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Amb el suport de

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

La “a” mana al català:
all, falç, casa, fava, castanya, pastanaga, arrabassada... Al parlat, massa:
ascala, anciam, amportar...
(canviem la “e” inicial per
una “a”), anou, amoto,
arràdio...(posem la “a” on
no hi va, ja que en aquests
casos aquesta “a” és la de

A l’entorn de les fires i mercats s’apleguen professionals,
fabricants, comerciants i artesans que venen un ampli
ventall de productes a tot tipus de públic. El cert, però,
és que la funció de compra i venda no és l’única que han
tingut les fires i els mercats al llarg de la història. Les
concentracions de mercaders i potencials compradors
també han servit perquè persones que no es coneixien
iniciessin relacions i contactes, perquè es tanquessin i
confirmessin pactes.
L’aparició d’altres fires més emfatitzades en productes
concrets s’ha convertit en motiu de promoció econòmica,
turística i cultural de moltes poblacions. Per exemple, la
Fira de l’Avet d’Espinelves, la del Gall del Prat de Llobregat,
la del Càntir a Argentona, la de Ceràmica a Verdú, la del Vi
del Priorat a Falset o la Fira de Xollada d’Ovelles a Sort...
En definitiva, hi ha fires dedicades a tot tipus de productes
i per a tot tipus de públic.
Als darrers anys han aparegut fires i mercats d’aparells
de telefonia mòbil, d’habitatges a baix preu o d’invents
robòtics de tot tipus. Són fires populars, perquè, en el fons,
malgrat que la imatge externa és diferent, tenen la mateixa
funció que les fires amb segles d’història: s’adapten a la
societat del moment i s’hi succeeixen tot tipus de relacions
humanes i culturals.
Aquest cap de setmana, la Noguera també estarà de
fira. Balaguer celebra la seva Fira Q, i la Fira de la campana
a Os de Balaguer. Milers de persones es mobilitzaran
durant els dos dies per participar de les nombroses
activitats, exposicions i venda que s’organitzen al voltant
d’aquests certàmens firals, que donen la benvinguda al
mes de maig.

l’article femení singular
que precedeix la paraula
correcta: la nou, la moto, la
ràdio...).
En referir-nos a nous,
i no anous, només cal recordar, per escriure correctament el mot, el nom
de la comarca on som (la
Noguera) o els dos rius
que hi passen (la Noguera
Pallaresa i la Noguera Ribagorçana). Si fem aquest
exercici previ, no cometrem cap errada quan ano-

menem els ingredients necessaris per fer una bona
picada en un morter.
A un proper consistori
municipal li proposaria un
canvi de denominació de la
Fira. No seria més encertada una Fira N (Noguera i /o
nou) que l’actual Q? A més
a més, hauríem aconseguit, per fi, no sols un producte monogràfic estrella
que donés nom i rellevància a la fira en qüestió, sinó
una identitat.
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Balaguer celebrarà una nova edició de
la Fira Q, els dies 25 i 26 d’abril
La Gastronomia serà la protagonista durant els dos
dies del certamen firal de la capital de la Noguera

Fira Q

Aquest cap de setmana
del 25 i 26 d’abril, Balaguer
celebra una nova edició de
la Fira Q.
L’horari d’obertura de la
fira és de 10 a 14,30 hores
i de 16 a 21 hores. L’acte
inaugural de la Fira es farà
el dissabte a les 12 del
matí, amb el recorregut de
les autoritats acompanyats
d’Artur Mas, President de
la Generalitat. Durant tota
la fira hi haurà diferents
demostracions i tallers gastronòmics, en els diferents
espais, com l’espai infantil
“El petit xef”, l’Aula de cuina Q i la mostra culinària de
la Diputació de Lleida.

L’Associació de Bars i Restaurants
organitza el Concurs de Cuina Amateur
La Fira Q Balaguer, amb la
col·laboració de l’Associació
de Bars i Restaurants de
Balaguer, organitza el primer
concurs de cuina amateur
amb l’objectiu de donar a
conèixer les virtuts culinàries
de tots aquells amants de la
gastronomia i dels nostres
productes de proximitat.
Hi podran participar totes aquelles persones que
estiguin interessades, independentment d’edat i nacionalitat, en demostrar les
seves habilitats a la cuina.
Serà sota el títol «De la nostra
terra al plat», on hauran de
preparar una recepta amb
l’única condició que hi hagi

Fira Q

algun producte de proximitat. Un jurat tècnic format per
membres de l’Associació de
bars i restaurants escolliran

les nou receptes finalistes,
les quals competiran a la
Gran Final el diumenge, dia
26 d’abril al pavelló de la Fira.

>> Programació Fira Q - Dissabte 25 d’abril
10.00 h. Obertura de la Fira Q, 4ta Fira del producte
de qualitat, al pavelló Inpacsa.
10.00 h. Inauguració de la IX Jornada Tècnica de la
Mel, a càrrec de l’Il·lm. Sr. Josep Ma Roigé, alcalde
de Balaguer, a la sala de conferències del pavelló.
10.45 h. AULA DE CUINA Q Xerrada Truficultura,
a càrrec de Josep Ma Vilella de Masia Massanes
(Baronia de Rialp).
11.00 h. ESPAI INFANTIL “EL PETIT XEF” Fem una
coca de samfaina boníssima? Infants de 4 a 2 anys.
1 1 . 0 0 h . E S PA I G A S T R O N Ò M I C D E L A
DIPUTACIÓ Tast guiat de quatre varietats de
cervesa, a càrrec de Cerveses de Ponent (Serò).
11.30 h. AULA DE CUINA Q Tast dirigit d’olis de la
comarca, a càrrec de l’Associació dels Molins d’Oli
de la Noguera.
11.30 h. Actuació dins la fira del grup Pixie Dixie, un
espectacle itinerant amb la millor música dixieland.
1 1 . 4 5 h . E S PA I G A S T R O N Ò M I C D E L A
DIPUTACIÓ Tast de sals de font natural, a càrrec de
Miquel Marcelino “El saliner de Vilanova de la Sal”.
12.00 h. ESPAI INFANTIL “EL PETIT XEF” Fem una
coca de samfaina boníssima? Infants de 4 a 2 anys.
12.00 h. Inauguració oficial de la Fira Q Balaguer, a
càrrec del Molt Honorable Sr. Artur Mas, President
de la Generalitat de Catalunya. Trobada a la porta del
pavelló, tall de cinta i recorregut per la Fira.
12.10 h. Entrega guardó al mèrit esportiu balaguerí a
Robert Martínez Montoliu a l’espai Esports Q.
12.15 h. Terrina de peus de porc amb foie, trompetes
de la mort i aire de peres de Lleida, a càrrec de Marçal
Solà del Restaurant Les Roquetes (Balaguer).
1 2 . 3 0 h . E S PA I G A S T R O N Ò M I C D E L A
DIPUTACIÓ Cata-taller de productes de mel amb
valor afegit, a càrrec de Mel i torrons Alemany (Os
de Balaguer).
13.00 h. AULA DE CUINA Q Cata de vi negre de
criança dirigida per Josep Ros del Celler Casa Patau
(Menàrguens).
13.00 h. ESPAI INFANTIL “EL PETIT XEF” Fem
una coca de samfaina boníssima? Pares i infants.
1 3 . 1 5 h . E S PA I G A S T R O N Ò M I C D E L A
DIPUTACIÓ Degustació de vedella de qualitat
criada segons les tradicions i amb els cereals propis
de la comarca de la Noguera, a càrrec de Llum Ariño
de Cal Blasiet (Albesa).
13.45 h. Lliurament dels premis del VIII Concurs de
Mels “Reina de Mels” a la sala de conferències del
pavelló Inpacsa.
14.00 h. Cloenda de la Jornada Tècnica d’Apicultura.
					 >>
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Demostracions gastronòmiques i tasts
a l’àrea de l’Aula de Cuina Q
Restauradors i empresaris de Balaguer faran
diferents demostracions de plats i tastos

Aula de Cuina Q

L’Aula Cuina Q mostrarà
durant els dos dies de la
Fira, diferents demostracions gastronòmiques, des de
com es fan uns peus de porc
amb foie, a un salmorejo de
maduixes per diferents restauradors, fins a l’elaboració d’un pastís a càrrec del
Forn Inalba, plats dietètics,
així com tastos de cervesa,
d’olis, de vins, noves maneres de prendre cafè a càrrec
de l’Escola d’Hoteleria i
Turisme de Lleida i també
el Vermout&Companyia a
càrrec dels bars i restaurants del Centre Històric de
la ciutat. Demostracions en
directe de tot tipus.

L’espai infantil “El petit Xef” estarà
destinat als més menuts de la Fira
La Fira Q també pensa
amb els més petits de la casa
i per això han dedicat un
espai per ells, anomenat «El
petit xef». En aquest espai
es faran diferents tallers
durant el cap de setmana,
des de coques de samfaina,
a entrepans divertits, un
de conèixer fruites, dins
del programa Thao. També
prepararan un rissoto com
faran un concurs de munyir
cabres. Una experiència
divertida pels més petits.

