrec  del  cuiner 
balaguerí Marçal Solà, la 
revetlla de Sant Jordi de 
la Biblioteca Margarida 
d e  M o n t f e r r a t  a m b 
l’espectacle de dansa 
“Un conte, mil amics” 
de l’Aula Municipal de 
Dansa de Balaguer o el 
lliurament dels premis 
escolars de Sant Jordi, 
l’estrena d’un espectacle 
itinerant amb un drac 
gegant el dia de Sant Jordi 
a la Plaça del Mercadal, la 
projecció de la pel·lícula 
“La llegenda de Sant 
jordi” o la representació 
de l’obra de teatre “Capsa 
de cafè” de Roser Guash 
i Cametes Teatre. Moltes 
activitats on col·laboren 
i participen entitats i 
associacions de la ciutat, 
fent-ho obert a tots els 
públics.

Balaguer viurà una setmana  
de Sant Jordi plena
d’activitats culturals

 Interior del llibre “La llegenda del Sant Crist”
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El racó del poeta
Miquel Trilla
--------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Potser fóra millor
que res no reverberi des del fang
espès de les misèries ancestrals
que el món furtivament ha acumulat.
Potser fóra millor
que deixin d’exhibir-se obertament
maleses i maleses de tants anys,
ocult enaltiment d’allò mal fet,
expressa apologia del pervers.
Potser fóra millor
que no se’n digui res de la maldat,
es conti quin desig cal encarar,
no pas des del relat de tant error,
sinó des de l’essència d’un nou pas
cercant la pau i el bé per a tothom.
Potser fóra millor
deixar a l’anonimat els malfactors
-desterrats, ignorats, abominats i
omplir-nos bé la boca de bondats
-de fets, de bells propòsits, il·lusions de
vida, no de mort, no d’impostors.
Potser fóra millor no parlar tant
del mal i més del bé, que el mal tot sol,
a fe que va més llest que el propi bé
i és hora ja que es faci a l’inrevés.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Quan una relació 
sentimental s’acaba, res 
millor que viatjar a un 
món llunyà per passar 
pàgina i retrobar el propi 
rumb. Després de rebre 
dues postals de Kyoto 
d’un misteriós remitent, 
en Samuel decideix fer 
les maletes i lliurar-se a 
l’aventura. Mentre estu-
dia el wabi-sabi a l’antiga 
capital japonesa, la por-
ta de l’amor està a punt 
d’obrir-se allà on menys 
ho espera. Una novel·la 
que ens transporta al 
Kyoto més sensual, a la 
bellesa més exòtica, al 
detall més subtil. Amb 
Wabi-sabi, Francesc Mi-
ralles ens convida a des-
cobrir l’art de la imperfec-
ció, la bellesa del que és 
imperfecte i efímer, amb 
una obra de successos 
melancòlics i estranys, 
dins una història realis-
ta. Amb uns personatges 
perfilats, plens de reali-
tat, màgia i caràcter, que 
ens faran sentir viatgers 
dins la trama, fins al punt 
que ens semblarà viure-
ho com els protagonistes.
 Una lliçó, una forma 
de vida, d’entendre i veu-
re el món i que faran que 
pensem després de la 
seva lectura.

7 hores per enamorar-te
Autor: Giampolo Morelli
Gènere: Novel·la

 En Paolo es guanya 
la vida fent de periodista 
de la secció d’economia 
d’un conegut diari napo-
lità. És un noi formal, tre-
ballador, educat, que es 
pren molt seriosament la 
seva feina. Tant en l’àm-
bit professional com en 
la seva vida sentimental 
sembla que l’espera un 
futur de color de rosa... 
Fins que un dia sorprèn 
la seva núvia al llit amb 
el seu antic cap. Humili-
at, decideix deixar el diari 
i troba feina a la redacció 
de Macho Man, una re-
vista setmanal d’actuali-
tat per al públic masculí. 
Li assignen un article so-
bre un curs per arribar a 
Mestre en l’Art de Lligar. 
Per a la seva gran sorpre-
sa, el curs l’imparteix una 
dona, la Valeria, per a qui 
en Paolo es convertirà en 
un magnífic conillet d’Ín-
dies... la qual li farà plan-
tejar si és millor apostar 
per una nova relació o 
intentar salvar l’anterior.
 Es podria considerar 
una comèdia romàntica, 
amb sentit de l’humor i 
molta ironia amb els di-
àlegs. Una forma carica-
turitzada de les relacions 
sentimentals vistes pels 
homes.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

Wabi-sabi
Autor: Francesc Miralles
Gènere: Novel·la

 Aquest és un d’aquells 
llibres que te’l miraries 
i remiraries en estones 
perdudes i  que, a la 
vegada, et faria perdre 
estones. Amb un disseny 
cuidat fins a l’últim detall, 
les prop de 200 pàgines 
són un recull de cançons, 
tallers, jocs, manualitats 
i receptes que els avis 
poden fer amb els seus 
néts. D’informació, com 
d’idees, no en falta: cada 
fitxa indica per a quina 
edat està recomanada 
l ’activitat ,  la durada 
aproximada i, lògicament, 
l’explicació detallada 
per  a l  seu  cor rec te 
desenvolupament. A més, 
té fins i tot un capítol 
dedicat a ‘endolcir els dies 
de febre’ amb ‘jocs breus 
i tranquils per als dies 
de malaltia’, una mostra 
del grau de delicadesa 
d’aquesta publicació.
 D e s  d e  j o c s  d e 
fa lda ,  endev ina l les , 
cal·ligrames, passant 
per receptes per fer 
sense  foc ,  jocs  per 
fer amb llapis i paper 
o il·lusions òptiques, 
embarbussaments i jocs 
per riure, que de ben segur 
que ens entretindran 
moltes estones amb els 
petits i joves de casa.