El petit xef

>> Programació Fira Q - Dissabte 25 d’abril
17.00 h. ESPAI INFANTIL “EL PETIT XEF” Vols
preparar un entrepà divertit? Infants de 4 a 12 anys.
17.15 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ
Elaboració d’hamburgueses casolanes de mel,
sobrassada i pizza, a càrrec de Deborah Massegú de
Lady Buti (Mislata).
17.30 h. AULA DE CUINA Q Noves maneres de prendre
cafè, a càrrec de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida.
18.00 h. ESPAI INFANTIL “EL PETIT XEF” Vols
preparar un entrepà divertit? Infants de 4 a 12 anys.
18.00 h. Presentació del llibre “Entrenamiento para
Ultratrail” a càrrec d’Eduard Barceló, preparador físic i
membre del C.E. Pedala.cat, a la sala de conferències.
18.00 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ
Demostració i tast de productes locals de cuina de
proximitat a càrrec de l’Associació Noguera Cuina.
18.00 h. ESPAI INFANTIL “EL PETIT XEF” Vols
preparar un entrepà divertit? Infants de 4 a 12 anys.
18.15 h. AULA DE CUINA Q Elaboració d’un “Salmorejo”
de maduixes amb coqueta d’arengada fumada i
adobats, a càrrec de Toni Jiménez del restaurant El
Tastet del Reng (Balaguer).
18.15 h. Actuació dins la fira del grup Pixie Dixie, un
espectacle itinerant amb la millor música dixieland.
19.00 h. Actuació “estètica” a càrrec de les gimnastes
del Club Rítmica Balaguer.
19.00 h. AULA DE CUINA Q Elaboració d’un entrepà
dolç de Santa Teresa amb toffe de pera i xocolata,
a càrrec dels cuiners Marc Lorés i Gabriel Jové, del
restaurant Cal Xirricló (Balaguer).
19.00 h. ESPAI INFANTIL “EL PETIT XEF” Vols
preparar un entrepà divertit? Infants de 4 a 12 anys.
19.15 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ
Tast de vi reserva i d’un cava reserva a càrrec de Maset
del Lleó (La Granada).
19.30 h. Actuació de l’Esbart Dansaire “Castell Formós”,
en el marc de la Fira.
19.30 h. Running “x-press”; entrenament de curta durada
dirigit sota el control dels clubs Runner’s Balaguer, C. A.
Maratonians del Segre i C. E. Pedala.cat. Obert a tothom.
Sortida des del pavelló.
19.45 h. AULA DE CUINA Q Elaboració d’un pastís, a
càrrec del Forn Inalba (Balaguer).
19.15 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ
Explicació de com es fa un licor artesanal, propietats de
les plantes medicinals i tast de licors de la família Quevall,
a càrrec de Quevall Licors Artesanals (Bellpuig).
					>>
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L’Ajuntament adjudica a Alsa la gestió
del transport urbà de viatgers per 5 anys
L’Ajuntament de Balaguer ha adjudicat a l’empresa Alsa la gestió del
transport urbà de viatgers
per un període de 5 anys,
prorrogable a cinc més. Una
concessió que implicarà
la redefinició del servei, la
millora de les rutes i una
major comoditat pels usuaris gràcies a la incorporació
d’un nou vehicle.
D’una banda, Alsa
modificarà les rutes
urbanes, adaptant-les
als horaris escolars i
prolongar-la fins als nous
equipaments, com ara
l’hospital sociosanitari.
D’altra banda,
dins d’aquest període,
substituirà el vehicle que
actualment fa el ser vei
abans de 90 dies.

Alsa modificarà les actuals rutes urbanes
ampliant-les fins als nous serveis públics com es ara
l’hospital sociosanitari, als terrenys d’Inpacsa

Autobús de Balaguer

>> Programació Fira Q - Diumenge 26 d’abril
10.00 h. Obertura de la Fira Q.
11.00 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ
Explicació i elaboració de coques de recapte i panadons,
a càrrec d’Albert Porté, de Lo + bo de Llleida (Mollerussa).
11.00 h. ESPAI INFANTIL “EL PETIT XEF” Tallerconcurs munyir cabres, amb Formatges de Montbrú.
11.15 h. AULA DE CUINA Q Xerrada: Concepte i
elaboració del licor Can Germinal, a càrrec de Jordi Petri
de Sabores de Can Germinal (Arenys de Munt).
11.45 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ
Taller infantil de piruletes de xocolata, a càrrec de Joan
Baldomà de XOQO (Les Avellanes).
12.00 h. AULA DE CUINA Q Vermut&Companyia a càrrec
dels bars i restaurants del Centre Històric.
12.00 h. ESPAI INFANTIL “EL PETIT XEF” Taller
“Descobrim les fruites”, a càrrec de Programa Thao.
12.15 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ
Taller d’elaboració de mató de cabra a càrrec de Pere
Galcerán de Formatges Vilavella (Basturs).
12.45 h. AULA DE CUINA Q Elaboració d’una barreta
energètica de fruites i flors, a càrrec del xef Mateu Blanch
de Caparrós Celebracions (Balaguer).
13.00 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ
Tast de verdura i llegum ecològica, a càrrec de Marc Solé
de Cal Peretó (Tudela de Segre).
13.00 h. ESPAI INFANTIL “EL PETIT XEF” Taller de
textures i olors de bolets. Cuina d’un rissoto, a càrrec
d’Ares Prades, de Bolets Prades.
13.15 h. AULA DE CUINA Q Tast de cerveses artesanes
amb Oscar Solva de La Vella Caravana (Menàrguens).
					>>

B A L A G U E R <<

Dos-cents alumnes de 6 anys assisteixen
a la representació de “Contes Saludables”
Uns 200 alumnes de 1r de
primària de tots els centres
educatius de Balaguer van
assistir al Teatre Municipal a
la representació de l’obra de
teatre ‘Contes Saludables’
creada i interpretada per
la companyia de comèdies
Arrancacebes.
La proposta d’aquest
espectacle és explicar
que la salut no és només
trobar-se bé físicament, sinó
que també ho són moltes
altres coses: poder gaudir
d’una família, d’amics, de
feina, de casa; aprendre a
compartir; saber estimar...
La importància de tenir una
bona salut física com mental
Aquesta activitat ha estat
organitzada pel Programa
Thao-Salut Infantil dins del
Pla Municipal de Dinàmica
Educativa per aquest curs.

L’obra de teatre de la companyia Arrancacebes és
un espectacle que promociona la salut física i
mental dels més joves en tots els àmbits

L’obra “Contes saludables”

>> Programació Fira Q - Diumenge 26 d’abril
17.00 h. ESPAI INFANTIL “EL PETIT XEF” Fem una
coca de samfaina boníssima? Infants de 4 a 12 anys.
17.15 h. AULA DE CUINA Q Elaboracions refrescants
amb cafès amb l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida.
17.30 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ
Elaboració de rajoles de xocolata amb espècies, a càrrec
de Gisel La Torraca de Xocolato (Saragossa).
18.00 h. ESPAI INFANTIL “EL PETIT XEF” Vols preparar
un entrepà divertit? Infants de 4 a 12 anys.
18.00 h. AULA DE CUINA Q Espectacle gastronòmic amb
la representació de les receptes finalistes del I concurs de
Cuina Amateur Fira Q Balaguer “De la nostra terra al plat”.
18.15 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ
Taller-degustació xolís i secallona, a càrrec de Marta
Serradell, de Xolís d’Adons.
19.00 h. Acte de cloenda Fira Q.
19.00 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ
Tast guiat d’elaboració de sucs naturals, a càrrec de Marcel
Farré de D-gust (Tornabous).
19.00 h. ESPAI INFANTIL “EL PETIT XEF” Fem una
coca boníssima? Infants de 4 a 12 anys.
19.00 h. Actuació “rítmica” a càrrec de les gimnastes del
Club Rítmica Balaguer.
19.45 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ
Elaboració de timbal d’escalivada, fideuà, espuma de
carabassa i calçotada del s. XXI, a càrrec dels cuiners
Pere Martínez i Albert Roig, de Salses Fruits (Figuerola
del Camp).
21.00 h. Tancament Fira Q.
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Pavimentació de la zona del pavelló
d’Inpacsa i de l’Hospital sociosanitari
També s’ha millorat els sistemes d’evacuació
d’aigües pluvials, modificant els pendents dels vials

Pavimentació de la zona d’Inpacsa

L’ A j u n t a m e n t d e
Balaguer va executar
la passada setmana
l’asfaltatge de l’accés
al pavelló d’Inpacsa i al
centre sociosanitari Hestia
Alliance Balaguer. En total,
s’ha millorat el ferm d’una
superfície de 4.000 m2 que
afecta el carrer d’accés
als dos equipaments i la
part frontal del pavelló.
Aprofitant aquesta actuació,
també s’ha millorat els
sistemes d’evacuació
d’aigües pluvials, cosa que
s’ha aconseguit amb la
modificació de les pendents
dels vials i la instal·lació
d’un col·lector d’aigües.

Balaguer ret un homenatge a la cuina
catalana amb una escultura d’un morter
Balaguer va evidenciar
el seu suport als 700 anys
de Cuina Catalana i a la
candidatura per a què
sigui declarada Patrimoni
Immaterial de la Humanitat
per la Unesco amb la
inauguració de l’escultura
‘Lo Morter’. Una peça del
balaguerí Josep Mateu que
fa tres metres d’ample per dos
d’altura, al que s’ha d’afegir
la mà de morter de 4 metres;
un monument que pesa 2.000
quilos i que ha estat finançat
gràcies a les aportacions
d’una quarantena d’empreses,
comerços i particulars.
A l’acte hi va assistir el
director general d’Alimentació

Inauguració del morter

de la Generalitat de Catalunya,
Domènec Vila, qui va destacar
el potencial que dóna a la
marca Catalunya no només

la gran riquesa culinària, sinó
la quantitat i qualitat dels
productes agroalimentaris
que s’hi produeixen.

Balaguer va estrenar la seva
ruta literària per diferents
indrets de la ciutat

Presentació de la Ruta literària

La ruta literària de
Balaguer consta de
20 indrets de la ciutat
amb referències
literàries
Balaguer estrenà
aquest passat diumenge
una ruta literària que
recorre els espais de la
ciutat que han inspirat
autors locals i de fora
a l’hora de composar
poemes, narracions, cartes
o cançons. La proposta
turística, ja senyalitzada i
conformada per 20 indrets,
forma part del llibre
‘Comarques lleidatanes,
l’Alt Pirineu i l’Aran’, de
Llorenç Soldevila, on recull
la fisonomia, la història i
els monuments a través
de la interpretació que en
fan els nostres escriptors.
Precisament, Soldevila va
ser l’encarregat de guiar i

explicar la ruta el passat
diumenge, després de
presentar el llibre.
En cadascun d’aquests
indrets, senyalitzats amb
una placa amb un extracte
del text i un codi QR, el
visitant pot conèixer el
monument o l’espai a
través de la lectura del
text d’escriptors com
Teresa Pàmies, Francesc
Puigpelat, Josep CarnerRibalta o Josep Pla, entre
d’altres.
La ruta comença a
l’estació del ferrocarril,
passa per les places de
la Sardana i Pau Casals,
continua per l’avinguda
de Pere III, Sant Domènec,
el monument a Jaume
d’Urgell i el pont de Sant
Miquel. D’aquí segueix
pel carrer del Pont, la
passarel·la, la plaça Sant
Salvador, la casa natal de
Teresa Pàmies, i acaba
al Sant Crist i al Castell
Formós.

P U B L I C I T A T <<
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Celebració dels 25 anys de l’EAP i dels 10
anys del Servei Educatiu de la Noguera
El passat dissabte 18
d’abril es van celebrar els
25 anys de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic

i els 10 anys del Servei
Educatiu de la Noguera.
La trobada pedagògica
es va fer al Consell Co-

25 anys de l’EAP

marcal i es va iniciar amb
els parlaments de l’actual
directora de l’EAP, Iolanda
Montero i el primer director
del Serveis Educatius, Joan
Arjona.
Seguidament el Dr. Salvador Cardús va fer l’acte
central de la jornada fent
una conferència. La jornada
la va cloure la inspectora del
Servei Educatiu, Pilar Prat.
A la celebració hi van assistir representants de diferents Serveis Educatius de
les Terres de Lleida, equips
directius dels centres, més
de 70 professors i altres
professionals de la comarca
de la Noguera.

La marató de donants de sang de
Balaguer recull 236 donacions
El passat dissabte dia
11 d’abril, l’Ajuntament de
Balaguer va acollir una nova
Marató de donants de sang,
en la que hi van participar
un total de 262 persones i
un total de 236 donacions
admeses. D’aquests
donants, 37 eren nous
donants. El banc de sang,
l’Associació de donants de
sang de la Noguera i Creu
Roja estan molt agraïts amb
la col·laboració de tots els
participants.

Marató de sang a Balaguer

Vora el 25 per cent dels
escolars balaguerins tenen
sobrepès, segons el Thao

Mesuraments del Programa Thao

Aquest mes d’abril
s’estan realitzant els
nous mesuraments
per a l’estadística del
curs 2014-2015
Uns 2.000 nens
i nenes d’entre 3 i 12
anys de Balaguer
participaran enguany
en els mesuraments del
Programa Thao-Salut
Infantil. Es tracta d’un
control de talla i pes que
pretén detectar i corregir
els casos de sobrepès i
obesitat entre els infants
del municipi.
La recollida de dades
va començar a l’Escola
Pia i durant aquest mes
s’efectuarà a la resta de
centres de la ciutat.
Un equip conformat
per dues persones

es desplaça a les sis
escoles públiques i
concertades de la ciutat
per mesurar l’alçada,
pes i perímetre de la
cintura als alumnes de
P-3 fins a 6è de primària.
A banda, l’Ajuntament
de Balaguer elabora un
fitxer anònim de dades
estadístiques amb la
següent informació:
data de naixement,
sexe, origen del nen o
nena, procedència del
pare i mare, temps
de residència al país,
pes, talla, IMC (índex
de massa corporal) i
perímetre de la cintura.
Pel que fa als
resultats del curs anterior
(2013-2014), l’estudi va
detectar que un 17,8%
dels infants mesurats
presenta sobrepès i un
7% obesitat.
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Balaguer va inaugurar les primeres
Jornades d’Arqueologia de Ponent
Els resultats de les darreres intervencions als jaciments del cretaci superior
de l’Espinau (la Noguera),
l’abric Pizarro (Àger), la
Roca dels Bous (Camarasa)
o de la Cova Gran de Santa
Linya van obrir les ponències de les primeres Jornades
d’Arqueologia i Paleontologia de Ponent, que se celebraren a Balaguer i Lleida.
L’objectiu d’aquestes
jornades és posar en contacte investigadors per tal
que puguin intercanviar
experiències i punts de vista. Durant aquests dos dies
s’analitzaren i es donaren a
conèixer els resultats de les
intervencions dutes a terme
a les comarques de Lleida
al llarg del quadrienni 20112014.

El Cercle de Promoció, prepara
un debat amb els candidats

Es van celebrar els dies 17 i 18 d’abril a Balaguer i
Lleida, amb la posada en comú de les principals
excavacions realitzades durant els anys 2010-2014

El Cercle de Promoció organitza el debat

Jornades d’Arqueologia

El Cercle de Promoció
Econòmica i d’Iniciatives
de Balaguer i comarca,
prepara un gran debat
pel proper dimecres 29
d’abril, amb la participació de tots els candidats a
les eleccions municipals,
a la sala d’actes de l’ajun-

tament de Balaguer a les
9 del vespre.
Amb uns temes a
tractar, els candidats exposaran les seves idees
de partit de cara a les
properes eleccions municipals que es celebraran
el proper 24 de maig.
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El Consell organitza tres grups de
suport per a cuidadors a la comarca
Tres grups de suport per a cuidadors de persones en
situació de dependència a Artesa, Ponts i Térmens

Consell Comarcal, organitzador dels grups de suport

Els Serveis Socials del
Consell Comarcal a través
del Pla d’Inclusió Social i
en col·laboració amb Nexes
Socials, entitat sense ànim
de lucre, organitzen 3 Grups
de Suport per a cuidadors/
es de persones en situació
de dependència a Artesa de
Segre, Ponts i Térmens.
L’objectiu d’aquests
grups és crear un espai
d’aprenentatge col·lectiu i
participatiu on es donaran
eines als cuidadors/es
en la seva tasca de cura
de persones dependents,
compartiran les pròpies
experiències i crearan lligams
de confiança, solidaritat i
enxarxament.

Trobada de voluntaris/es de la Creu
Roja de la Noguera a Artesa de Segre
El passat 18 d’abril es va
celebrar a Artesa de Segre,
la XII Trobada Comarcal de
Voluntaris i Voluntàries de la
Creu Roja La Noguera. L’acte
va aplegar una quarantena
de persones voluntàries de
la Institució Humanitària
que realitzen la seva acció a
tota la comarca. La trobada
organitzada per Creu Roja,
va comptar amb el suport
de l’Ajuntament d’Artesa de
Segre, del Consell Comarcal
de La Noguera i de la
Diputació de Lleida.
En aquesta edició, les
activitats programades
pel voluntariat s’han
desenvolupat a les

Trobada Creu Roja a Artesa

instal·lacions de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre que va cedir
desinteressadament els seus
espais. Entre les activitats

programades, cal destacar
la presentació interna de la
memòria de la Creu Roja 2014
i la formació sobre diplomàcia.

Nova anualitat del programa
Forma’t del Consell Comarcal
de la Noguera pel 2015

Forma’t del Consell de la Noguera

Les persones que
participen en el
Forma’t són derivades
pels Serveis Socials
d’atenció primària
L’Àrea dels Serveis
Socials del Consell
Comarcal de la Noguera
a través del Pla d’Inclusió
Social l’any 2014 va posar
en mar xa el projecte
Forma’t, que es defineix
com un programa per
afavorir la inserció
laboral de persones en
risc d’exclusió social i
amb dificultat d’ocupació
en el mercat del treball.
Les persones
que participen en el
Forma’t són derivades
pels Ser veis Socials
d’atenció primària i
són sol·licitants de la
prestació PIRMI (renda
mínima d’inserció) per la

seva falta d’ingressos. En
el programa han de seguir
un itinerari d’inserció
laboral en el qual se’ls
facilita recursos perquè
puguin gestionar amb
autonomia el seu propi
procés d’inserció.
Aquest itinerari
comença amb una
entrevista personal de
motivació, per poder
conèixer les necessitats
i les competències
i habilitats dels
participants.
A continuació, i a partir
dels objectius personals
a assolir d’acord
amb la diagnosi de
l’entrevista inicial, reben
formació en tècniques
d’inserció laboral com
coneixements sobre els
diferents canals i eines
de recerca de feina, la
confecció del currículum,
la preparació d’una
entrevista de feina, etc,
entre altres coses.