Avis i néts jugueu!
Autor: Àngels Navarro
Gènere: Per famílies

L E C T U R A
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Classificació
Primera Catalana

1. Morell .......................52
2. Santboià  ..................51
3. Catllar .......................50
4. Sant Ildefons ...........41
5. Amposta ...................39
6. Torredembarra ........39
7. Rapitenca .................37
8. Reddis ......................37
9. VIlanova ...................37
10. Viladecans .............35
11. Balaguer ............... 34
12. Lleida B ..................34
13. Almacelles .............30
14. Tàrrega ...................27
15. Igualada .................27
16. Juventud ................25
17. Mollerussa .............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 Figuerola .. 3
7. Pau Solanes ...... 2
8. Joan Martinez ... 2
9. M. Rodriguez ..... 1
10.M. del Aguila .... 1
11. M. Sanchez ...... 1
12. Isaac Solanes .. 1
13. Ferran Rius ...... 1

 Joan Figuerola 
amb dos gols a pilota 
aturada, i Ferran van 
ser els golejadors del 
partit davant el Vilano-
va que van significar 
una victòria impor-
tantíssima de cara a 
assolir l’objectiu de la 
permanència a Prime-
ra Catalana, la propera 
temporada.
 Sumant aquests 
tres punts, el Balaguer 
es situa a set punts del 
descens a falta de vuit 
partits pel final.

Ferran Rius

Propers encontres

12/04/2015 --  17 h
Camp Municipal 

de Balaguer
Balaguer | Torreforta

-------------------------------------
19/04/15  --  12 h
Camp Municipal 

Sant Ildefons
Sant Ildefons| Balaguer

El Balaguer fa un pas de gegant cap a la 
salvació guanyant al Vilanova per 2-3
FUTBOL>> L’equip de 
Joan Roca va remuntar 
un resultat advers i es 
va endur els tres punts 
en joc del Vilanova

22/03/2015

BALAGUER 1
LLEIDA B 1

 El Balaguer va acon-
seguir una gran victòria al 
camp del Vilanova per 2-3 
en un encontre molt igualat 
i en que les alternatives al 
marcador van posar el punt 
d’emoció.
 Els balaguerins es van 

principi, però el Balaguer va 
aguantar bé fins al descans.
 A la represa, els locals 
van estirar les línies i els 
balaguerins es van anar 
arreplegant en defensa. Al 
minut 60 i al minut 64 van 
arribar els dos gols locals 
que capgiraven el marcador 
davant la ineficàcia atacant 
dels homes de Joan Roca 
en aquest començament de 
segona part.
 Però després de rebre 
els dos gols, i lluny de de-
sesperar-se, els balaguerins 
van tornar a agafar el timó 
i al minut 80 una internada 
d’Adrià es tallada en falta 
dins l’àrea. Joan Figuero-
la va aconseguir l’empat, 
transformant el penal. Ja 
en temps de descompte, 
Ferran va aprofitar una pas-

avançar en el marcador 
en el minut 4 de partit, 
amb una falta directa molt 
ben executada per Joan 
Figuerola. Els locals van 
anar aposentant-se sobre 
el terreny de joc, després 
d’haver rebut aquest gol al 

29/03/2015

VILANOVA 2
BALAGUER 3

Pau Solanes

Clivillé lluitant una pilota

sada d’Adrià per marcar 
el 2-3. Tres punts que són 
importantíssims de cara a 
assolir la permanència que 
cada cop és més aprop a 
falta de menys partits pel 
final de lliga.
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Balaguer acull el Primer Campionat de 
seleccions territorials de Futbol Sala

 El passat diumenge 5 
d’abril, el Club Futbol Sala 
Balaguer juntament amb 
la Federació Catalana de 
Futbol Sala i la regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament 
de Balaguer va organitzar 
el primer Campionat de se-
leccions territorials amb la 
presència de les seleccions 
de Girona, de Barcelona 
Nord, de Barcelona Sud i 
de Lleida de Futbol Sala.
 Les quatre federacions 
van presentar equips en les 
categories de benjamins, 
alevins, infantils, cadets, 
juvenils, sènior masculí 
i sènior femení. En total 

28 equips, més de 300 ju-
gadors i jugadores i més 
d’un miler de persones que 
van omplir els pavellons 
d’Inpacsa i del poliesportiu 
des de primera hora del 
matí en que van començar 
els diferents campionats, 
fins a les 9 del vespre en 
que finalitzà l’acte del lliu-
rament de trofeus, presidit 

Selecció lleidatana cadet

per l’Alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé i el 
President de la Federació 
Catalana de Futbol Sala, 
Jordi Eduardo.
 Cal destacar el gran 
paper que van fer les selec-
cions lleidatanes, que van 
imposar-se en les categori-
es benjamí, aleví, infantil i 
cadet que imposant-se en 
les respectives finals a les 
seleccions de Barcelona 
Nord, mentre que en cate-
goria juvenil, els lleidatans 
van caure a la final per 4-2 
davant Barcelona Nord.
 En categoria femenina, 
les noies entrenades per 
Manolo Ortiz, van quedar 
terceres classificades en 
vèncer a la selecció de Gi-
rona en el partit pel tercer 
i quart lloc. Barcelona Sud 
va proclamar-se campiona 
tant en sènior masculí com 
en sènior femení.

Selecció lleidatana infantil

FUTBOL SALA>> 28 
equips i més de 300
esportistes van celebrar 
la festa del Futbol Sala 
el passat 5 d’abril

 El Balaguer Cristec 
va perdre 4-1 en el seu 
desplaçament a la pista 
del Vilafant.
 L’ in ic i  de l  par t i t 
comença igualat amb 
ocasions per ambdós 
conjunts, destacant els 
porters local i visitant. 
A partir de la meitat 
de la primera meitat el 
CFS Cristec comença a 
dominar el partit i a tenir 
ocasions molt clares per 
obrir el marcador però la 
falta d’encert i el porter 
local ho eviten.
 E ls  loca ls  tenen 
a l g u n a  o c a s i ó 
esporàdica però Palau 
i la defensa ho eviten 
sense complicacions, 
però  un  er ror  a  20 
segons per concloure 
la primera meitat fa que 

els locals s’avancin i 
marxin al descans amb 
un marcador favorable 
de 1-0.
 La segona meitat 
comença igual que la el 
final de la primera amb 
un Cristec amb moltes 
ocasions d’empatar i 
inclús poder avançar-
se al marcador, però 
un parell  d’errors el 
tornen a condemnar i 
en tres minuts els locals 
s’avancen fins arribar al 
4-1.