COMARCA

Gran assistència a la 5a Fira d’Artesania
de Camarasa el passat diumenge dia 19

Montgai organitza tallers
d’elaboració de sabó durant
els dissabtes del mes de maig

El passat diumenge
dia 19, Camarasa
va acollir la 5a Fira
d’Artesania que organitza
l’Associació de Dones de
Camarasa juntament amb
l’Ajuntament.
Durant tot el mati hi
ha haver molta gent que
va passejar per l’avinguda
Sant Jordi, per observar
la trentena de parades
que acollia aquesta fira.
Gran satisfacció des de
l’organització.

5a fira d’artesania de Camarasa

Montgai dóna nom a un total de nou
carrers de la població noguerenca
L’Ajuntament de Montgai
ha instal·lat les plaques
que indiquen els noms
de nou carrers que s’han
designat a la localitat, ja que
en els darrers anys s’han
urbanitzat noves zones.
Els noms escollits
pretenen homenatjar
expresidents de la
Generalitat, així com també
recordar antics oficis
relacionats amb la fàbrica
de sabó que hi havia a la
localitat a la meitat del segle
XIX.
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Montgai

Tallers d’elaboració de sabó

L’ A j u n t a m e n t d e
Montgai organitza
una nova edició
dels tallers d’elaboració
de sabó artesà ja que
els darrers quatre
anys han tingut molt
èxit d’assistència. Els
participants aprendran
diverses tècniques
d’elaboració: en fred,
amb caldera i líquid.
Els tallers, que
aniran a càrrec de les
mestres saboneres de
la localitat, tindran lloc
els dissabtes 16, 23 i 30
maig, de 4 a 6 de la tarda,
a l’antic bar dels jubilats,
situat a la plaça Prat de

la Riba. Si hi ha molta
demanada, s’organitzaran
més sessions.
El principal objectiu
dels tallers és ensenyar
a fer sabó a partir de l’oli
de cuina usat. Així, els
assistents col·laboraran
en el reciclatge i evitaran
que aquest residu es
llenci a la natura. L’oli
que es genera cada dia
a casa és un dels més
tòxics i problemàtics per
al medi ambient.
Els interessats s’han
d’adreçar a l’ajuntament
de Montgai per apuntarse, les places són
limitades.
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Os de Balaguer presenta la XVII Fira de
la Campana i la Trobada de Campaners
Engunay es farà un homenatge a l’esport femení amb
la presencia d’atletes i equips femenins
El cap de setmana del 25
i 26 d’abril, la població d’Os
de Balaguer acollirà la XXVIII
Trobada de Campaners i la
XVII Fira de la Campana.
Els actes començaran el
dissabte al vespre amb l’inici

de la festa amb un Repic de
Campanes a la Plaça de la
Font. Tot seguit tindrà lloc un
concert de Gospel al pavelló
poliesportiu amb el grup Tonsisons, que van participar al
programa de TV3, “Oh happy

Fira de la Campana d’Os de Balaguer

Day”.
El diumenge 26 d’abril
continuaran els actes amb
la Fira de la Campana pels
carrers del poble durant tot
el matí.
Destacar també l’activitat
de jocs ambulats, creació
d’artefactes científics i joguines d’època
A les 10 del matí es farà
la rebuda als Campaners i
lliurament de credencials,
abans de l’esmorzar de
germanor.
A partir de les 10,30 hores
començarà la Mostra de tocs.
A les 11,30 hi haurà la rebuda
a l’ajuntament de les atletes i
equips femenins de diferents
punts de Catalunya i a les 12
hores en honor a totes les
dones del món de l’esport es
realitzarà “un toc per l’esport
femení”
Després de la Missa es
farà un dinar popular a la pista
poliesportiva preparat per les
mestresses del poble. Havent
dinat es farà homenatge als
campaners participants.
Durant els dos dies estarà
oberta a tothom l’exposició de
primavera al Castell d’Os de
Balaguer.

El Patronat de Sant Miquel
de Tartareu organitza un curs
sobre intel·ligència emocional
El curs es va realitzar
els passats dies 31 de
març i 7 d’abril a la
població noguerenca
de Tartareu
El Patronat de Sant
Miquel de Tartareu, va
organitzar els passats
dies 31 de març i 7 d’abril,
un curs d’intel·ligència
emocional, dirigit per
Núria Graño, psicòloga i
psicoterapeuta.

Taller a Tartareu

El curs d’intel·ligència
emocional va ser un
curs molt aprofitat per
la profunditat de la
temàtica, demostrant
interès per les emocions
derivades de la part
psicològica de la
persona. 		
Els assistents al curs
de Tartareu van mostrar
la seva implicació i ja
van manifestar estar
interessats en realitzar
més cursos d’aquest
tipus pel seu interès
personal.

COMARCA

El Museu presenta el sarcòfag del comte
Ermengol IX, recentment restaurat
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El Grup d’Art 4 commemora el
20 aniversari amb una
exposició col·lectiva

Cartell de l’exposició

Presentació del sarcòfag d’Ermengol IX

El sarcòfag d’Ermengol IX ha estat restaurant durant els darrers mesos a les
instal·lacions del Museu de la Noguera, pel restaurador Ramon Solé
El Museu de la Noguera
va acollir el passat dimarts
al vespre, l’acte de presentació de la restauració del
Sarcòfag d’Ermengol IX
d’Urgell “La Tomba del petit
Cavaller”.
Aquesta peça que prové
de l’església de Castelló de

Farfanya i que és propietat
del Museu de Lleida, ha
estat cedida al Museu de
la Noguera, i passarà a
formar part de l’exposició
permanent del Museu de
Balaguer. Després de la
presentació del sarcòfag
restaurat per Ramon Solé,

va celebrar-se una conferència de la doctora en història
de l’art, Francesca Español.
En acabar els assistents
van poder degustar una
copa de vi teatralitzada amb
els comtes d’Urgell Alfons
d’Urgell i Teresa d’Entença
al Museu de la Noguera.

El divendres 24 d’abril
a les 8 del vespre
s’inaugura l’exposició
de pintura i escultura
a la sala d’Art 4
Aquest any 2015
l’Associació Cultural
Grup d’Art4 de Balaguer fa 20 anys des del
seu inici. Per tal de celebrar-ho farà un seguit
d’activitats i la primera

de l’any és l’exposició
de Rafa Borlansa i Josep
Maria Batlle.
Una exposició col·
lectiva d’artistes lleidatans de pintura i escultura que s’inaugura el
divendres 24 d’abril a
partir de les 8 del vespre a
la Sala d’Art 4 de la Plaça
del Mercadal.
L’exposició es pot
veure els divendres i dissabtes de 19 a 21 hores i
els diumenges de 12 a 14
hores.
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Mariona
Autor: Pilar Rahola
Gènere: Novel·la
històrica

El 1824, a la vila de
Gràcia, la jove Mariona,
està a punt de casar-se.
La vida, humil i senzilla,
li somriu. Però els anys
que es preparen són els
d’un segle convuls. En
la seva lluita per la supervivència, el remolí
de la història hi vessarà
revoltes i repressions, la
industrialització del país
i la primera vaga general,
les llavors del republicanisme, la maçoneria i la
Renaixença. I sempre
amb l’amenaça latent de
les lleves, les temudes
lleves que s’enduen els
fills a morir lluny.
El país que viu amb
una opressió social i de
gènere, està canviant, i
la Mariona, la seva consciència de dona i ciutadania també. Una dona
de caràcter que viu la
turbulència d’uns anys
decisius.

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

Barcelona, juny de
1959. El director de La
Vanguardia, Luis Galinsoga, profereix la mítica
frase “Todos los catalanes son una mierda” pel
fet de sentir l’homilia en
català en una església
de Barcelona. Aquest incident origina una campanya molt activa contra
el diari per part del grup
de joves catòlics catalans
liderats per Jordi Pujol.
En un moment en què
la dictadura de Franco
intentava congraciar-se
amb la societat catalana,
això propicià la destitució
de Galinsoga, per part del
govern de Madrid. Aquesta victòria popular enfortirà l’oposició catalana al
franquisme, i la motivarà
a emprendre noves accions que culminen en els
Fets del Palau de la Música i la detenció de Jordi
Pujol el maig de 1960.

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

1960: quan els nois amb
corbata no anaven a la presó
Autor: Jordi Mercader
Gènere: Novel·la

Karl y la torre
misteriosa
Autor: Junzo Terada
Gènere: Infantil (+6)

El petit Karl viu en una
ciutat en què la campana
daurada de l’estrany
campanar sona sempre
a les mateixes hores. Així,
per exemple, els habitants
de la ciutat saben quan
és l’hora de menjar.
Misteriosament, un dia la
campana deixa de sonar i
el petit Karl, que és molt
curiós i aventurer, és l’únic
que s’atreveix a enfilar-se
dalt del tot del campanar
per descobrir-ne el misteri.
Junzo Terada ha escrit
i il·lustrat aquesta història
sobre la curiositat que
empeny els infants a
explorar el món sense por.
A través del protagonista,
Terada convida als petits
lectors a fer realitat els
seus somnis i desitjos, a
creure en ells mateixos i
en les seves possibilitats,
a donar satisfacció a les
seves ganes de descobrir
el món i de comprendre’l.

El racó del poeta

Miquel Trilla

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

Indesinenter
Veig en la foto
d’una vida jove,
tot el desesper
per fugir del niu,
del seu món petit,
d’allò que l’estaca.
Veig en la foto,
l’àgil moviment,
la traça,
l’interès i força,
tot un bellugueig
que prest se m’emporta,
m’atreu
i m’agombola,
per més que ara mateix,
tot o quasi tot,
és ja només història,
un record,
un vol que retorna,
un cop i un altre cop.
Mireu, si no,
com encara som allà,
tots o quasi tots,
en mirar la foto
d’una vida jove.