El Club Futbol Sala Balaguer 
Cristec perd 4-1 a la ista del 
CFS Vilafant

Balaguer Cristec

FUTBOL SALA>> Els 
locals s’imposaren en 
un partit molt igualat 
però amb poc encert 
pels balaguerins
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El CTT Balaguer Cudós Consultors
assoleix l’ascens a la Divisió d’Honor

 E n  l a  d a r r e r a 
concentració de lliga de 
la temporada 2014/2015, 
c e l e b r a d a  a  R i v a s 
Vaciamadrid el passat 21 
Ii 22 de març, el Balaguer 
Cudós Consultors es va 
confirmar com a campió de 
lliga del seu grup d’aquesta 
temporada, al guanyar 
dos dels tres encontres 
disputats.
 En el primer encontre 
disputat el dissabte, el 
Balaguer va caure davant 
l’amfitrió, el Rivas per 4 a 
2. Només Loredana Dorca 
va guanyar els seus dos 
partits per 0 a 3 i 1 a 3 davant 
Laura Pérez i Andrea Gordo 

respectivament, però Laia 
Torregrosa va perdre, amb 
resultats molt ajustats, 
davant Andrea Gordo i Celia 
López-Bravo per 3 a 2 i 3 a 
1 respectivament, mentre 
que la infantil Anna Verdés 
queia davant López-Bravo 
i Pérez per 3 a 0, deixant el 
resultat final en 4 a 2 a favor 
del Rivas. Però en el segon 
encontre de la tarda les 

Balaguer Cudós Consultors

balaguerines es van refer, i 
es van imposar al Móstoles 
per 3 a 4. Loredana Dorca va 
guanyar els seus dos partits 
davant Gemma Peñafiel i 
Sara Casillas, ambdós per 0 
a 3. 
 El diumenge, davant 
el Puertollano Femenino, 
també van guanyar per 3-4.
 Amb aquests resultats 
el Balaguer es proclama 
campió de lliga en solitari 
del seu grup amb 28 punts 
(14 victòries i dues derrotes), 
seguit de Las Rozas amb 22, 
cosa que li donaria dret a 
l’ascens directe a la Divisió 
d’Honor Femenina en la 
temporada vinent. Una gran 
temporada per un equip 
pensat per a que les joves 
jugadores balaguerines 
entrin en competició a través 
de continues rotacions, 
sempre sota la direcció de 
la jugadora i entrenadora 
Loredana Dorca.

Balaguer Cudós Consultors

TENNIS TAULA>> Les 
joves jugadores es pro-
clamen Campiones de 
lliga i assoleixen
l’ascens

 El passat dissabte, 
17 de març, el pavelló 
municipal de Balaguer, 
va acollir  la novena 
edició del trofeu de 
g i m n à s t i c a  r í t m i c a 
Ciutat de Balaguer, on 
es va donar un èxit de 
participació de totes les 
edicions, amb gimnastes 
del GYAS Tàrrega, STIL 
Mollerussa, Alcarràs, el 
CN Lleida, el Sicoris Club 
de Lleida, les gimnastes 
de Binefar i de l’Hortàs 
de Tamarite, les del CGR 
Almenar, les Munigims 
d’Almacelles i les locals 
de Balaguer,  van fer 
gaudir al nombrós públic 
assistent. La participació 
va ser un èxit en tots els 
sentits; les grades del 
pavelló es van cobrir amb 
més de 2.000 assistents 

i a la pista més de 550 
gimnastes, van oferir tot 
el seu detall en la bellesa 
de l’esport.
 El medaller va quedar 
força repartit entre els 
equips participants però 
cal destacar els grans 
resultats de les locals, 
on de les 19 categories 
d e  c o m p e t i c i ó  v a n 
aconseguir medalla en 
14 d’elles i en 8 com a 
primeres amb medalla 
d’or i en les diferents 
categories.

Bon paper de les gimnastes
locals en el Trofeu Gimnàstica 
Rítmica “Ciutat de Balaguer”

Gimnastes balaguerines

RÍTMICA>> Les 
gimnastes locals van 
aconseguir fins a vuit 
medalles d’or de 19 
categories
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Pere Rullán i Lola Brusau guanyadors 
del Trail Vall d’Àger
TRAIL>> L’Associació 
E s p o r t i v a  E k k e  i 
l’Ajuntament d’Àger van 
organitzat la Trail Vall d’Àger 
(TVA), que inclou també la 
Trail Via Romana, disputada 
el passat 29 de març a la 
població de la Noguera.  
Com és habitual, es tractava 
d’una prova que oferia dues 
opcions  amb un recorregut 
de 30,5 km i un recorregut 
de 13,4 km, corrent pels 
senders de la vall, ambdues 
amb sortida i arribada al 
Càmping Vall d’Àger.
 Enguany la novetat era 
que la TVA de 30 km estava 
inclosa al 13è Circuit Català 
de curses de muntanya i 
al 3r Circuit Trail Running 
Sèries Lleida.

 Pel que fa als guanyadors 
de la ruta llarga, van ser 
en categoria masculina  
Pere Rullán (2:48:21) i en 
femenina, Lola Brusau 
(4:03:43), amb un total 

Sortida de la Trail Vall d’Àger

de 48 participants. En la 
ruta curta, Òscar Monclús 
(1:07:07) i Núria Ribalta 
(1:17:57), amb un total de 
155 participants en aquesta 
prova.

Grans resultats dels balaguerins al
Campionat Provincial de Lleida Absolut

 El passat dissabte dia 
28 de març es va celebrar 
a Lleida el Campionat 
Provincial de Natació en 
categoria absoluta, amb  la 
participació de mes d’un 

Campionat provincial

NATACIÓ>> Els balaguerins aconseguiren un total 
de 6 medalles absolutes, 2 d’argent i 4 de bronze

centenar de  nedadors dels 
diferents clubs representants 
de la província (CN Lleida, 
CEN Balaguer, INEF Lleida, 
CN Cervera, i CN Tàrrega).
 El Club Esportiu Natació 

Balaguer amb un equip molt 
jove (alevins e infantils) 
va aconseguir 6 medalles 
absolutes, dos medalles 
d’argent aconseguides per 
la Sara Puigarnau en els 50 
i 100 braça tot i ser infantil, 
la medalla de bronze d’en 
Joan Bonet en els 50 braça, 
també bronze per en Carles 
Auberni en els 50 lliures i les 
dos de bronze dels relleus 
femenins.
 A nivell individual tenim 
com a més destacat les 
mínimes aconseguides 
per l’Aurembiaix Pifarré 
en els 100 i 400 lliures pel 
campionat estatal aleví 
d’estiu i la de 400 lliures de 
l’Ares Perera per al Infantil 
estatal d’estiu.
 Molt bons resultats si 
tenim en compte que la 
competició és absoluta i la 
majoria de nedadors del CEN 
Balaguer encara són alevins 
e infantils.

 El Banc de Sang i 
Teixits conjuntament 
amb l’Ajuntament de 
Balaguer i l’Associació 
de Donants de Sang 
de la Noguera, torna 
a organitzar la Marató 
de Donació de Sang de 
Balaguer.

 A q u e s t  d i s s a b t e 
dia 11, de 10 a 22 h, es 
faran la 5a Marató a la 
Sala d’Exposicions de 
l’Ajuntament de Balaguer. 
Una festa solidària, amb 
activitats, obsequis i 
moltes sorpreses durant 
tot el dia.

Aquest dissabte 11 d’abril, 5a
Marató de Sang a Balaguer

Marató de sang a Balaguer
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El que ja ha vingut
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Estic meravellat del tot 
del bé que es deu viure a 
Andalusia. Malgrat tots els 
seus problemes, fins en 
això la força de la vida ens 
fa espanyols. Veiem, ells 
amb cent camins anant al 
Jutjat, per dir-ne una, i no-
salres amb tota una colla de 
trepijocs en marxa que no 
sabem com acabaran i tam-
bé amb il·lustres visitants 
al Jutjat. Ells donant confi-
ança al PSOE, ben conegut 
allà baix doncs sempre han 
manat, i nosaltres aquí dalt 
amb una Convergència que 
ara és independentista i que 
quasi sempre ha manat. Ells 
i nosaltres enfangats fins al 
coll en una d’escàndols eco-
nòmics gegantins de la clas-
se dirigent, i per no dir més, 
seguint els passos -que no 
han necessitat aprendre-, 
del Bárcenas and Cia. La 
vida continuarà ensenyant 
que cap dels culpables ani-
rà a la presó per un temps 
llarg ni tornarà un euro del 
robat. I que amb una mica 
de sort i canviant algunes 
cares el seu partit, pot tornar 
a guanyar unes eleccions. 
Sense donar cap missatge 
nou aquella senyora va fent 
promeses escoltades de fa 
anys, que si pisos, que si tre-
ball, igualtats i oportunitats 
per a tothom, i promesa de 
continuar damunt del ter-
reny sense abandonar el ter-
reny. Ja veurem si ho farà, o 

millor dit, li deixen fer.
 Al meu entendre el po-
ble andalús ha votat pel que 
coneix, i no s’ha volgut invo-
lucrar en cap canvi que de 
sempre no deixa d’ésser un 
interrogant. No cal dir que el 
poble andalús és un poble 
amb un vell coneixement 
de la vida, i que aquest li ha 
dit que val més ruc conegut 
que savi per conèixer. Es diu 
que Convergència al Juliol 
farà canvis de nom, millor 
dit, es refundarà. Nous ob-
jectius i velles cares, per po-
der competir amb Esquerra 
Republicana, i de segur, 
per apartar-se dels noms 
Pujol-Ferrusola, amb una 
marca venedora al mercat 
electoral. No crec que amb 
això sol n’hi hagi prou, ells 
sabran. Per l’altra banda va 
augmentant la gent que no 
creu en cap Fulla de Ruta, 
que tot no deixa d’ésser un 
mata temps, de divuit o de 
quaranta-vuit mesos. Jo 
també ho crec així, per mol-
tes raons que en un futur es-
crit us explicaré, i que com 
en tot judici puc errar. Però 
el pols amb l’Estat sempre 
ha estat negatiu pels qui en-
fronten, i aquesta serà una 
vegada més.
 He dit sempre, que sigui 
el que resulti, tinc el rellotge 
ficat a l’hora del que guanyi 
la majoria; la majoria ha de 
prevaldre. Fa massa anys 
que hem vist com cadascú 

busca i vetlla els seus inte-
ressos. A mi per comoditat 
i edat, i en bona part per 
higiene mental, he rene-
gat d’aquesta postura. Fer 
el que he de fer i dir el que 
penso, és un dels pocs pla-
ers que em queden, i cada 
dia en frueixo més.
 Convergència ha perdut 
per molts dels seus  votants 
la centralitat, que represen-
ta l’equilibri del seny. El seu 
col·legi electoral ha deixat 
de tenir la identitat conegu-
da. Avui és un desconegut 
insegur que en el darrer 
minut pot canviar. La marca 
CiU amb tots els seus duels 
privats, i amb tota aquesta 
marejada que s’han ficat al 
taulell han de crear molts 
problemes i molts dubtes, 
fins i tot, als propis fidels. 
Els alcaldes de CiU que en 
la majoria dels casos han 
fet un bon servei a la seva 
ciutat, poden tenir  el càstig 
que correspondria al seu 
cap. En fi, ja veurem cap on 
tira el carro. Balaguer s’hau-
ria de felicitar per tenir als 
“Nazarenos”. Pel treball fet 
al recuperar la Processó de 
Divendres Sant per la nit. 
Per donar-li essent el pri-
mer any el caire de serietat 
i solemnitat que va tenir en 
la seva senzillesa. És de de-
sitjar i estic segur que així 
serà, que la seva brillantor 
i la col·laboració dels ciuta-
dans, l’any vinent anirà en 
augment. Doncs va ser en 
un mal dia quan es va deci-
dir perdre aquest acte sense 
dir ni piu el poble.
---------------------------------------------

 És desig del Germà Ma-
jor i de la Junta de Govern, 
saludar als seus germans/
es, felicitar a tots aquells que 
van participar en l’estació de 
penitència del passat Diven-
dres Sant i donar les gràcies 
per la generositat demostra-
da.