C U LT U R A

L’Escola Vedruna guanya l’edició
d’enguany de la Gimcana Lingüística
Un any més, el Teatre
Municipal de Balaguer va
acollir, el passat divendres,
la final de la VI Gimcana
Lingüística de la Noguera.
Els alumnes de 2n d’ESO de
l’Escola Pia, l’Institut d’Almatà, l’Institut de Ponts,
el Col·legi Vedruna de Balaguer i l’Institut Ciutat de
Balaguer van participar en
un concurs de diverses proves sobre llengua catalana.
El dia de la final, al Teatre, els cinc equips, formats per quatre alumnes
dels centres, van haver de
superar set proves sobre ortografia, lèxic, frases fetes,
refranys, etc., enmig d’un
format de concurs. Finalment, el guanyador de la VI
Gimcana Lingüística de la
Noguera va ser el Col·legi
Vedruna de Balaguer.
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Balaguer acull el Certamen de
Lectura en Veu alta

A la Gimcana hi participaven els alumnes de segon
d’ESO de diferents centres educatius de la comarca
de la Noguera, al Teatre Municipal de Balaguer

Teatre de Balaguer, lloc del certamen

Gimcana Lingüística

El dia 10 d’abril es
van celebrar al Teatre
de Balaguer els quarts
de final del XI Certamen
Nacional Infantil i Juvenil
de Lectura en Veu Alta.
En categoria Grumets
Vermells va guanyar:
Maria Tarragona (Escola
Bonavista de Bellcaire

d’Urgell). En la de
Grumets Verds: Aina
Vallejo (Escola Gaspar
de Portolà de Balaguer).
En la de Corsaris: Clara
Gómez (Institut de Ponts).
I en la Tropa de Corsaris:
Laura Polo, Aina Vilajoliu
i Pau Baldillou (Vedruna
Balaguer).
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ESPORTS

El Balaguer porta sis partits sense perdre
i ja està a un pas de la permanència
FUTBOL>> L’equip de
Joan Roca guanyà al
Torreforta per la mínima
i va aconseguir un empat
amb el Sant Ildefons
12/04/2015

BALAGUER
TORREFORTA

2
1

19/04/2015

S. ILDEFONS
BALAGUER

0
0

Classificació
Primera Catalana
1. Santboià....................57
2. Morell .......................55
3. Catllar........................54
4. Amposta....................43
5. Sant Ildefons............43
6. Rapitenca..................41
7. Reddis.......................41
8. Vilanova....................40
9. Torredembarra.........39
10. Balaguer................ 38
11. Lleida B...................38
12. Viladecans..............36
13. Almacelles..............34
14. Tàrrega....................30
15. Igualada..................28
16. Juventud.................25
17. Mollerussa..............25
18. Torreforta ...............18

Marc Sánchez va marcar el segon gol al Torreforta

El Balaguer està molt
aprop d’aconseguir l’objectiu de la permanència,
després de sumar quatre
dels sis punts d’aquesta
quinzena, guanyant al Torreforta a casa per 2-1 i acon-

Sergi Curià lluitant una pilota

seguint un empat al camp
del Sant Ildefons, un dels
capdavanters de la taula.
Els balaguerins ja porten sis
partits sense perdre, amb 3
empats i tres victòries, i necessiten sumar 5 punts en

els 6 partits que resten per
acabar la temporada, per
evitar un possible descens
a final de lliga.
Aquest proper diumenge tindrà la primera oportunitat per acostar-se més
a la salvació en el partit que
l’enfrontarà a la Rapitenca,
un rival directe a la classificació.
La directiva, cos tècnic i
jugadors han fet una crida a
l’afició per a que acudeixin
al Municipal aquest diumenge per animar l’equip i
aconseguir una victòria que
gairebé seria definitiva pels
balaguerins.
La setmana següent, el
diumenge 3 de maig, els homes que entrena Joan Roca
visitaran el camp del Mollerussa, en un derbi lleidatà

en que els del Pla d’Urgell
necessitaran els punts per
intentar una salvació que a
hores d’ara sembla gairebé
impossible, després dels
mals resultats de les darreres jornades.

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. Iban Parra........... 8
2. A. Monforte......... 4
3. Yerai Darias........ 4
4. Victor Darias...... 3
5. Jordi Clivillé....... 3
6. J. Figuerola......... 3
7. Pau Solanes....... 2
8. J. Martinez.......... 2
9. M. Sánchez......... 2
10.M. del Aguila..... 1
11. M. Rdguez......... 1
12. I. Solanes.......... 1
13. Ferran Rius....... 1
El defensa central
Yerai Darias, a més de
la seva seguretat i contundència defensiva
està mostrant la seva
faceta golejadora.
Davant el Torreforta,
Yerai va inaugurar el
marcador amb un gol
de falta directa que
va desviar la defensa
enganyant al porter
tarragoní.
Marc Sánchez va
ser l’autor del segon gol
local i ja en porta dos en
el seu còmput personal.

Propers encontres
26/04/2015 -- 17 h
Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer | Rapitenca
------------------------------------03/05/15 -- 17 h
Camp Municipal
de Mollerussa

Mollerussa| Balaguer

Yerai Darias
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Bon paper del infantils i alevins del
CEN Balaguer al Trofeu Sant Jordi
NATACIÓ>> Sara Puigarnau va guanyar la medalla
d’argent en 100 metres braça en categoria infantil

Nedadors del CEN Balaguer

El passat dissabte 11
d’abril, l’equip infantil i
aleví del CEN Balaguer va
participar al Trofeu Sant
Jordi en piscina olímpica de
50 metres.
Destacarem en categoria
femenina a la nedadora Sara
Puigrnau que en la prova
de 100 braça va aconseguir
la medalla d’argent, l’Ares
Perera en 100 lliures va
aconseguir la mínima per al
campionat estatal infantil, la
nedadora Aurembiaix Pifarré
va ser la primera classificada
aleví en la prova de 100
lliures, i la Ramatoulaye
Balde també va ser la primera
aleví en els 100 braça.

Tres entrenadors de les seleccions
catalanes de futbol sala a Balaguer
FUTBOL SALA>> El pas-

sat diumenge, 12 d’abril, tres
entrenadors de les seleccions catalanes de futbol sala
van desplaçar-se fins a Balaguer per oferir una jornada
d’entrenaments als jugadors
de l’Escola de Futbol Sala
Comtat d’Urgell.
El jugadors de les
categories prebenjamí,
benjamí, aleví, infantil
i cadet van gaudir d’una
jornada amb els tècnics de
les seleccions catalanes de
futbol sala.

Jornada Futbol Sala

El Tennis Taula Balaguer
Villart Logístic s’imposa per
4-0 a l’Avilés

Anna Biscarri i Tingting Wang

TENNIS TAULA>>
L’equip balaguerí acabarà 3r en la
classificació final de
la Superdivisió
El passat dissabte el
Balaguer Villart Logístic
va posar de manifest la
seva superioritat davant
el darrer classificat de
la Superdivisió, l’Avilés,
imposant-se per un
contundent 4 a 0 en el
darrer encontre que
disputa a la seva pista en
aquesta temporada.
En el primer partit
Tingting Wang es va
imposar a Sofia Barba per
3 a 0 (11-6, 11-2, 11-7). Yan
Lan Li va donar la segona
victòria al Balaguer
guanyant Alba Rodríguez
pel mateix resultat de 3

a 0 (11-7, 11-2, 11-5). En el
tercer partit Anna Biscarri
s’imposava també a Noemí
López per 3 a 1 (11-6, 4-11,
11-5, 11-8). I finalment
la parella formada per
Tingting Wang i Anna
Biscarri es van imposar
també a Sofia Barba i Alba
Rodríguez per 3 a 1 (11-4,
8-11, 11-5, 11-7), deixant el
marcador general en un
contundent 4 a 0.
El proper i darrer
encontre d’aquesta
temporada serà el dia
9 de maig a la pista
del totpoderós UCAM
Cartagena, que ja
està matemàticament
classificat com a primer
en aquesta temporada,
com en les anteriors. El
Balaguer, passi el que
passi en aquest encontre,
acabarà la temporada com
a tercer classificat.

20 >>

ESPORTS

La Sentiu de Sió organitza la I Cursa de la
Serp de 17’5 quilòmetres i una caminada
ATLETISME>> La cursa de la Serp es celebrarà
durant la Festa Major del Roser el proper 9 de maig

La Sentiu de Sió

La Sentiu de Sió prepara
la seva primera Cursa de la
Serp, una prova puntuable
per la lliga de la Noguera i
que ha volcat a tot el poble
en la seva organització.
El proper 9 de maig i dins
dels actes de la Festa Major
del Roser, La Sentiu gaudirà
d’una prova que consistirà en
una cursa de 17,5 km i també
una caminada popular de 5
km i curses infantils.
Des de la regidoria
d’esports de la Sentiu de Sió
es demana la participació de
tothom que vulgui gaudir
d’aquesta cursa, esperant
poder-ne celebrar moltes
més.

Pol Fernández guanya la cursa
Bombers de Lleida de 5 quilòmetres
ATLETISME>> Diumenge

12 d’abril es va celebrar la
5ena edició de la Cursa
Bombers de Lleida amb més
de 3.000 atletes.
En la cursa dels 5Km,
l’atleta de Balaguer Pol
Fernàndez Rodríguez, va
guanyar amb un temps de
16’07 quedant per davant de
més de 700 atletes en aquesta
distància. Una victòria en
la cursa més important de
les terres de Ponent amb
nombre de participants.