Agraïment
Sergi Casanova, Germà Major
------------------------------------------------

 Molta gent té la visió 
que el tema de la inde-
pendència de Catalu-
nya sol és per temes de 
llengua, cultura o sim-
plement una mania his-
tòrica de 4 catalans, que 
amb la crisis econòmica 
s’ha vist incrementada.
 Però personalment 
crec, que si apliquéssim 
la lògica entendríem 
perquè una Catalunya 
fora Espanya té un futur 
pròsper i una Catalunya 
amb Espanya té un futur 
molt, molt més difícil 
econòmicament.
 Espanya podríem dir 
que per les seves infra-
estructures públiques és 
com una mansió de luxe 
on la gent que i viu esta 
orgullosa de poder mirar 
per d’amunt de l’ombro 
a les altres mansions 
d’Europa i poder dir som 
els que tenim més Km 
d’AVE o més aeroports, 
per exemple.
 No obstant, de por-
tes en dins la gent de 
la mansió no és ni fe-
liç, ni suficientment 
rica com per mantenir 
aquella opulència d’in-
fraestructures. De forma 
que, per no demostrar 
la realitat a les altres 
mansions d’Europa, es 
retallen amb necessi-
tats bàsiques com sani-
tat, educació i emeten 
dia si, dia també deute 
públic als mercats. Així 
tenim diners i podem 
anar aguantant lo ina-
guantable. I la gent de 
la mansió calla i espera 
impotent un canvi que 
no arribarà, ja que és 
tard. El deute és massa 
gran.
 Per altra banda 
tindríem la Catalunya 
que diu, jo vull marxar 
d’aquesta mansió. No 
vull viure amb aques-

Casa o mansió?
Adam Villart Sauret
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 A tots els que no hagueu 
pogut participar, però feu 
gran aquesta Confraria.
 A la Parròquia de Ba-
laguer i els seus fidels que 
amb la seva presència ens 
van encoratjar i confortar.
 A la ciutat de Balaguer 
per fer-nos costat durant el 
nostre recorregut.
 A tots els veïns que amb 
bona voluntat, van enga-
lanar els seus balcons per 
l’ocasió.

 Als tambors que amb 
tant sols una setmana d’as-
saig, ens van voler acom-
panyar. Als comerços col-
laboradors per les seves 
aportacions.
 A La Junta de la Proces-
só dels Dolors de Bellpuig i 
la Confraria Crist de l’Agonia 
de Lleida, que en estació de 
penitència varen acompa-
nyar la imatge del Sant Se-
pulcre.
 Gràcies de tot cor.

ta tortura constant. Això 
és un no viure. Tinc prous 
diners per compra’m una 
casa a la meva terra Cata-
lunya. Sé que no serà una 
mansió com la d’Alemanya 
però no la necessito. No 
tinc aquestes aspiracions 
faraòniques.
 Prefereixo una casa ben 
ordenada i neta. On la gent 
que hi viu sigui feliç. A més 
a més al ser petita i no te-
nir moltes infraestructures 
puc destinar molts diners a 
la sanitat hi ha l’educació 
dels habitants de la casa. 
Per tant aquets viuran 
tranquils. S’han guanyat 
aquesta tranquil·litat per-
què han treballat molt per 
fer possible aquesta casa. 
A més som pocs i tenim un 
projecte de casa força clar.
 Al final, la gent s’hauria 
de preguntar si prefereix 
viure a la mansió i pagar 
un elevat preu. O comen-
çar un etapa nova amb una 
casa més petita, en un país 
més petit. Però que vol pri-
oritzar la felicitat per sobre 
de la superioritat. Els can-
vis fan por. Però no fer res 
pot ser molt pitjor.
 Al final una societat 
feliç, és una societat que 
consumeix sigui produc-
tes, sigui cultura, arts, ci-
ències, etc. Un futur ple de 
reptes i noves oportunitats. 
Un nou començament per 
milions de catalans i cata-
lanes.
 Si un no és feliç i no és 
sent realitzat amb el que fa. 
Quin sentit te tot plegat?

------------------------------------------
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 Entre amics, cone-
guts i qui m’ha volgut 
escolar he manifestat la 
meva opinió sobre el que 
fins ara havia expressat 
com “operacions de ma-
quillatge a un moribund”, 
gairebé  de tanatopràxia, 
fent referència a la pintu-
ra de les façanes del Cen-
tre Històric, donat que es 
canvia la cara d’edificis 
que constructivament i 
estructuralment estan al 
límit de ser recuperables 
sense millorar-ne el seu 
estat intern on radica re-
alment el seu problema. 
Però m’he adonat que és 
més que això: és un can-
vi de sexe.
 Amb l’excusa i opor-
tunitat del cost quasi 
zero per les arques mu-

El canvi de sexe del Centre Històric
Lluís de la Fuente, arquitecte
----------------------------------------------------------------------------------------------------

nicipals, degut als Plans 
d’Ocupació i a què els pro-
pietaris en paguen només 
els materials (sense tenir 
en compte la seva capa-
citat econòmica), s’està 
modificant la imatge del 
conjunt sense cap tipus 
de rigor històric, construc-
tiu o cromàtic. Seguir una 
carta de colors inventada a 
caprici i usar-la a discreció 
no és tan sols insuficient, 
sinó que a més és un des-
propòsit.
 Per fer-ho més visible 
faig la següent reflexió: 
quina necessitat hi havia 
de canviar el color de la 
Residència de Santa Ma-
ria? És que potser passava 
desapercebuda i calia que 
cridés l’atenció? Suposo 
que el següent pas serà 