Pol Fernández

Més de 600 participants a la
Noguera Bike Race celebrada
a Sant Llorenç de Montgai

Sortida de la Noguera Bike Race

BTT>> Joan
Llordella i Ramona
Gabriel campions de
la prova de 92
quilòmetres
El passat diumenge
12 d’abril es celebrà
la segona edició de la
NBR comptant com a
patrocinador oficial a
Nutrisport, així com la
col·laboració de diverses
entitats i empreses de la
comarca.
La marxa tenia dos
recorreguts, d’una banda
el Rally, amb un total
de 43 km i 1.300 m de
desnivell positiu i per
l’altra l’anomenada
Marathon MTB de 92 km

i 2.800 m de desnivell
positiu. Ambdues
creuaven Sant Llorenç de
Montgai direcció Vilanova
de la Sal, passant per
la «paret de l’os» fins
arribar al Monestir de
les Avellanes i direcció
cap a Ós de Balaguer
a través dels corriols.
El punt separador dels
recorreguts es trobava a
Ós de Balaguer.
Els primers Bikers en
recórrer la Marathon MTB
de 92km han estat; en
categoria masculina Joan
Llordella. En categoria
femenina la primera ha
estat Ramona Gabriel. En
el recorregut Rally de 43
km, els primers en arribar
foren; Cristian Garcia
López i en categoria
femenina, Leila Moreno.
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El Tecni Camp dels Pirineus de futbol,
futbol sala i bàsquet arriba a la 10ª edició

Tecni Camp dels Pirineus

L’Escola Pia de Balaguer, amb la col·laboració
del Club Futbol Balaguer, el
Club Futbol Sala Balaguer i
el Club Bàsquet Balaguer,
organitza una nova edició,
la desena, del Tecni Camp
dels Pirineus de Futbol,

Futbol Sala i Bàsquet, a
la població de Rialp, del
dimecres, 24 al dimarts, 30
de juny de 2015.
El Tecni Camp dels
Pirineus és un campus
esportiu d’estiu per
la pràctica del futbol,

Presentació del campus amb els tres entrenadors

bàsquet i futbol sala dels
joves balaguerins, d’edats
compreses entre els 6 i els
16 anys.
El companyerisme i la
disciplina d’esports d’equip
són els valors bàsics que es
treballen al Campus.
Aquest es celebra a la
població de Rialp, al Pallars
Sobirà, i està dirigit per
Juanjo Tenorio, entrenador
nacional de futbol,
exjugador del C.F. Balaguer
i del Osasuna i actualment
jugador i entrenador del
C.F. La Pobla de Segur,
i compta amb monitors
especialitzats en diferents
esports, com Francesc
Almira, Entrenador nacional
de Bàsquet, i Dani Valls,
entrenador de futbol sala.

El Club Runner’s organitza
la primera Pujada al Castell
Formós, de 5 quilòmetres
El club atletisme
Runner’s Balaguer Club
Esportiu organitzarà,
amb la col·laboració
de l’Ajuntament de
Balaguer, la primera
cursa popular Pujada
al Castell Formós, el
diumenge 3 de maig a
les 10:30 h.
La cursa tindrà un
recorregut que sortirà
de la plaça Mercadal i
passarà pel costat del
riu Segre, pujarà pels
Misteris fins arribar al
Castell Formós i baixarà
p e l c a r r e r To r r e n t ,
passant per la plaça
S a l v a d o r, c / d ’ A v a l l
i arribant altre cop a
la plaça Mercadal. La
distància a recórrer en
la categoria absoluta

La prova es celebrarà
el proper diumenge 3
de maig amb sortida
i arribada des de la
plaça Mercadal
serà de 5 km. Les curses
infantils començaran a
partir de les 11:30 h.
A tots els participants
de la cursa de 5km se’ls
farà entrega d’una
samarreta tècnica i una
bossa del corredor.
Per inscriure’s, es pot
fer a la web: runners.cat
o www.iter5.cat, amb un
preu de cursa popular 9
euros i preu cursa infantil
2 euros. Datà límit, fins
el dia 30 d’abril o fins
arribar als 200 inscrits.

Cartell cursa Pujada al Castell Formós

22 >>

OPINIÓ
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.

T.I.A.

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

He llegit a la premsa
que el dibuixant Ibáñez,
pare del Mortadelo i Filemón agents secrets de
la TIA, presenta dintre de
dies un nou àlbum de còmics titulat “El tesorero”,
per certes funcions que fa
un individu dins un partit
de nom Partido Papilar.
Que el dibuix caricaturesc
doni una semblança al
Bárcenas deu ésser una
casualitat. Jo estic anhelós
de comprar-lo. Però com
be deia el diari, aquest
bon senyor del Ibáñez ha
ajudat aprendre a llegir a
més d’una generació i això
li dona un valor afegit. Si
és una sàtira al com s’ha
arribat a la misèria moral
en aquests darrers anys,
hem de tenir en conte que
l’aprenentatge es va fer en
uns altres. Robar en gran
necessita temps i mestres.
També es cert que robar
amb corbata i americana,
ofèn a més gent que aquell
descastat amb l’aixopluc
d’unes altres sigles de
partit que roba igual. Una
critica en “xunga” sempre
deixa bon gust de boca, i
compleix amb escreix els
seus objectius i mai deixa
indiferent al lector. A més,
en aquest cas tenim noms
i actualitat per seguir les
aventures d’aquest individu. Presó. Vacances amb
permís del jutge i afirmacions escrites per poder
seguir el “serial”, que quan
es fallarà en sentència fer-

ma és possible que tots criem malves.
Però aquí, en aquest
cas hi ha milions que poden disculpar (?) la temptació de ficar-hi la mà. A
mi em fa més mala sang,
l’esclafinyi’t cerebral que
accepta uns vestits gratuïts amb el sou que tenia, o
aquell altre que va acceptar unes despeses de festa
familiar, o l’altre d’un àtic.
En fi, amb 1.700 imputats
polítics i quatre-centes mil
causes que tenen els jutges espanyols per estudiar
i fallar sentència, es pot dir
“a largo plazo me lo fiais
compadre”.
Jo també em penso
que el Sr. Ibáñez amb la
seva crítica sana i oportuna, serà prou just i escrupolós per fer aparèixer a no
tardar un segon àlbum on
doni feina als seus agents
secrets en el cas dels ERE
d’Andalusia, amb solemnes imputats com el Chaves i Griñán. I potser endevinaran els competents
Mortadelo i Filemón on
són els 1.800 milions, pela
amunt pela abaix, que han
seguit el camí vell i tècnica
molt actual de fer-los volàtils com el gas. Doncs uns
i altres, sindicats inclosos,
han donat una abundosa
collita de poca-vergonyes
amb un sentit molt original
de servir al poble.
En la nostra terra catalana, ens tenen distrets amb
contes de mai acabar, una

altra vegada uns i altres
amb diferents enfocaments prediquen al fons
el que no creuen. Són
massa significatives les
diferències que hi ha en
les pèrdues. El Sr. Mas ho
pot perdre tot, parlem de
les prebendes en una possible “jubilació forçosa”.
El Sr. Junqueras no té res
a perdre. A cada aplaçament es va atansant el Sr.
Mas a la data del final del
seu mandat. No deixarà
una Catalunya independent però sí serà per sempre més, l’home que més
coses va fer per cridar
l’atenció i guanyar temps.
A diferència del Ibarretxe
pot arribar a ser un mite
per futures generacions,
ara que s’ha perdut el que
es va saber crear el Pujol
amb el seu principal col·
laborador d’aquell temps,
el Sr. Prenafeta: Pujol era
Catalunya. I bé que li ha
anat a ell i a tot el clan.
Pot ser que la Comissió Parlamentària es veurà obligada a requerir al
Mortadelo i Filemón, per
veure amb claredat el que
avui és una foscúria complerta.
Ara el que és cert, es
que tots els nous protagonistes polítics tenen
un enemic comú; l’ordre
establert. Aprofitant les
avinenteses tots surten
de l’amagatall a provar si
poden tocar la guardiola,
però jo crec que de voluntat de servir al poble
estan ben bé en dejú.
----------------------------------------

En record a la Maria Carme

Colla sardanista Santa Maria de les Franqueses i Esbart
Dansaire Castell Formós
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Maria Carme: La Colla
sardanista Santa Maria de
les Franqueses, l’Esbart,
i tots els que t’hem conegut, trobarem a faltar el teu
somriure, la teva alegria
contagiosa, els teus acudits, i el teu bon humor que
ens feia sentir bé quan estàvem al teu costat.
Participativa en les activitats de la ciutat: com
les actuacions de l’Esbart
o la Colla Sardanista, o
participar en la Passió per
Setmana Santa, o preparar
les disfresses pel Carnestoltes. Perfeccionista com
eres i amb mans de plata
per les manualitats i la costura, cuidaves aquelles disfresses fins a l’ultim detall.
Has estat una persona
generosa, altruïsta, bondadosa, desinteressada, sempre has pensat més en els
altres que en tu mateixa.
De la teva boca mai ha sortit un NO per resposta. Has
estat un referent per a nosaltres tan en la Colla com
en l’Esbart Maria Carme.
Senties i vivies amb
intensitat les danses i les
sardanes, eren les teves
activitats preferides, esperaves il·lusionada els dies
d’assaig o les actuacions
per retrobar-te amb la gent
i gaudir de la companyia
del grup.
Responsable i compromesa fins al darrer moment. La teva última actuació fou per la Marató, al

teatre, tot i que tu ja no et
trobaves gaire bé, era tanta
la il·lusió que tenies per ballar, que vas treure forces i
coratge hi ho vas aconseguir. Encara recordem com
et senties de feliç i contenta perquè tot havia anat bé.
A tu acudíem quan alguna
dificultat o algun problema
ens preocupava, amb la
certesa de que tu hi trobaries una via de sortida.
Maria Carme, t’agradava fer petites celebracions
amb el grup, qualsevol ocasió era un bon motiu per
reunir-nos, i sempre eres la
primera a l’hora d’organitzar i participar.
Gràcies perquè hem
tingut la sort d’haver-te conegut. Gràcies per les mostres d’estima i generositat
que ens has donat. Gràcies
pel teu suport i per la teva
ajuda.
En la teva partença
el buit que ens deixes és
molt gran, però han estat
tants els bons moments
que junts hem passat, i les
vivències tan entranyables
que junts hem compartit!.
Maria Carme no dubtis que
et trobarem a faltar i molt!,
però el teu bon record perdurarà i ens acompanyarà
sempre.
Moltes gràcies Maria
Carme!