 El proper 24 de maig els 
ciutadans de Balaguer es-
tan cridats a les urnes per 
a elegir un nou consistori. 
Un bon moment, conside-
ro, per passar comptes del 
que el govern de Conver-
gència i Unió a la ciutat ha 
pogut fer en aquests quasi 
4 anys (2011-2015).
 En aquest primer escrit 
ho voldria fer en clau eco-
nòmica, les finances muni-
cipals.
 Intentaré fer-ho d’una 
manera molt entenedora i 
sense massa xifres (núme-
ros, però, que són els reals, 
els que estan als llibres de 
comptabilitat de l’Ajun-
tament) i amb conceptes 
molt similars als que qual-
sevol família o negoci de 
Balaguer utilitzaria per sa-
ber on érem i on som.  
 El deute municipal.
 Al juny de 2011, l’Ajunta-
ment de Balaguer tenia un 
deute net de 22.318.839,17 
euros. Al mes de març de 
2015, l’Ajuntament de Ba-
laguer té un deute net de 
16.276.484,74 euros. El con-
sistori, doncs, ha reduït el 
deute en aquests 4 anys en 
6.042.354,43 euros.  
 El deute net és, com 
passa en un negoci, la 
suma del que devem als 
bancs i als proveïdors 
menys els diners que te-
nim.
 El termini de pagament 
als proveïdors.
 A l’any 2011, els pro-
veïdors de l’Ajuntament 
cobraven a quasi 9 mesos. 
En el darrer informe, del de-
sembre de 2014, el termini 
de pagament ha passat a 
38,19 dies. 
 És normal que molts 
proveïdors de Balaguer no 
volguessin treballar per a 
l’Ajuntament si s’havien 
d’esperar 9 mesos a cobrar 
i que no fessin cap des-
compte sobre els preus de 
tarifa. Avui tenim ofertes 
constants i bons descomp-
tes... i comprem a Bala-
guer. 
 Els impostos.

Passem comptes (1)
Josep M. Roigé Rafel, Candidat de CiU a l’alcaldia de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

fer passar l’antic camí his-
tòric de Sant Jaume per la 
passarel·la (com tots sa-
bem que els nostre avant-
passats caminaven sobre 
les aigües) o potser pintar 
la passarel·la de vermell 
així quan surti la imatge a 
Tv3 no sabrem si és el Se-
gre o el riu Onyar.
 Només recordar que el 
Centre Històric com a con-
junt és un BCIN (Bé Cul-
tural d’Interès Nacional) 
i que determinants fronts 
de vials o places són BCIL 
(Interès Local) i, per tant, 
elements d’especial pro-
tecció.
 Perdoneu però el Patri-
moni Històric o s’abando-
na per ignorància o es res-
pecta, però no s’inventa.

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

 La filantropia és 
l'amor al gènere humà i a 
tot arreu d'una forma es-
pecial que consisteix en 
l'ajuda als altres sense 
que necessàriament hi 
hagi interessos o contra-
prestacions.
 Els esforços filantrò-
pics són realitzats per 
part de tot tipus de per-
sones. Donar a una or-
ganització humanitària, 
individuals, comunitats, 
o treballant per a ajudar 
als altres, directament 
o a través d'una organit-
zació no governamental 
amb fins no lucratius, 
acostuma a ser la forma 
habitual d'actuació dels 
filantrops.
 Tots nosaltres som 
herència d'unes expe-
riències. Alguns hem 
crescut en un entorn 
més religiós, altres en un 
ambient ètic però sense 
conviccions religioses. 

La filantropia i la cadena de favors
Josep Maria Castells Benabarre
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tant una forma com l'al-
tra crec que són maneres 
molt dignes i respectables 
per a créixer en harmonia i 
respecte cap als altres.
 Un gran exemple de 
solidaritat es fa en els dies 
de la Marató de TV3, on les 
persones d'arreu es posen 
d'acord per lluitar per una 
finalitat molt justa i neces-
sària: la recerca per dife-
rents aspectes de la salut 
de les persones.
 Catalunya és sens dub-
te un exemple clar de mo-
del de país solidari i ric en 
entitats i organismes que 
aposten per l'ajuda als al-
tres, com es pot veure amb 
els bancs dels aliments i 
d'altres (com del temps), 
les associacions no lucra-
tives, les associacions de 
veïns, les oenagés, asso-
ciacions culturals que fo-
menten la cultura a través 
de les xarxes socials o al 
carrer, entre d'altres.

 A partir de les creen-
ces, l'ètica i la pràctica 
de l'assertivitat se'n pot 
fer una cadena de favors. 
En concret, la cadena de 
favors, habitualment prac-
ticada per filantrops i per-
sones amb clara voluntat 
d'ajudar a la societat no 
requereix molts diners 
ni cap recurs ni bé o pro-
pietat sinó que ho pot fer 
qualsevol persona només 
amb la seva voluntat.
 Per tant, canviar les ac-
tituds cap als altres, ajudar 
a persones amb dificultats 
afegides o persones grans 
n'és un exemple molt clar. 
Com també ho seria aju-
dar a una associació no lu-
crativa a fer-la més gran o 
participar de forma desin-
teressada, entre d'altres.
 En definitiva, la filan-
tropia i la cadena de favors 
és possible i positiva en 
una societat com la que te-
nim. Fem que entre tots el 
món sigui més just! Cons-
truïm una història millor 
per la humanitat!

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

 L’Impost de Béns Im-
mobles (la contribució) és 
el més important (5,5 mili-
ons d’euros cada any). Si 
l’haguéssim revisat anual-
ment segons l’IPC, avui pa-
garíem un 7,02 % més que 
a l’any 2011. Només l’hem 
apujat un 4,7%. La majoria 
de ciutats similars a Bala-
guer l’han apujat més d’un 
7% en aquests 4 anys. 
 L’impost de circulació 
de vehicles, el segon en im-
portància ( 1 milió d’euros 
cada any) no s’ha apujat. 
Ja ens el vàrem trobar al 
màxim permès. 
 Les taxes.
 L’aigua. L’hem apujat 
un 13,74 %. Si ho compa-
rem amb ciutats com la 
nostra, som de les que la 
tenim més barata i d’excel-
lent qualitat. 
 Les escombraries. Als 
particulars, hem passat de 
72,83 euros a l’any a 82,85 
euros (2,5 euros cada any). 
Als comerços, però, s’han 
abaixat un 40% (un comerç 
de 100 m2 s’ha estalviat en 
aquests 4 anys 385,07 eu-
ros).
 Totes aquestes dades, 
perfectament verificables 
en la comptabilitat munici-
pal, indiquen que s’ha arre-
glat, i molt, la situació eco-
nòmica de l’Ajuntament 
sense que s’hagin apujat 
els impostos de forma des-
mesurada i sense que s’ha-
gi suprimit cap servei.  
 Ha costat molt, i hem 
patit molt per fer-ho. En els 
anys 2012, 2013 i 2014 hem 
hagut de pagar als bancs 
cada dia (festius inclosos) 
la quantitat de 7.595,54 eu-
ros. Cada un dels 365 dies 
de cada any.   
 Podreu entendre, 
doncs, que no ha estat 
gens fàcil per al nostre go-
vern. Però, és que aquests 
anys han estat fàcils per a 
algú?  
 Ho dèiem i ho hem fet. 
Hem posat ordre a les fi-
nances municipals i conti-
nuarem, si així ho voleu, en 
la mateixa línia.



20 >> O C I

Lluís Muixí presenta la mona de Sara
Montiel en el seu paper de “la violetera”

 El mestre pastisser de 
Balaguer, de renom inter-
nacional, Lluís Muixí, ha 
presentat com cada any, 
una Mona espectacular 
que s’ha pogut contemplar 
durant tota la setmana San-
ta a l’aparador de la seva 
pastisseria de la Plaça de 
la Sardana. 
 Una mona elaborada 
amb 80 quilos de xocolata 
i sucre, que representa l’ar-
tista Sara Montiel, en el seu 
paper de «la violetera».
 Una autèntica obra d’art 
que Lluís Muixí ens ha brin-
dat un any més a tots els 
balaguerins i a tots els visi-
tants que venen a Balaguer 
i la poden anar a veure.Escultura feta per Lluís Muixí en homenatge a Sara Montiel

L’Escola Mont-roig tanca el 2n trimestre 
amb l’elaboració de mones de Pasqua

Una mona elaborada amb 80 quilos de xocolata i 
sucre que pot contemplar-se a l’aparador

 La Nutrisport Noguera 
Bike Race 2015, celebra 
la seva segona edició, 
com a prova puntuable 
per a l’Open Gran Fons 
BTT de la federació 
Catalana de ciclisme. 
Amb sortida i arribada 
a les instal·lacions de 
La Noguera Càmping-
Bungalow a Sant Llorenç 
de Montgai, reunirà els 
millors bikers nacionals 
i internacionals, donant 
així un gran impuls, i 
posant al mapa una de 
les millors zones per a 

la pràctica del Mountain 
Bike i el turisme esportiu 
de qualitat.
 La Nutrisport NBR 
es disputarà el 12 d’abril 
i constarà d’un exigent 
recorregut Marathon 
de 92km i 2.800 m de 
desnivell positiu, i un 
recorregut modalitat 
Rally, de 43km i 1400 m 
de desnivell.
 La prova recorrerà 
e l s  m i l l o r s  i  m é s 
salvatges paisatges de la 
comarca de la Noguera 
i el Montsec, Vilanova 
de la Sal, el Monestir 
de les Avellanes, Os 
de Balaguer, Tragó de 
Noguera, la zona natural 
dels Picons, Alberola, 
Tartareu i Avellanes.
 La Nutrisport NBR ha 
completat inscripcions 
amb 650 participants.

La Noguera acollirà la II edició 
de la Noguera Bike Race amb 
650 participants

Noguera Bike Race

El proper diumenge 
12 d’abril amb un
recorregut de 92
quilòmetres i un de 43 
quilòmetres

Celebració de la Mona a l’escola Mont-roig

 L’Escola Mont-roig de 
Balaguer va celebrar el final 
del segon trimestre amb 
l’elaboració i consum de 
les tradicionals mones de 
Pasqua. 
 Aquesta manera tan 
dolça de celebrar el final 
de trimestre els va permetre 
participar, conjuntament a 
tots els alumnes del cen-
tre, de la festa menjant-se 
aquests pastissos a l’aire 
lliure i gaudir de l’entorn 
que els envolta.
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Entrevista a Ana San Martín, protagonista 
de l’obra “Mar i Cel” de Dagoll Dagom

BIOGRAFIA:
 Ha realitzat estudis d’in-
terpretació a Londres, de 
cant (líric, modern i voice 
kraft), de dansa clàssica i 
contemporània, així com 
de lluita i patinatge. Ha ac-
tuat i protagonitzat diverses 
obres de teatre i musicals 
d’entre les quals destaquen: 
“Galicia Caníbal”, “Blan-
canieves Boulevard”, “Los 
Miserables” i “High School 
Musical”.
 La seva última inter-
pretació ha estat a l’obra 
Da Vinci Tiña Razón. Ha 
participat, també, en el 
llargmetratge londinenc 
“Luck” dirigit per Liviu Ti-
purita, a més d‘aparèixer 
en algunes series web i fer 
els seus primers treballs en 
l’àmbit del doblatge.
 L’any 2009 va ser nomi-
nada a Joven Revelación 
als Premios Gran Vía per 
la seva interpretació com a 
Sharpay Evans.