------------------------------------------
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Continuació de més eslògans i
promeses del Sr. Roigé, durant la
campanya electoral del 22/05/11

Grup Socialista de Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.- “Acabar amb un govern autoritari i no participatiu”.
Tant els regidors de
l’oposició com del seu mateix grup, així com també
moltes persones que han
tingut l’ocasió de treballar
amb el Sr. Roigé, han pogut comprovar la falsedat
d’aquest eslògan. Si alguna cosa defineix personalment al Sr. Roigé, és el seu
autoritarisme, la manca de
respecte i la frivolitat tant
en el tracte dels temes com
amb les persones. Tot i que
al principi si bé aparenta es-

coltar i ser proper al que se
li explica, té una gran habilitat per respondre amigablement si li interessa. Ara
bé, si el que se li proposa
o demana no li sembla adient al que ell té previst, sap
donar-li la volta i mostrar-se
com a víctima e incomprès.
En les seves explicacions
tant en públic com en privat
manifesta que ell té bona voluntat en fer les coses bé, i
freqüentment vol convèncer
a l’interlocutor que ell ho fa
tot “bé i legal”!!!.
Els anys que l’hem vist
actuar com alcalde, o va de

Passem comptes 2 - Transparència

Josep M. Roigé, candidat de CIU a l’alcaldia de Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fa 4 anys, quan us vaig
demanar el vot per ser el vostre alcalde, em vaig comprometre a fer un Ajuntament
transparent. Durant aquest
temps, l’actual equip de govern hem actuat amb total
transparència. Transparència
que vol dir no amagar res, ni
als grups polítics de l’oposició ni als ciutadans.
Hem explicat clarament
les contractacions de personal, els problemes per poder
fer el pressupost, els projectes que s’han pogut dur a

terme i els que no ha estat
possible realitzar, els sous
dels regidors, etc.
I, ara, en el moment de
passar comptes, animo a
tots els ciutadans a visitar la
pàgina web de l’Ajuntament i
entrar en l’apartat de transparència. Allí hi podreu consultar no només les dades que
l’actual llei de transparència
obliga a fer públiques, sinó
molts altres temes que ens
sembla que el ciutadà té dret
a conèixer de primera mà.
- Quant han cobrat els

sobrat (no escolta, es rifa
als assessors legals i tira pel
dret malgrat l’Ajuntament
hagi de pagar indemnitzacions), o tendeix a espolsar-se
la pols del damunt. És a dir
que quan se li demana informació que no li interessa donar, es fa el sorprès o
despistat, donant excuses
infantils o acusant als seus
funcionaris que no troben
els documents o que no tenen la feina feta.
Amb aquest tarannà, els
balaguerins i balaguerines,
s’imaginen quin diàleg ha
pogut tenir amb els regidors
del seu propi grup o amb
l’oposició? Dons ben clar,
cap.
7.- “Enxufisme i tracte de
favor”.
Començant pel 3 assessors i un treballador col·
locats a dit des del primer
dia, i contractant personal

per places d’oferta pública
sense complir els requisits
mínims que estableix la Funció Pública, s’ha quedat ben
retratat.
Però el que és més escandalós , és que s’ha contractat un servei de gestiócoordinació per la situació
de crisi que es va donar al
mes d’agost a l’escola de
Música , i que de moment
per 3 mesos ja ens ha costat
11.000 €.!!!
8.- “Es impostos abusius, en època de crisi, apujades molt per sobre el nivell
de vida”.
Possiblement si no
s’hagués quedat escrit, ara
ho negaria, ja que durant
aquest 4 anys hi ha hagut
un augment desmesurat de
les taxes i impostos que en
molts cops ha superat de
llarg el cost de l’IPC. En la
majoria de municipis s’han

congelat moltes taxes i els
impostos han estat similars
o pròxims al cost de l’IPC,
però a Balaguer no ha estat
així ja que en alguns serveis
s’han augmentat les taxes
entre un 10 i 30 %.
Per això és bo recordar
que en l’últim Groc (656),
el Sr. Roigé afirma que no
s’han apujat els impostos
d’una forma desmesurada i
també que no s’ha suprimit
cap servei, oblidant-se de dir
que ha tancat l’escola d’Arts
Plàstiques, l’escola Taller, i
que s’ha minorat el personal
a les llars Bressol, a l’Escola
de Música i a l’Impic.
I si parlem de promeses
incomplertes: on és el pàrking de la plaça Mercadal,
la millora del comerç de la
ciutat, l’alberg del Molí de
l’Esquerrà...? potser només
han servit per vendre fum?
---------------------------------------------

regidors de l’Ajuntament en
aquests 4 anys?
- Quants empleats s’han
contractat? Amb quin tipus
de contracte? Per quant
temps?
- Quin sistema de selecció s’ha fet servir per a les
contractacions de personal?
- Quines obres públiques
s’han contractat? Amb quines empreses? Amb quin sistema de contractació? Quins
criteris d’adjudicació s’han
seguit?
- Quins han estat els principals proveïdors de l’Ajuntament? S’han repartit les compres entre les empreses d’un
mateix sector?
- Quines subvencions

s’han donat des de l’Ajuntament a les diferents entitats
de Balaguer?
Aquests i altres temes
més formals (pressupost,
ordenances fiscals, etc.) estan reflectits en l’apartat de
transparència.
En uns moments en què
la dita castellana ‘calumnia
que algo queda’ sembla una
arma electoral d’alguns que
amb mala intenció diuen o
escriuen acusacions infundades, considerant que els
ciutadans no són majors
d’edat, cal defensar la veritat i fer-ho amb proves, amb
dades concretes i amb total
transparència.
No vull donar-los-hi més

importància, als mal intencionats, i per tant no es mereixen ni una sola rèplica.
Manifesto així el meu
respecte pels ciutadans,
als quals considero majors
d’edat. Capaços de valorar
de forma justa el que s’ha fet,
el com s’ha fet i en quines
condicions s’ha hagut de fer,
donada la situació existent, i
sobretot capaços de valorar
l’esforç i la bona voluntat que
tot l’equip de govern ha esmerçat en aquest temps.
Ho dèiem i ho hem fet.
Un Ajuntament on la transparència ha estat en tot moment la manera de governar.
I continuarem, si així ho voleu, en la mateixa línia.
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El Club Excursionista Les Peülles fa una
excursió a Montalegre i Mont-roig
A la sortida hi van participar una vintena
d’excursionistes de la comarca de la Noguera

Les Peülles a Montalegre

Prop d’una vintena de
persones van reunir-se el
passat diumenge 12 d’abril
a l’Ermita de Montalegre, a
Vilanova de la Sal, per fer
una caminada organitzada
pel Club Excursionista Les
Peülles del Montsec. El
punt de partida va ser des
de Montalegre, recorrent
tota la carena de la serra
del Mont-roig, passant pel
refugi del Xut, la Cova del
Lladre, la Cova del Tabac,
retornant al refugi del Xut
i acabant a Montalegre.
Els caminadors van poder
gaudir d’unes vistes
espectaculars a abmdues
vessants del Mont-Roig.

L’Esplai de la Gent Gran de Vallfogona
fa una visita a la ciutat de Guissona
L’Esplai de la Gent Gran
de Vallfogona, el passat 15
d’abril, organitzà una visita
Cultural a la vila de Guissona amb el lema,»Coneixem
els nostres pobles».
Una visita guiada pels
indrets mes emblemàtics
del poble i el Museu de la
Iesso Romana. Desprès
de dinar, van fer una visita
guiada a les instal·lacions
de Bon Àrea on van conèixer
i veure tot el procediment de
l’elaboració dels productes.

Visita a Guissona

Balaguer celebra la Diada de
Sant Jordi amb les populars
parades de llibres i roses

Sant Jordi

L’ A j u n t a m e n t d e
Balaguer ha organitzat
la Setmana Cultural de
Sant Jordi, del 17 al 24
d’abril.
Presentacions
de llibres, tallers,
espectacles familiars,
música, teatre, dansa,
i premis literaris
han conformat la
programació d’aquests
dies, destacant la Diada
de Sant Jordi, el 23 d’abril
amb les tradicionals
parades de llibres i roses
a la plaça del Mercadal i
al Passeig de l’Estació.
Un any més, els
llibres més venuts
durant la Diada han
estat els llibres d’autors
de proximitat, autors
lleidatans i alguns autors
mediàtics.