Ana San Martín

Una de les escenes de l’obra Mar i Cel

ENTREVISTA:
Cada setmana assisteixen 
al Teatre Victòria més de 
2.000 infants i joves en-
tre els 10 i els 18 anys, ja 
que feu dues funcions es-
colars a la setmana. Són 
diferents aquestes funci-
ons matinals? Quin tipus 
d’energia s’hi viu? 
 Les funcions matinals 
són sense cap tipus de 
dubte molt diferents a les 
convencionals. Els nens i 
nenes reaccionen sense 
filtre davant d’allò que els 
impacta: criden, agafen 
aire tots a l’hora, a vegades, 
en el cas dels adolescents 
riuen a destemps i llavors 
uns es riuen dels altres... 
Però són molt divertides, 
molt enèrgiques.  
 En les funcions per a 
públic general es respira 
un altre tipus de respecte. 
S’agraeix. Crec que con-
necten amb l’espectacle 
d’una altra manera, ho vi-
uen més interiorment però 

amb la mateixa intensitat. 
Em sembla molt especial. 
Si haguessis de definir 
l’experiència Mar i Cel 
amb un dels moments vis-
cuts a llarg d’aquests me-
sos, quina seria?
 Buf. De moment èpics 
n’hi ha hagut diversos, mi-
lers d’anècdotes... Però si 
hagués de triar-ne una pot-
ser triaria una amb la meva 
companya de camerino, la 
Mireia Dolç, una enorme 
artista que interpreta a la 
mare de Saïd i a una viuda 
cristiana. 
 En un canvi ràpid, la Mi-
reia va sortir a escena amb 
la resta de cristianes i per la 
pressa, va oblidar posar-se 
la faldilla. Veure-la en mit-
ges blanques i el vel que es 
duia a l’època va ser èpic. 
Gairebé no podíem aguan-
tar-nos el riure i en quan 
vam sortir d’escena, algu-
nes ens vam tirar a terra 
amb un atac de riure inobli-
dable (Fotos: David Ruano). 

PUBLIREPORTATGE

 Uns 450 escolars dels 
centres de Balaguer van 
prendre part en la 21a 
edició de la Fira de Jocs 
de Pati. 
 El pavelló d’Inpacsa 
es va convertir, per un 
dia, en un gran espai 
d’esbarjo, on els nens 
i nenes de 3r i 4rt de 
primària de totes les 
escoles de la ciutat van 
jugar, aprendre i conviure 
durant unes hores. 
 Tot i que el joc forma 
part de la seva activitat 
diària, l’objectiu d’aquest 
certamen és donar a 

conèixer jocs tradicionals, 
tot ampliant així les 
possibilitats d’esbarjo 
dels nens i nenes més 
enllà d’activitats més 
sedentàries, com els 
videojocs.
 Dividits en catorze 
grups, els nens i nenes 
van anar passant per 
les diverses activitats 
p r o p o s a d e s  p e r 
l’organització: des de 
jocs de tota la vida com 
un, dos, tres... pica paret, 
les curses de sacs o la 
xarranca fins a propostes 
més innovadores com 
anar  de  compres  o 
l’aranya peluda.
 L’activitat forma part 
del Pla de Dinàmica 
Educativa i va incloure 
un esmorzar saludable a 
base de fruita, promogut 
pel projecte Thao, que 
fomenta també l’esport. 

450 alumnes dels centres
escolars participen a la Fira 
de Jocs de Pati de Balaguer

Fira de Jocs de Pati

Durant tot el matí van 
poder jugar a
diferents jocs
tradicionals al pavelló 
Inpacsa
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Anuncis breus classificats
TREBALL
---------------------------------
NATIVA dóna classes 
d’anglès, i classes de 
conversa en llengua 
anglesa. Possibilitat 
de fer-ho a particulars 
o també possibilitat 
de fer-ho en grups 
organitzats. Interes-
sats trucar al telèfon: 
650422582.
----------------------------------
S’OFEREIX realitza-
dor amb equip de 
càmera per vídeos 
de bodes, comuni-
ons, bateigs i altres 
esdeveniments. Àm-
plia 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.
---------------------------------

IMMOBLES
---------------------------------
VENTA/LLOGUER de 
pàrquings tancats 
al c/ Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó: 
629310479-629715431.
---------------------------------
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.
---------------------------------
ES LLOGA aparta-
ment a Camarasa, 
bona situació, amb 
vistes al riu, foc a ter-
ra, moblat i totalment 
equipat. Més infor-
mació als telèfons: 
973447752-639920281.
------------------------------------
ALQUILER en Bala-
guer, de una habita-
cion, amueblada,  con 
baño propio, calefac-
cion y  wi-fi. Infor-
mación al teléfono: 
619656740.
------------------------------------

ES LLOGA pis al c/ 
Sant Crist, 2 habi-
tacions, sense mo-
bles. Raó telèfon: 
619742785.
---------------------------------
LLOGO CASA al c/ 
Lleida, 17b de Bala-
guer, 2 habitacions, 
moblada, amb terras-
sa. Zona molt tranquil-
la. Raó informació: 
973451231.
---------------------------------

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). Demaneu 
informació al telèfon: 
677691168.
----------------------------------

VARIS
---------------------------------
COMPRO RELLOT-
GES Rolex, Omega, 
Cartier, Breitling... 
Coberter ies i  ob-
jectes de plata. No 
importa antiguitat. 
Pago al comptat. Raó: 
628727539.
----------------------------------
VENC cadira de ro-
des amb motor aco-
plat. Bon preu. Raó: 
687702417.
----------------------------------
OFERTA, gran varie-
tat de quadres  amb 
uns preus d’escàndol. 
Vine a veure la nostra 
galeria. Informació 
per a visites al telèfon: 
609135472.
----------------------------------
ES BUSCA professi-
onal a Balaguer (ar-
quitecte, enginyer, 
assessor, psicòleg, 
nutricionista, comp-
table...), per compar-
tir local. Despatx ja 
obert. Interessats tru-
car 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 
magia 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 
altell de Balaguer o 
bé demaneu infor-
mació al telèfon 973 
448 273 o bé visitant 
la nostra web: www.
revistagroc.com
---------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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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 9 d’abril a les 8 de la tarda del 16 d’abril ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 16 d’abril a les 8 de la tarda del 23 d’abril CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 23 d’abril a les 8 de la tarda del 30 d’abril SALA

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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