El mateix dia 23
els Serveis Socials del
Consell Comarcal de la
Noguera, a través del
Pla de Desenvolupament
Comunitari i la Taula
d’Entitats de Balaguer,
organitzen per segon any
consecutiu la sessió de
contacontes intercultural
«Contes del Món»
adreçada a infants de
totes les edats, a les 18.00
h a la plaça Mercadal.
Així com també
l’Associació de
Comerciants Balaguer
2021, organitza també
un concurs de fotografia,
pel dia 23 al passeig
de l’Estació, a part del
concurs de dibuix i les
parades de llibres, roses
i amb la presència dels
autors locals.

OCI

L’escriptora balaguerina Esther Solà
presenta el llibre “Contes de Escle”

Esther Solà ha escrit “Contes de Escle”

Els bars i restaurants del
Centre Històric presenten el
“vermut&company”

Esther Solà Melgosa presenta “Contes de Escle”, un
recull de contes fantàstics
que ha creat per transmetre
els sentiments, efectes i trastorns que causa l’esclerosi
múltiple, malaltia que pateix
des de 1999. Des de llavors,
aquests quinze anys li han
donat l’experiència personal
suficient per escriure sobre
el tema, a més de despertar
un interès científic que s’ha
encarregat de satisfer.

Per Sant Jordi, Àger presenta el conte
“Arnau Mir de Tost i els estels màgics”
El dia 23 d’abril, Diada de
Sant Jordi, la població d’Àger
acolleix la presentació del
conte “Arnau Mir de Tost i
els Estels màgics” de Montse
Subirana i Sussana Campillo, autora i il·lustradora del
conte.
L’acte va estar presidit per
l’alcalde Lluís Ardiaca, Cristina Masvidal de la Fundació
Arnau Mir de Tost i Salvador
Ribas, director del PAM.
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Plaça Mercadal

L’activitat comporta
el poder prendre un
vermut i un montadito
per 2 euros els caps
de setmana de maig
Els bars i restaurants
del Centre Històric han
presentat una nova
activitat que es durà a
terme tots els caps de
setmana del mes de maig.
«Vermut &Company» és
el nom de l’activitat que

El llibre s’ha presentat el Dia de Sant Jordi

els clients podran gaudir
des de l’1 de maig, i que
consisteix en poder fer un
vermut i un montadito pel
mòdic preu de 2 euros
Hi participen Casa
Cassó, Bar Les 3 Bruixes,
Bar Catalunya, Bar La
Muralla,Niu-Cup, Bar
Rúbies, Bar La Noguera,
Lo Portalet de Paco i el
Restaurant Sant Jordi.
Aquesta activitat la
presentaran durant la
Fira Q que es celebra
aquest cap de setmana a
Balaguer.

26 >>

BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL
--------------------------------ES PRECISA cambrera per a cafeteria. Interessats portar Curriculum al Passeig de
l’Estació, 29 local de
Balaguer.
--------------------------------NATIVA dóna classes
d’anglès, i classes de
conversa en llengua
anglesa. Possibilitat
de fer-ho a particulars o també en grups
organitzats. Interessats trucar al telèfon:
650422582.
---------------------------------ES TRASPASSA llicència de Taxi de Balaguer, amb vehicle
de 9 places. Volum
de feina concertada.
Oportunitat per assegurar-te una feina
fixa. Raó: 609382223.
---------------------------------S’OFEREIX realitzador amb equip de
càmera per vídeos
de bodes, comunions, bateigs i altres
esdeveniments. Àmplia experiència en
el sector audiovisual. Pressupost sense
compromís. Contacte
Dani Arregui, mòbil
686774086 o e-mail a:
daniaso@gmail.com
---------------------------------

ES DONEN classes
particulars i repassos
d’anglès de Primària,
ESO i Batxillerat. Més
informació d’horaris
al telèfon: 698383277.
--------------------------------ES NECESSITA repartidor/mosso de
magatzem a jornada
complerta. Interessats entregar C.V. a
Exclusives E.R.A. c/
Urgell, 45 de Balaguer.
--------------------------------ES BUSCA administrativa amb coneixements comptables i
informàtics, per mitja jornada. Interessats trucar al telèfon
973449878.
--------------------------------IMMOBLES
--------------------------------ALQUILER en Balaguer, de una habitacion, amueblada, con
baño propio, calefaccion y wi-fi. Información al teléfono:
619656740.
-----------------------------------ES LLOGA pis al c/
Sant Crist, núm. 26,
amb 2 habitacions,
sense mobles. Raó
telèfon: 619742785.
---------------------------------

ALQUILO PISO EN
PRIMERA LINIA de
mar en Cunit, 3 habitaciones, 2 baños,
terraza, parquing,
piscina comunitaria.
Julio: 800 €/quincena,
setiembre 1a quincena: 800 € y 2a quincena: 600 €. Interesados
llamar al: 661470848.
--------------------------------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 podeu trucar al telèfon:
676996765.
--------------------------------ES LLOGA apartament a Camarasa,
bona situació, amb
vistes al riu, foc a terra, moblat i totalment
equipat. Més informació als telèfons:
973447752-639920281.
-----------------------------------VARIS
--------------------------------SEÑORA MAYTE, videncia y tarot. Alta
magia blanca. Horas
a convenir. Razón:
609135472.
---------------------------------

COMPRO RELLOTGES Rolex, Omega,
Cartier, Breitling...
e n t r e a l t r e s m a rques. Coberteries i
objectes de plata. No
importa antiguitat.
Pago al comptat. Raó:
628727539.
---------------------------------OFERTA, gran varietat de quadres amb
uns preus d’escàndol.
Vine a veure la nostra
galeria. Informació
per a visites al telèfon:
609135472.
---------------------------------ES BUSCA amistat
amb senyora d’edat
entre 50 i 55 anys.
Raó: 656293088.
--------------------------------ES BUSCA professional a Balaguer (arquitecte, enginyer,
assessor, psicòleg,
nutricionista, comptable...), per a compartir local. Despatx
ja obert. Interessats
podeu trucar al:
610456836.
----------------------------------

COMPRO: Joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes,
bitllets, postals i fotos antigues.... Interessats contacteu al:
676803205.
---------------------------------MOTOR
--------------------------------ES VEN moto HM
Derapage, 50 cc, en
perfecte estat de conservació. Pocs quilòmetres. ITV recent
passada. Amb molts
extres a part (cilindre
polini 80cc doble aro;
carburador oko replica Kiehin 24; escape
metrakit prorace; biela i cigonyal metrakit
prorace). Demaneu
informació al telèfon:
677691168.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Telèfons útils
ÀGER
AJUNTAMENT
973 455004
------------------------------------------------------------------------ALGERRI
AJUNTAMENT
973 426013
------------------------------------------------------------------------BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
IMPIC
973 446606
URGÈNCIES
112
MOSSOS D’ESQUADRA
973 457700
GUÀRDIA URBANA
973 450000
CÀRITAS BALAGUER
973 443320
CONSELL COMARCAL
973 448933
BOMBERS
973 445080
CAP II
973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES
902 111444
I.N.SEGURETAT SOCIAL
973 450408
A MEDICS
973 447513
CENT. MEDIC RECONX.
973 448113
CREU ROJA
973 445795
RENFE
973 445503
ALSINA GRAELLS
902 422242
TAXIS PÚBLICS
973 445022
CORREUS
973 445826
JUTJAT N.1
973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2
973 451162 / 973 451287
JUTJAT N.3
973 035900
SALA DE PROCURADORS
973 451177
DESPATX PARROQUIAL
973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT.
973 446457
FUNERARIA SANT JOSEP
973 445786
629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN
973 446259
------------------------------------------------------------------------BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT
973 586005
------------------------------------------------------------------------CAMARASA
AJUNTAMENT
973 420009
------------------------------------------------------------------------CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT
973 428007
------------------------------------------------------------------------CUBELLS
AJUNTAMENT
973 459005
-------------------------------------------------------------------------

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

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

973455286

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

973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6

973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2

973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38

973445087

------------------------------------------------------------------BELLCAIRE D’URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I.

973586466

------------------------------------------------------------------CAMARASA
TRIBÓ ALCOBÉ, M.

973420200

------------------------------------------------------------------CASTELLÓ DE FARFANYA
ARASA PLA, G.

973428070

------------------------------------------------------------------LA SENTIU DE SIÓ
MONTSERRAT MIRATS

973424151

------------------------------------------------------------------LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA

605010097

------------------------------------------------------------------MONTGAI
PERE SOLANS

973430110

------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA

973438136

------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.

973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 23 d’abril
a les 8 de la tarda del 30 d’abril
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 30 d’abril
a les 8 de la tarda del 7 de maig
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 7 maig
a les 8 de la tarda del 14 de maig
ALDAVÓ

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

ARRIBADES
LLEIDA
08.30
14.46
18.39
19.20
21.34
LA POBLA
11.00
12.30

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

SORTIDES
LLEIDA
07.15 (1)
09.10
17.30
20.30

ARRIBADES
BALAGUER
07.44
09.39
17.59
20.59

LA POBLA
12.56 (3)
17.30 (4)

BALAGUER
14.16
18.50

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

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

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

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

DESTINACIÓ
ESTERRI D’ÀNEU
“

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

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

DEMANI’NS PRESSUPOST

al tel.: 687 509 546
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